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BÎRÎNCİ CELSE 

Bedii Müzakerat; Saat: 14.25 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van) Talât Bey (Çankırı) 

• 

REİS — Efendim, celseyi açıyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zabtı sabık hülâsası okunacak. 

Yüz Sekizinci İçtima 

26 Mayıs 1926 Çarşamba 

Birinci Celse 

Kâzım Paşanın riyasetleri altında bilinlkat zaptı 
sabık hulâsası kıraat ve kabul ve evrakı varide ait 
oldukları mahallere havale olundu. 

Ticaret Vekâletine tayin edilen Rahmi Beyden in-
hilal eden Memurin muhakemat heyeti azalığı hak
kındaki tezkere kıraat ve bu azalığa Ardahan Me-
TÎUSU Talât Bey intihap olundu. 

1132441339 senelerine ait bilcümle maülubat ve dü
yunu hazinenin sureti malhsubu hakkındaki kanunun 
altıncı maddesi ile belediyelerce verilen bonolarla iş
tirak edilen arsaların ferağı harçlarına müteallik maz
batalar kıraat ve kabul edildi. 

Müteakiben ruznamei müzakerata geçilerek 1341 
senesi ziraat ve Maliye Vekâletleri bütçelerine tahsi
satı munzamına ilâvesine ve tabohınacak evrakı nak-

Tekiifler 
1. — Malatya Mebusu Reşit Beyin; Mahsubu umu

mi kanununa bir madde tezyili hakkında teklifi kanu
nisi. (2/585) 

REİS— Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. 

Tezkereler 
/. — On bir ve sekiz zatın İstiklâl Madalyasiyle 

taltifleri hakkında iki kıta Başvekâlet tezkeresi. (3/723) 

REİS — Müdafaai Milliye Encümenine tevdi edi
yoruz. 

2. — 1339 senesi nihayetine kadarki zamana ait 
olup mülga tetkiki hesabat heyetlerince rüyet ve intaç 
olunan hesabat hakkında alâkadaran tarafından vaki 

diye masrafı için daha beş yüz bin Hra itasına dair 
üç kıta kanun lâyîhasıyle Büyük Millet Meclisinin 
1341 senesi bütçesine tahsisait ilâvesi hakkındaki tek
lifi kanuni ve Maliye Vekâletinin 1341 bütçesine tah
sisatı munzamına itasına ve Sanayi ve maadin ban
kası kanununun İli nci maddesiyle Çekirge kanunu
nun tadiline ve İpekböceği tohumuna dair kanun lâyi
halarının müzakereleri icra, bunlardan icap edenlerin 
heyeti umumiyeleri tayini esami îîe reye vaz olundu. 

Badehu, Mücadelei müMyeye iştirak etmeyen me
murin hakkındaki kanun lâyihası müzakere ve birin
ci madde tadüen kabul edildikten sonra teneffüs için 
celse tatil edildi. 

İkinci Celse 
Kâzım Paşa tarafından kuşat edilerek Mücadelei 

miSIiye haricinde kalan memurlar hakkındaki lâyiha
nın müzakeresine devam ve keyfiyet intaç olundu ve 
müteakiben tayini esami ile reye vaz edilmiş olan ka
nunların kabul edildiği bitteph'ğ Cumartesi günü top
lanılmak üzere celse tatil edildi. 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında mütalaa 
var mı evendhn? (Hayır sesleri.) Kabul edilmiştir. 

olacak itirazat üzerine Divanca yapılacak tetkikatın 
hangi esasa göre icra edileceğine dair Divanı muha
sebat riyasetinden gelen tezkere. (3/724) 

REİS — Dîvanı Muhasebat Encümenine gönderi
yoruz. 

Mazbatalar 
1. — Mükellefiyeti askeriye vergisi kanununun tef

siri hakkında (3/66) numaralı İcra Vekilleri Riyaseti 
tezkeresi ve Kavanini Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
2. — Zabitlerin ve askeri memurların hayvan teç

hizatlarının tedariki hakkında (1/900) numaralı kanun 
lâyihası ve Müdafaai Milliye ve Muvazenei Maliye 
Encümenleri mazbataları, 

2. — EVRAKI VARİDE 

— 579 — 
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REİS — Ruznameye alıyoruz. 
3. — 1341 senesi muvazenei umumiye kanununa 

müzeyyel 27 Şubat 1926 tarihli kanunun ikinci mad
desi merbut cetveldeki hatanın tashihine dair Muva
zenei Maliye Encümeni mazbatası. (3/725) 

REİS — Okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 
Yüzde beş faizli istikraz dahili tahvilâtının 1337 

senesi altı aylık mürettebatı için 1341 senesi muvaze
nei umumiye kanununa müzeyyel 27 Şubat 1926 
tarihli ve 757 numaralı kanunun ikinci maddesine 
merbut cetvel ile Düyunu umumiye bütçesinin 91 
nci faslında yenliden açılan dördüncü madde 539 328 
lira vaz edilmiş ise de salifüzzîkr cetvelin esnayı ta
bında madde metnindeki 1337 rakamının 1338 olarak 
tabı ve bu suretle heyeti umumiyece kabul edildiği 
bitteûltik anlaşılmakla sehvi vakiin tashihine müsaade 
buyuruhndk üzere keyfiyetin heyeîti umumiye arzına 
karar verilmiştir. 17 Mayıs 1926 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 
Aza 

Gaziantep 
Ahmet Renizi 

-

Azar 
Maraş 
Mithat 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 
Şakir 
Azal 

Diyarbeklir 
Şeref 
Aza 

İzmir 
Ahmet Münir 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir^ 

4. — Aydın Mebusu Mithat Beyin; Türkiye'de 
inşa olunacak şimendiferlerde ahşap travers istimali 
hakkında (2/580) numaralı teklifi kanunisinin şayanı 
müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbata
sı. 

REÎS •— Nafia Encümenine tevdi ediyoruz. 

Takrirler 
/. — Bolu Mebusu Şükrü Beyin; İnşa olunacak 

demiryollarında ahşap travers istimali hakkındaki ka
nun lâyihasının müstacelen müzakeresine dair tak
riri. 

REİS — Bu madde hakkında bir takrir vardır, oku
nacaktır ; 

Riyaseti Celileye 
Ruznamenin yedinci maddesindeki Türkiye'de inşa 

olunacak demiryollarında ahşap travers istimali hak
kındaki kanun lâyihasın müstaceliyet karariyle encü
mene tevdiini iarz ve teklif ederiz. 29 . 5 . 1926 

Bolu Aydın 
Şükrü Mithat 

REİS — Efendim, encümene gitsin gelsin de, on
dan sonra müstaceliyet kararım reyinize arz ederiz. 
Şimdi olmaz. 

2. — Ordu Mebusu Recai Bey ve rüfekasının; Or
du vilâyetinin umum aksamından türeyen domuzla
rın itlafı için tedabir ittihazı hakkında takriri. 

REİS — Temenni mahiyetindedir, Başvekâlete 
tevdi ediyoruz. 

3. — Denizli Mebusu Yusuf Bey ve rüfekasının; 
Çalk kazasında filokseradan kuruyan Bağlar vergisi
nin terkini kaydına ve tütün zürarına Ziraat Banka
sından otuz bin lira ikrazına ve aşar bakayasının tas
fiyesine dair takriri. 

REİS — Bu da temenni mahiyetindedir. Başvekâ
lete havale ediyoruz. 

Ruzname hakkında iki takrir vardır: 
4. — Mardin Mebusu Ali Rıza Beyin; Ziraat Ve

kâletine merbut müessesatın tarcı idarelerine ait ka
nun lâyihasının müstacelen ve tercihan müzakeresine 
dair takriri. 

REİS — Okunacaktır. 
Riyaseti Celileye 

Ruznamenin 43 ncü maddesindeki lâyihai kanu-
nlyenlin müstaceliyet ve ehemmiyetine binaen müsta
celen ve tercihan müzakeresini arz ve teklif ederim. 

Mardin 
Ali Rıza 

REİS — Efendim, 43 ncü maddedeki lâyiha: Zi
raat Vekâletine merbut bazı mekâtip ve müessesatın 
liarzı idareleri hakkındadır. Müstacelen ve tercihan 
müzakeresi teklif olunuyor. Kabul buyurulduğu tak
dirde müstacelen ve tercihan müzakeresi kabul edi
lenlerden sonra şuraya konacaktır. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

5. — İsparta Mebusu İbrahim Beyin; Ordu men
suplarının İstiklâl Madalyasiyle taltifleri hakkındaki 
kanun lâyihasının müstacelen ve tercihan müzakeresi
ne dair takrir. 

REİS — Okunacaktır. 
Riyaseti Celileye 

Ruznamenin 26 ncı maddesindeki ordu mensubi-
nin İstiklâl Madalyasiyle taltiflerine ait kanun lâyiha-

580 — 
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sının müstacel ruznameye alınarak iercîhan müzakere
sini teklif ederim. 29 Mayıs 1926 

İsparta 
İbrahim 

REİS — Bu lâyiham da aynı suretle îercihan ve 
müstacelen müzakeresi teklif olunuyor. Kabul buyu-

REİS — Efendim, ruznamenün birinci maddesin
deki lâyihanın müzakeresine geçiyoruz. 

1. — Müddeti zarfında nüfus kütüğüne yazdırıl
mayan vukuat ashabının cezadan afları hakkında 
(1/853) numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye ve Mu-
vazenei Maliye Encümenleri mazbataları (Sıra numa
rası : 196) (1) 

REİS — Lâyihanın heyeti umumij esi hakkında 
söz isteyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Müddeti zarfında nüfus kütüğüne yazdırılmayan do
ğum, Ölüm, evlenme veya boşanma vakalariyle mek-

tum kimselerin cezadan afları hakkında kanun 

Madde 1. — Her ne sebeple olursa olsun şimdiye 
kadar nüfus kütüklerine yazılmamış olan kimseler nü
fus dairelerine müracaatla kayıtlarını yaptıracak olur
sa bu kayıtlar için alınacak cezalar af olunur. Bu gibi 
kimseler muamelâtı askeriyelerinden dolayı zecrî mu
amele görmeyip ahzi şubelerince kendi yaşlarında bu
lunanların sınıflarına kaydedilirler* 

Bunlardan ihtiyat sınıfına geçmiş olanlar indama-
ce altı ay müddetle talim ve terbiyeye tabi tutulurlar. 

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

Madde 2. — Evvelce kütüğe yazılmamış olup 
da 1331 senesinde nüfus kütükleri yeniden yazılan 
kazalara kaydedilen kimselerde birinci maddedeki af
lardan istifade ederler. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekirdağ) 
— Efendim, maddedeki (1331) tarihi (1341) olacak
tır, 

REİS — Maddeyi bu surelle kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Nüfus kanununun tayin ettiği müddet 
geçtiği haMe kütüğe kaydettirilmemiş olan doğum, 
ölüm, evlenme, veya boşanma vakalarım kanuna göre 

(1) 196 sıra Nolu matbua zaptın sonuna mer
buttun 

rulduğu takdirde müstacelen ve tercihan [müzakeresi 
kabul edilenlerden sonra şuaya konulacaktır. Kabul 
edenler lütfen el kaktırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

nüfus idarelerine bildirmeğe mecbur olanlar bu vaka
ları kütüğe yazdıracak Olursa bunlardan cezayı nakdi 
alınmaz* 

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

Madde 4. — Bu kanun neşrinden sonra üç sene 
müddetle tatbik olunun 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bu bn%i, üçüncü 
maddelerdeki müddeti müracaat üç senemidir? 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (T^drdağ) — 
Üç senedir* 

EYÜP SABRI BEY (Konya) — Efendim, (sonra) 
kelimesinin yerine (itibaren) kelimesini ikame eder
sek başka bir madde konmasına hacet kalmaz. 

RASİH BEY (Ariîalya) — «Bu kanun; neşrinden 
itibaren» dense daha iyi olun 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekirdağ) — 
Maksat; neşri tarihinden itibaren üç senedir. (Muvafık 
sesleri) 

ALİ NAZİ BEY (Kastamonu) — Paşam, «Bu 
kanun hükmü üç sene meridir» diye yazmak daha iyi 
olur. Ondan sonra da «bu kanun neşri | tarihinden 
muteberdir» denilir. Gerçi bir madde fazla olur ama, 
vazıh olur* 

REİS — «Bu kanun neşri tarihinden {itibaren üç 
sene müddetle tatbik olunur.» Bu suretle kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kakbrsın... Ka
bul edilmiştir. 

' Madde 5. — Bu kanunun ahkâmım icraya Dahi
liye, Maliye ve Müdafaai Milliye Vekilleri memur" 
dur. 

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

Efendim, kanunun heyeti umumüyesi tiyini esami 
ile reye vaz edilecektir. 

MUHTAR BEY (Trabzon — Tayini esamiye ha
ceti var mı? 

REİS — Efendim, cezadan af vardır. Cezayı nak
diyi affedince tayini esami ester. Para meselesidir. Ka
bul edenler beyaz, etmeyenler kırmızı rey pusulası ve
receklerdir. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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Efendim, ruznamemizin ikinci maddesinde kanu
nu medeninin tatbikatı hakkında ve üçüncü mad
desinde ticaret hakkında Başvekâletten gelen lâyiha
lar vardır. Fakat Adliye Vekili Beyburada yoktur. 
GeMiği zaman müzakere edilmek üzere encümen 
şimdilik tehiri müzakeresini istiyor. Kabul edenler 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Ruznamenin dördüncü maddesindeki lâyihanın mü
zakeresine geçiyoruz. 

2. — Tevsii turuka mukabil emvali metrukeden 
verilen emlâk bedellerinin belediyelerce sureti tediye
sine dair (1/37) numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye^ 
İskân ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazbataları. 
(Sıra numarası : 172) (1) 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? (Hayır sesleri.) Maddelere geçil
mesini kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Memleketin imarı maksadiyle 1330 senesinden itiba
ren yemi yol veya meydan açılması veya genişletilme
si alelûmum memleket imarı maksadiyle Hükümetçe 
ve belediyelerce hedmettirilen mebani hakkında kanun 

Birinci Madde — 1330 senesinden itibaren yeni 
yol ve meydanlar açılması veya genişletilmesi veya 
alelûmum memleket imarı maksadiyle Hükümet ve 
belediyelerce hedmettirilen hususi mebani ashabına 
13 Eylül 1331 tarihli tasfiye kanununun ''kinci mad
desi mucibince Hükümete intikal eden emvali gayrı 
menkuleden verilmiş olan mebaninin kayıtları namla
rıma icra ve tapuları ita olunur* 

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

İkinci Madde — Mezkûr mebanüye mukabil ve
rilmiş olan emlâkin bugün tahakkuk ettirilecek be
delleri ait oklukları belediyeler namına zimmet kay
dolunarak on mtütesavi taksit ile on senede belediye
lerce maliyeye tediye olunur. 

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

Üçüncü Madde — İşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ellerini kaldırsın.. 
Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

(1) 172 Sıra No. lu matbua Zaptın sonuna mer
buttur. 

Dördüncü Madde — îşbu kanunun terasına Dahi
liye, Maliye Vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyeslni reyimize arz ediyo
rum. (Tayini esami ister şeşleri.) Efendim, bu kanun
da varidata, masrafa taalluk eden bir şey yoktur. On 
senede parasını verip alacak. Heyeti umumiyeslni ka
bul edenler ellerini kaldırsın... Kabul ölmeyenler el
lerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

3. — Zabitanın sureti terfii hakkında Başvekâlet
ten gelen (1/947) numaralı kanun lâyihası ve Müda-
faai Milliye ve Muvazenei Maliye Encümenleri maz
bataları. (Sıra numarası : 177) (1) 

REİS — Kanun lâyihasının heyeti umumiyesi hak
kında söz isteyen var mı? (Hayır sesleri.) Maddelere 
geçilmesini kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir* 

Ordu zabitan heyetine mahsus terfi kanunu. 
Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti ordusu zabitan 

heyeti âtideki sınıflardan müteşekkildir: 
(A) Muharip sınıflar (Piyade, süvari, topçu, ha

va, istihkam, muharebe) 
(B) MuaVin sınıflar (Demiryol, otomobil, nakliye, 

sıhhiye, baytariye, levazım* harita, sanayii harbiye.) 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Bahriye 

niçin vaz' edilmemiş? 
REİS — Belki bahriye zabitanma şümulü yoktur 

diye vaz ediîmemişîir. 

MÜDAFAA! MİLLİYE ENCÜMENİ NAMINA 
İBRAHİM BEY (Kocaeli) — Paşa haziretleri; bahri
ye sınıfı için ayrıca bir kanun yapılacak ve heyeti ce-
îileye takdim edilecektir. , 

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

Madde 2. — Ordu zâbitanının rütbeleri atide gös
terilmiştir : 

Müşvir, 
Birinci ferik, 
Ferik, 
Mirliva, 
'Miralay, 
Kaymakam, 
Binbaşı 

(1) 177 Sıra No. lu matbua Zaptın sonuna mer
buttur. 
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Yüzbaşı, 
Birinci mülâzım, 
Mülazım, 
Zabit vekili. 
REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 

Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Zabıtanın terfileri işbu kanuna tefi-
kan icra olunur. 

Terfi için aslolan kıdem ve efoMyeffir. Hazar ve 
seferde fevkalâdeden kıdem zammı ve terfi yapılmaz. 
Ancak 16 ncı madde mucibince rütbesinin iki de
rece mevki makam için müsait sicil almış olanlar bu 
kayıddan istisna edilebilir. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 

MÜDAFAA! MILLIYE VEKİLİ RECEP BEY 
'(Kütahya) — Efendim; encümende bu madde müza
kere edilirken tekarrür eden şekil buraya biraz yan
lış bir şek'ilde geçmiştir. Madde : «Terfi için aslolan 
kıdem ehliyettir. Hazar ve seferde fevkalâdeden kı
dem zammı ve terfi yapılmaz. Ancak 16 ncı madde 
hükmü bundan müstesnadır.» şeklinde olacak ve «Mu
cibince» kelimesinden itibaren olan kısmı tay edilecek
tir. Madde, «16 ncı madde hükmü bundan müstes
nadır» cümlesiyle hitam bulacaktır. 

REİS — Efendim; encümenin teklifi budur. Mad
deyi bu şekilde kabul buyuranlar el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Zabıtanın rütbe kıdemleri mezkûr 
rütbeyi ihraz ettikleri âmir kararı âli metninde bu-
harrer tarihten başlar. Aynı rütbede olup müsavi ve 
muadil vazifede bulunan vazife ve makamat cshabı 
beynindeki kıdem, memuriyet ve vazifeye tayin ta
rihine göre değil, rütbeyi nasp tarihlerine göre he
sap ve itibar olunun 

REİS — Efendim, dördüncü maddeyi kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 5. — İlk zabitlik rütbesine aynı günde terfi 
etmiş olan zabıtan beynindeki kidem, mektep tahsi
linde kazandıkları ehliyet numaralarına göredir. Ay
nı nasıph zabıtandan harbiye mektebinden çıkanlar 
diğer suretle yetişmiş olanlara tekaddüm ederler. 
Ayni günde terfi eden zabıtan beynindeki kıdem ev
velki rütbeîerindeki nasıp tarihlerine göre hesap olu
mu. 

REİS — Beşinci maddeyi kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 
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Madde 6. — Kadro mucibince rütbesinin mütena
zırı olan kıtadan mafevk kıtada istihdamlarına lü
zum hâsıl olanların bilfiil ehliyet gösterdikten başka 
o vazifeden mafevk makam için dahi müsait sicil al
mış olmaları halinde bu gibiler hem rütbelerinin ki-
demlisi sayılırlar. 

Riyaseti Celfleye 
6 ncı maddeye şu fıkranın ilâvesini teklif ede

rim. 
Bunlar müddeti asgarilerinin ikmali mecburiyetin

den istisna edilebilirler. Ancak 111 nci madde muci
bince müddeti asgarilerinin sülüsünü kıta hizmetinde 
geçirmeye mecburdurlar. 

Kocaeli 
İbrahim 

MÜDAFAA! MİLLIYE VEKİUI RECEP BEY — 
Encümenin bu teklifiyle mütebıkız. 

REİS — Efendim, maddeye bu fıkrayı ilâve etftik. 
Maddeyi bu suretle kabul edenler el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Maznunen işten el çektirilenlerden 
muhakeme neticesinde beraat edenlerin açıkta geçir
dikleri müddet askerlik hizmetlerinden mahsup edi
lir. Ancak muhakemede bulundukları müddetçe ter
fi şuası gelenlerin muhakeme neticesine kadar terfi
leri yapılmaz. Neticede beraet edenler, eski kıdem sı
rasını muhafaza ve terfi şeraitini haiz oldukları tak
dirde emsalinin terfi tarihinden muteberen terfi eder
le,'. 

REİS — Yedinci madde hakkında söz isteyen var 
mı? Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
el kaldıran... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Zabıtanın dîvanı harplerce mahkûm 
edildikleri hapislik müddetleri kıdemlerinden kesilir. 
Mezuniyetlerini kabule şayan mazerete müstenit ol
maksızın geçirdikleri bihnuhakeme sabit olanların 
izinsiz geçirdikleri müddetler kıdemlerinden kesilir. 

Ecnebi memleketlerde tahsil için Hükümetçe gön
derilmiş veya kendi hesabına gitmiş olanlardan yol
suzluklarından dolayı hükümetçe geriye çağırılanla
rın veya avdetlerinde muvafık sicil alanuyanlann tah
sil için geçirdikleri müddetler kıdemlerinden kesilir. 
Bunlardan Hükümetçe gönderilmiş olanların asker
lik müddetlerinden tahsil müddetleri çıkardır. 

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

Madde 9. — Livahğa ve daha mafevk rütbeye 
terfi ettirilecek zabitan ile umum erkânı harp zabi-
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tamum terfileri mafevk rütbeye terfi liyakatleri sicil 
ile tasdik edildikten sonra Erkânı Harbiyei Umumi
ye Riyasetinin muvafakatiyle Müdafaai Milliye Ve
kâletince teklif ve alelusul icra edilir. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
(Hayır sesleri) Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Umum zabitanın terfiie hak kazan
maları için her rütbeden fiilen asgari bulunacakları 
müddet âtide gösterilmiştir. Harp takdirnamesiyle 
taltif edilenler ve on altıncı maddedeki kıdemleri alan
lar dahi işbu müddetleri fiilen İkmal etme mecburi
yetindedirler. 

Zabit vekili 6 ay, 
Mülazım 3 sene, 
Birinci mülazım 3 sene, 
Yüzbaşı 6 sene, 
Binbaşı 4 sene, 
Kaymakam 3 sene, 
Miralay 3 sene, 
Mirliva 3 sene, 
Ferik 3 sene, 
Birinci ferik 3 sene. 

Harbiye mektebimden çıkan zabıtana zabit vekili 
rütbesi verilir^ Bunlar altı ay sonra gösterecekleri li
yakate nazaran mafevkleri tarafından yapılacak tek
lifle münhal arammıyarak müüazimliğe naspohmurîar. 

Tıp Fakültesi askeri kısmından ve askeri baytar 
mektebinden çıkanlara mülâzimlik rütbesi, tıp ve 
baytar tatbikat mektep ve seririyatlarında bir sene
yi bitirdikten sonra ehliyetleri tasdik edilen mülâzim 
tabip ve baytarlara da birinci mülâzimlik rütbesi 
verilir. Bunlar orduya gönderilerek talimatı daire
sinde iki sene kıta ve hastanelerde (Baytarlar kıta 
ve bakteıyolojihanelerde) staj gördükten sonra yüz
başılığa terfi edilir. 

Askeri tıbbiyeden çıkan eczacı ve diş talebeye 
mektepden çıktıkları zaman mülâzimlik ve askeri ta
babet tatbikat mektebinde bir sene mümarese kazan
dıktan ve ehliyetini ispat ettikten sonra da birinci 
mülâzimlik rütbesi verilir. Tabiıb, baytar ve eczacı 
mülazımlardan muvaffakiyetle imtihan veremiyenle-
min kıtalarda ve hastanelerde terfia liyakat sicili alın
caya kadar birinci mülâzinlhk rütbesine terfileri ya-
pıhnaz. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen varmı? 
TALAT BEY (Ardahan) — Yüzbaşılar için altı 

sene çok değil midir? 

REİS — Efendim, öteden beri hep altı senedir. 
Eski kanunda da öyledir. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim, yanımda oturan bazı rüfe-
kada her rütbenin müddeti üç dört sene olduğu haMe-
de yüzbaşının neden altı sene olsun; diyorlar. Bu 
dünyanın her yerinde ve her ordusunda böyledir. 
Tafsilâta girmiyeyinı. Yüzbaşılık rütbesi malumu 
âliniz bölük kumandanlığı makamına ait bir rütbe
dir. Binaenaleyh ve her ordu teşkilâtında devletlerin 
kabul ettikleri şekle nazaran üç dört bölük bir tabu
run cezasıdır. Yüzbaşılıktan binıbaşıhga çıkmak de
mekte teşkilâtta üçe, dörde muadil olan bir makamı 
ihraz etmek demektir. Şu halde dört yüzbaşı bir yol
dan bir caddeden geçeceklerdir. Onların her biri 
teşkilâtta üçe dörde muadil bir makamı ihraz edecek
lerdir^ Daha kısa bir zamanda bunu yapalım demek 
fiilen olmayacak bir şeyi ifade etmek demektir. Çün
kü dört yüzbaşının bir binbaşılığa terfi etmesi için 
nisbeten daha fazla beklemek lâzım geMr. Onun 
için bütün dünya teşkiiâtüanıtda gerek hakikati fiüi-
yede, gerek kanunlarda yüzbaşılar mevkilerinde 
daha fazla dururlar. Hatta bu sebepten dolayıdır ki 
rütbe değil, maaş istihkak kademesi olmak için bir 
kıdemli yüzbaşılık makamı ihdas edilmiştir. İşte 
uzun müddet beklemek mecburiyeti olan bu rütbe
de yüzbaşı ile binbaşı anasında altı sene bir müddet 
konmuştur. Esbabı mucibesi umumî olarak budur. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Vekil 
Beyefendi; kanunun tayin ettiği müddetleri ikmal 
edenler behemahal terfi edecekler midir, yoksa mün
hal bekleyecekler mi? 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Münhal bekleyeceklerdir. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Yani açı
ğa terfi edecekler midir? 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Devamla) — Arz edeyim. Açığa terfii esasım kül
liyen kabul etmiyoruz ye hiç bir zaman bunu yap
mayacağız ve yapmamak lâzımdır. Açığa terfi yap
mamak tarikiyle ordu içerisinde ikilik yapıyorum ze-
habiyle dünyanın her yerinde yanlış hareketler vu
ku bulmuştur. Onun için dikkat buyurulursa bu 

- kanunun içinde görülürki kıdem ve ehliyetle bera
ber terfi edeceği makamm rütbesini ibraz edecek is
tihdam edilmesi için münhal bulunması lâzımdır. 
Kanunun ruhu umumisinde bu tamamen teemmül 
edilmiştir. 

HASAN RAHMİ BEY (Gümüşhane) — Şayanı 
tebriksiniz... 
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ZÜLFÜ BEY (Diyarbekir) — Efendim, kıdemli 
yüzbaşılık var mıdır? 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLÎ RECEP BEY 
(Kütahya) — Kıdemli yüzbaşılık vardır efendim, fa
kat kıdemli yüzbaşhhk rütbe terfii demek olmadığı 
içim tabiî bu kanunda yeri yoktur. Yalnız maaş farkı 
yapar. 

TALAT BEY (Ardahan) — Altı sene aynı ma
kamda bekleniilmemesi için değil midir? 

MÜDAFAA! MİLLIYE VEKİL! RECEP BEY 
(Devamla) •*— Evet onun hükmü de başkadır. Yakın
da Meclisi Âlinize Memurin kanunu takdim edeceğim. 

Zabitan muayyen müddetten sonra her hangi bir 
sebeple rüıbbelerinde kalırlarsa onlara muayyen bir 
tazminat verilir. Maaşının yüzde on, on beşi şeklin
dedir. Bizim, memurin kanununa muvazi olmak üze
re zabitan için yaptığımız şey, Muvazene! Maliye 
Encümeninden derdesti takdim olan kanunda sara
haten gösterilmiştir. Onu ayrıca göreceksiniz. Kı
demli yüzbaşı olmak için altı sene yüzbaşılıkta hiz
met etmek lâzım değildir. Kıdemli yüzbaşılığa geç
mek için müddetin kıymeti yoktur, kıdemin tesiri yok
tur. Mektepten neşet ettikten sonra fölen on ahi se
neyi ikmal etmiş olan usulen kıdem hakkını alır, kı
demli yüzbaşılığın istihkakını alır. İsterse o yüzbaşı 
üç senelik yüzbaşı olsun. Çünkü kıdemli yüzbaşı de
mek terfi demek değildir. 

REİS — Başka söz isteyen var mı? Maddeyi ka
bul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edildi. 

Madde 11. — Hiç bir zabit mensup okluğu sını
fın kıtasında rütbesine ait asgari müddetin lâakal üç
te biri kadar bilfiil hizmet etmedikçe terfii edemez. 
Ancak sınıfta kadro mucibince rütbesinin mukabili 
kıtaat buhınmıyan zabıtanın terfileri mafevklerinden 
alacakları siciller üzerine yapılır. 

Mütehassıs tabip ve baytar ve kimyagerlerin has-
tahanelerdeki ihtisas hizmeti kıta hizmeti olarak ka
bul edlhr. 

Sanayii harbiye, harita ve levazım sınıflarına 
mensup zabitan, sınıflarına ait kadro dahilinde ma
fevklerinden alacaktan siciller üzerine terfi ederler. 

Ancak birinci fıkrada mezkûr kıta zabitanından 
gayri mezkûr fıkradaki emsali nasıphlarından evvel 
terfi edemez. 

REİS — Madde baklanda söz isteyen varını? Ka
bul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul ediimiştrov 

Madde 12 — Miralay rütbesine kadar (dahil) her 
sınıf m mensubu kendi sınıfı dahilinde terfi eder. Mi
ralayların daha yüksek rütbeye terfii veya fırka ku
mandanlığına tayini için kendi sınıfı dahilinde mün
hal aramak mecburî değildir. Fakat tayin oluna
cak kıta veya vazifeye ehliyet siciK almış olması 
şarttır. 

REİS — Bir itiraz var mı? Kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edildi. 

Madde 13. — Harp esnasında fevkalâde yararlık 
gösteren zabitan, harp takdirnamesfyle taltif olunur. 
Bu takdirname, muharebelerde bilfiil ateş altında fev
kalâde yararlık mukabilinde ve mafevk makamlarca 
müteselsilen tasdik kılınacak inhalar üzerine verilir. 

Takdirname ile taltif inhaları hiç bir makam ta
rafından iptal edllemeyip menfi bir mütalaası olan 
makamca mütelaası zikredilmek suretiyle mafevkine 
takdim ve Başkumandanlıkça taltifleri tekarrür eden
lerin isimleri Müdafaa! Milliye Vekâletine gönderi
lir. Vekâletçe Riyaseti Cumhurun imza ve tasdikine 
iktiran ettirilir. 

Birinci defa harp takdirnamesini alan zabite işbu 
takdirname ile beraber Müdafaa! Milliye Bütçesine 
mevzu mükâfatı nakdiye tertibinden maatahsisat 
rütbesinin Ski maaşı miktarında mükâfat verilir. 
Aynı rütbede ikinci bir harp takdirnamesini alan za
bit rütbesinin asgari müddetini bitirir bitirmez terfi 
ettirilir. 

REİS — Söz isteyen var mı? Kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edildi. 

Madde 14. —Ay ve gün hesabiyle bir rütbede 
ceman iki sene ve daha fazla müddeti, raporla, sa
bit hizmetlerde veya tebdilhavada geçirenler tekaüt 
ediEfr 

Ancak muharebe ve müsademede mecruh olan 
zabitan için bu müddet üç senedir. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edildi. 

Madde 15. — Esir zabıtanın terfileri, esaretlerini 
ınütaakîp kıtaat veya müessesatm yapacakları sicille
re göre tespit ve fakat avdetlerinde tahkikat netice
sinde esaretlerinin ıznrarı ve esaret hayatlarının her 
türlü şaibeden beri olduğunun tahakkukuna nazaran 
nasıp tarihleri, esaretten avdetleri tarihinden mute
ber olmak üzere yapılır. 

Esaretten kaçarak sefer esnasında vatana avdet 
edenler kıdemlerinden bir şey kaybetmezler. 
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REİS — Söz isteyen var mı? Kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
etlikli, 

Madde 16. — Erkânı Harbiye Mektebi tahsi
lini muvaffakiyetle bitirenlere verilmekte olan dürt 
sene kıdem zammı atide gösterilen şartlarla taksim 
olunur: 

A) Tahsilini muvaffakiyetle bitirerek çıkanlar» 
biı- sene tahsil kıdem zammı verilir, 

B) Bunlardan kıtada ve erkânı harbiye vazaifin-
de iki sene zarfında iprazı ehliyetle erkânı harbiye 
vazaifine liyakatları tasdik olunanlara daha iki sene 
erkânı harp kıdem zammı verilir; 

C) Emsali arasında fevkalâde temayüz ettikleri 
mütesefcilen tasdik olunanlar meyanından temayüz 
ettikleri Erkânı Harbiye! Umumiye Riyasetince dahi 
tasvip edilenlere bir sene daha kıdem zammı verilir; 

D) Kaymakam rütbesinden yukarı rütbelerde kı
dem zammı verilmez; 

H) Tatbikat mekteplerinde tabib ve baytarların 
muavinliğe ayrılanlarından muvaffakiyetle imtihan 
verip mütehassıs diploması alacaklara bir sene ve 
başmuavinlerinden iki sene müddetlerini muvaffaki
yetle itmam edenlere ayrıca bir sene kıdem zammı 
verilir; 

L) Eczacılardan tatbikat mekteplerinde kimya
ger yetiştirilmek üzere muavin eczacılığa ayrılanlara 
iki sene tahsili muvaffakiyetle bitirmek şartiyle bir 
sene kıdem zammı verilir. 

Yukarıki fıkralara tevfikan kıdem zammı almış 
olanlar aldıkları kıdem zaımlariyle tashih edilen na
sıp tarihlerine nazaran emsalleri terfi etmiş ve ken
dileri de rütbeleri müddeti asgarilerini fiilen ikmal 
eylemiş iseler derhal değilseler bu iki şartın itmamın
da terfi ettirilirler. 

REİS — Madde hakkında mütalaa var mı? Ka
bul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 17. — Teıfüer, her sene 30 Ağustos Za
fer Bayramı günü o sene için muteber kadrodaki 
münhailere göre yapılır. 

REİS — Söz isteyen var mı? Kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın..* Kabul 
edilmiştir. 

Madde 18. — Terfide esas olan ehliyet, sicil ile 
taayyün eder. Sicüer talimatnamei mahsusama tev
fikan tanzim Olunur. Bunda esas, bedenen, ablakan 
ve ilmen vazifesinde liyakat ve mafevk vazifeyede 
ehliyettir. 

! REİS — Söz isteyen var mı? Kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın,.. Kabul 
edilmiştir^ 

Madde 19. — Türkiye Büyük Millet Meclisi tak-
dirnamesiyle usulü taltif hakkındaki 13 Eylül 1337 
tarihli kanunla işbu kanuna muhalif kâf fei ahkâm ve 
mukarrenat mülgadır. Tatbikatda da tadilât ıvuku 
bulur.1 

REİS — Söz isteyen var mı? 
AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Mülga olan 

hangi konudur. 
REİS — İki takdirname olanlar terfi eder diye 

bir madde vardır. 

MÜDAFAAÎ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Büyük Millet Meclisi takdirnamesi 
harp takdirnamesine tahvil edilmiştir ve buna ait 
madde kabul edildi. Binaenaleyh Büyük Millet Mec
lisi takdirnamesiyle usulü taltif hakkındaki kanun 
ahkâmı mülgadır. 

REİS — Madde hakkında başka söz isteyen var 
mı? (Hayır sesleri) Kabul edenler el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Kabul edildi. 

Madde 20. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

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

Madde 21. — Bu kanunun ahkâmım icraya Müda-
faai Milliye Vekili memurdur. 

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

Efendim, kanunun heyeti umumiyesini reyi âlini
ze vaz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın.. Kabul 
etmeyenler el kaldırsın*.. Kabul edildi. 

4. — Kanunu Medeninin tatbikatı hakkında (11959) 
numaralı kanun lâyihası ve Adliye Encümeni mazbata
sı. (Sıra Numarası: 173) (1) 

REİS — Efendim, Adliye Vekili Bey geldiler, Ka
nunu Medeniniin tatbikatı hakkındaki lâyiha müzakere 
olunacak. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İzmir) 
— Muhterem efendiler, Kanunu Medenimin tatbikatı 
hakkındaki kanun onbeş günden beri Heyeti Celileni-
zin mütalâasına arz olunmuştur. Müstaceldir. Bunun 
da diğer kanunlar gibi kül halinde müzakeresini ve o 
suretle kabul veya reddini rica ederim. (Kabul sesle
ri.) 

(1) 173 Sıra No. lu matbua zaptın sonundadır. 
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REİS — Kanunun heyeti umumdyesi hakkında söz 
isteyen var mı? Efendim, bu kanunun müstacelen ve 
kül halinde müzakeresi tekarriir etmişti. Bu kanuna 
encümence bir madde ilâve edilmiştir. 46 ncı madde 
olarak ilâve olunan madde şudur: 

Kırkaltıncı Madde — tcap eden mahallerde icra 
başmuavininden maada sıfatı kazaiyeyi haiz lüzumu 
kadar muavin bulunabilir. 
'.. tera riyaseti teşkilâtı olmıyan yerlerde Adliye Ve-
kili muvakkaten bu vazifeyi diğer hâkimlere tevdi ede
bilir. 

REİS — Kanunun maddeleri müteakip buna göre 
tashih edilecektir. Yani eski kıkaltı kırkyedi ve kırk-
yedi kırksekiz olacaktır. Efendim, kanunun heyeti 
umumiyesini kül halinde reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler elle
rini kaldırsın... Kabul edildi. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Efendim, bir iki mad
de hakkında tenevvür etmek istiyorum. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı diye sordum. Söz isteyen olmadı. Binaenaleyh 
kül hainde reye vaz ettim. Kabul olundu, bitti. 

YUSUF BEY (Denizli) — Söz kalmamıştır, geç
miştir. 

5. — Ticareti Berriye hakkında (1/835) numaralı 
kanun lâyihası ile Ticaret Kanununun tatbikatı hak
kında kanun lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası. 
(Sıra Numarası : 175) (1) 

REİS — Efendim, bu suretle kül halinde müstace
len müzakeresi tekarriir etmiş daha iki kanun vardır, 
birisi Ticaret Kanunu, diğeri de Ticaret Kanununun 
tatbikine dair kanundur. 

Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri.) 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar; mem

leketimizin noksanlarından biri de Ticaret Kanunu idi. 
Ticaret Kanunu da bin küsur maddeyi muhtevi ola
rak nazarı dikkatinize arz olunmuştur. Bendeniz bu 
kanunun heyeti umumiyesi hakkında bir şey söyle
meyeceğim. Kanunu baştan aşağıya kadar okudum. 
Tabii encümen bir hata ve sevap cetveli koyacaktır. 
Tabiidir ki birçok kelime hataları vardır. Onları en
cümen tashih eder. Ben yalnız kanunun üç maddesi 
hakkında nazarı dikkatinizi celp edeceğini. Bu madde
lerden birisi 280 nci maddedir. Bu madde kısadır. 
Okuyayım: 

«Madde 280. — Geçen maddede muharrer esas 
mukavelesi Ticaret Vekâletine tevdi ve İcra Vekilleri 

(1) 175 Sıra No. lu matbua zaptın sonuna merbut' 
tur. 

ı Heyetinden teşkiH şirket için mezuniyet istihsal olu-
I nur.» 
I Maddenin biri 'budur. Arkadaşlar^ memleketi-; 
I rriizde mevcut şirketlerin yüzde doksa|ısekizi sanayi 
I şirketleri, ticaret şirketleri ve her nevi şirketlerdir. Lâ

kin bazı şirketler vardır ki, bunlar doğıjudan doğruya 
mensup olduğu dairelerle alâkayı haiz şirketler olabi
lir. Meselâ bir Orman İdaresi, Ziraat Vekâleti orman
larımızın büyük bir kısmım şirkete ihale edebilir ve 
o şirket de, Ziraat Vekâletiyle yapacağı [mukavele mu
cibince amenejmanını, katiyatını velhajsıl her şeyini 
fenni şartnameyi tatbiken ve orman şirketi muamele
si şeklinde yapar. Şimdi bu şirketin mukavelei esasi
yesi, muamelâtı bendenizce doğrudan doğruya Ziraat 
Vekâletine aittir. Çünkü filhakika bir şirket işi, ticaret 
işi addedilirse de orman işleten şirketih bütün mua
melâtı zkaat işine aitttir. 

Sonra arkadaşlar, olabilirki her memlekette olduğu 
i gibi, Müdafaai Milliyeye ait olan mühntımat fabrika-
I kırından da şirket teşkil edebiliriz. Binaenaleyh bu 
I mühimmat şirketinin muamelesi muhakkak Müdafaai 
! Milliyeye ait memurlar 'tarafından kontrol olunur ve 
i mukavelei esasîyesıi maksadı teşekkül ve; hizmetine giy-, 
• re Müdafaai Milliye Vekâleti tarafındaiı yapılır. Son

ra, bir lokomotif, şimendifer şirketi olabilir. Banka 
olabilir, nitekim Devlet bankası gibi imtiyazlı banka 

: olabilir. Bunlar da Maliye Vekâletine, JNafia Vekâle
tine ait olabilir. Onun için bu hususta jıazan dikkati
nizi celp ederim. Bu maddede bir tadilât teklif ediyo
rum. Tadilâtım şundan ibarettir: 

«'Madde 280. — Geçen maddede muharrer esas 
mukavelesi maksadı teşekkülüne göre ait olduğu vekâ
lete tevdi ve Ticaret Vekâletiyle birlikte! tetkikten son
ra îcra Vekilleri Heyetinden şirket teşkili için mezu^ 
niyet istihsal olunur.» Yani yine Ticaret Vekâletinin 
mevkii bakidir. Yalnız eğer o şirketin ıjnaksadı teşek-

| külüne göre başka bir vekâlet alâkadarca esas muka
velenamesini o vekâlete verir. O vekâlet Ticaret Ve
kâletiyle birlikte tetkik eder ve icra Vekillerinden de o 
suretle mezuniyet çıkar. Yoksa Müdafaai Milliye Ve
kâletine ait bir şirket, Maliye Vekâletipe ait bir şir
ket, Ziraat Vekâletine ait bir şirket, Najfia Vekâletine 
ait bir şirket doğrudan doğruya mukavkei esasiyesi -
ki şimdiye kadar nizamnamei esasisi diyorduk, bu ka-

I nun mukavelei esasiyesi diye ifade ediy<j>r - mukavelei 
esasiyesi ait olduğu vekâlet tarafındatı tetkik olu
nur. Arz ettiğim bu cüzi tadilât şudur i: Maksadı te-

I şekkiülıüne göre mukavelei esasiyesini ait olduğu vekâ-
| lete verir. Ait olduğu vekâlet Ticaret Vpkâleti ile biıs 

ı 
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likte tetkik eder. Ondan sonra Heyeti Vekile karariyle 
tatbik edilir. 

Sonra 297 noi madde yine tesis heyeti umumiyele-
rinin ittihaz ettikleri kararlar muteber olmak için iç-
timalarda Ticaret Vekâletinden komiser sıfatiyle me
mur edilen zat hazır bulundurularak... Şimdi burada 
da tadilâtım şudur arkadaşlar; mütalâa olarak şunu 
arz ediyorum. İçtimalarda şirketin maksadı teşekkü
lüne göre mensup olduğu vekâletten komiser sıfatiyle 
memur bulundurulur. Şimdi maksadı teşrih edelim : 
Bir şirketin heyeti umumiyesinin içtimaında memur 
olan komiserin hizmeti ne olaibilir? Bir kere o içtima-
da hissedaranın içtima edebilmeleri için muayyen olan 
miktarda ashalbı hisse var mıdır, yok mudur? Kontrol 
edilir, sonra o heyeti umumiye memleketin efradının 
paralarını şirket 'bihakkın işletti mi, ne veçhile muame
le gördü? Onu tetkikten ibarettir. Şimdi demin arz 
ettiğim 'bir şirketi ele alalım. Meselâ bir şimendifer 
şirketi; heyeti umumiye toplanmıştır; herkez şirkete 
vaz ettiği paranın sureti sarfına, idaresine dair hesap 
istiyor. Malumat istiyor. O halde bilançosu mevzuba
histir. Bilançoda diyor ki: Bu sene filan yerde sellerden 
dolayı şu köprüler tahrip olunmuş, onların tamirini 
yaptık, yeniden istasyonda şu makasları ilâve ettik, 
şu kadar lokomatif tamir ettik. Şunu yaptık, bunu 
yaptık. Yani bütün masrafın müfredatı bilançoda ta
yin edilir ve bu izahatı sermayedar olanlar istiyor. Bun
ları kim tenvir edebilir? Tabii bir sene hat behat ve. 
o şirketin muamelâtını tetkik eden heyeti umumiye iç
timaında Hükümetin memuru sıfatiyle, sıfatı resmiyeyi 
haiz ve orada en ziyade beyanı mütalâa edebilecek 
Hükümetin memurudur, evet, Hükümet tarafından da 
tetkik olunan bu bilanço hakikaten muvafıktır diye 
ahaliyi tenvir edebilir. Ticaret Vekâletinin memuru 
yalnız ne yapabilecek? Bu şirkette içtimai umumide 
hazır olanlar ekseriyeti teşkil ediyor, onun için bu 
maddede şirketin maksadı teşekkülüne göre mensup ol
duğu vekâletten komiser sıfatiyle icabına göre... îlh. 
diye şu şekilde tadil olunursa maksat temin olunur. 
Bu kanunun bu maddeleri böyle tadil olunursa, maksa
dı tesis ile de telif olunur. Zaten bu kanunun bu 
maddeleri yazılıp da Heyeti Umumiyeye geldikten son
ra, bundan bir hafta evveli Emlâk Bankasının teşek
külü zamanında Heyeti Celileniz noktai nazarlarını iz
har etmiştir. Bu Emlâk Bankası, alâkadar olduğu Ve
kâlet tarafından kontrol ve teftiş olunur şeklindedir. 
Zaten bu maddenin sureti tadiline dair arz ettiğim tek
lifi o vakit Heyeti Umumiyeniz kabul etmiştir. 

Sonra üçüncü teklifim, tatbikat kanununun on 
üçüncü maddesinde: «Anonim kooperatifler, Limi
ted Şirketler muamelâtı Ticaret Vekâleti memur ve 
komiserleri tarafından murakabe edilir» diyor. De
min arz ettiğim bütün safahat burada doğrudan doğ
ruya aksi olarak tecelli ediyor. Zaten hükümetin 
teklifinde bu arz ettiği üç madde kanun şeklinde de
ğildi. Tatbikat kanununda bu madde olmadığı gibi 
hükümetin teklifinde demin arz ettiğim maddelerle 
bilakis kâtibiadiîlere kontrol hakkı verilmiş. İçtimai 
umumî halinde kâtîbiâdil bulunması lâzımdır şek
linde idi. Tadilât arz ettiğim gibi olursa daha iyi olur. 
Sonra tatbikat kanunundaki bu madde esasen bir hü
kümet işidir. Bu maddenin büsbütün tayyı bendeniz-
ce en münasip bir surettir. İleride hükümet şirket
lerin nasıl kontrol edilecektir, zaten bu muayyendir. 
Onun için on üçüncü maddeyi tay edersek en mü
nasip olur. Binaenaleyh gayet muafık oîan bu büyük 
Ticaret kanununun şu üç küçük tadilatla kabulünü 
rica ederim. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim; zannedi
yorum ki, bundan üç, dört ay evvel Muhtar Beyin 
temas ettiği noktaya Meclisi Âli temas etmiş idi. 
Hangi kanun olduğu aklıma gelmiyor. Fakat o ka
nun münasebetiyle bu halledilmişdi. Malumu âliniz 
şirketlerin iki vasfı vardır. Birincisi şirket halinde ser
maye ile teşkilidir. İkincisi de bu sermaye ile yapa
cağı iştir. Yine Muhtar Beyin buyurdukları gibi bir 
orman şirketini kabul edelim. Orman şirketinin ev
velâ sermaye ile bir teşekkülü vardır. Bu teşekkül 
itibariyle doğrudan doğruya Ticaret Vekâletine mer
buttur. Fakat o şirket aynı zamanda orman idare
siyle, Ziraat Vekâletiyle bir mukavelename akdedi
yor. Filanca ormanı şu şerait iîe işleteceğim diyor. 
Bundan dolayı da Ziraat Vekâletine merbuttur. Zi
raat Vekâleti mukavele ahkâmının tatbik edilip edil
mediğine nezaret eder, murakabe eder. Fakat şirke
te müteallik olan mesailden dolayı da Ticaret Vekâ
leti şirketin üzerinde doğrudan doğruya hakkı mura
kabeye maliktir. Bu mesele gayet basit bir meseledir. 
Binaenaleyh Muhtar Beyin noktai nazarları varit 
değildir. 

ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Efendim Ti
caret kanununun heyeti muhtereminize takdiminden 
sonra encümence bir kararla maddeye mütealik bir 
zeyl mazbata takdim edilmiştir. Muhtar Beyefendinin 
de o mazbatadan malûmatları yardı. Çünkü ben
denize sormuşlar ve bendeniz de izahat vermiştim. 
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O mazbatanın bir noktasında 297 nci maddenin 
Üçüncü satırındaki (vekâletten) kelimesinden sonra 
umura nafıaya mütealik ise ayını zamanda Nafıa Ve
kâletinin de komiseri bulunur diyor. 

Sonra yine Muhtar Beyefendinin tayını teklif et
tikleri 13 ncü madde «anonim,kooperatif ve lhnîted 
şirketler muameîetı icra Vekilleri heyetince tayin 
olunan şekilde alâkadar vekaletlerce murakabe edi
lir» şeklinde tadil edilmiştir. Bu madde dahi tama
men tavzih edilmiştir ve Muhtar Beyefendinin de 
arzulan tatmin edilmiştir. • 

REİS — Muhtar Bey takririnizi geri alıyormu-
sunuz? 

MUHTAR BEY (Trabzon) — 280 nci madde 
esastır. Onun hakkındaki takririmi ipka ediyorum. 
Onun reye konulmasını istiyorum. 

REİS — Efendim, gayrı matbu mazbatan var
dır, okunacak: 

Riyaseti Celileye 
«Zeyl mazbata» 

Encümenimizden heyeti umumiyeye takdim edi
lip derdesti müzakere bulunan Ticaret kanununun 
bazı maddelerinde taShihatı havi işbu cetvel kanuna 
raptolunmak üzere takdim kılınır. 

297 nci maddenin üçüncü satırındaki vekâletinden 
Sonra (ve umuru nafıaya müteallik ise aynı zamanda 
Nafıa Vekâletinden) ve zat yerine de (zevat) Kanu
nun 929 ncu maddesine ilâve kılınacak fıkra : 

(Bu fasıldaki nakliyatın şimendiferlere taalluk 
eden aksamı hakkında demiryolları işletme nizamna
meleri ahkâmı caridir.) 

993 ncü maddedeki iki mahalle muharrer İki sene 
üç sene olacaktır. 

1001 nci maddenin son fıkrasına (addolunacak si
gorta batıldır) fıkrası ilâve kılınacaktır. 

Ticaret Kanununun tatbikat kanunu onüçüncü 
maddesi berveçhizir tashih edilmiştir : 

(Anonim, kooperatif ve linıited şirketler muamelâtı 
İcra Vekilleri Heyetince tayin olunan şekilde alâka
dar vekaletlerce murakabe edilir .Kanuna ve esas 
mukavelesine mugayir ve feshi şirketi, mucip muame
lâtı tahakkuk eden şirket aleyhine ait olduğu vekâlet 
tarafından fesih davası ikame olunabilir.) 

Tatbikat kanununa ilâve olunacak maddei muvak
kate : 

Yeni Ticaret Kanununun birinci kitabının bininci 
babının dördüncü fasıldaki sicili ticaret teşkilâtı Adli
ye Vekâletince icra edilinceye kadar tescil muame'Iesi 

mahkemelerin murakabesi altında Ticaret Odaları ta
rafından İfa edilir. 

Adliye Encümeni 
Reis Vekili 

Konya 
Refik 

Kastamonu 
Hasan Fehmi 
Kastamonu 
Ali Nazmj 

Denizli 
Necip AH 

Konya 
Tevf ik Fikret 

Kâtip 
Saruhan 
Kemal 
Antalya 

Ahmet Saki 
Yozgat 

Ahmet Haindi 
Sinop 

Yusuf! Kemal 

REİS 
nacaktır : 

Osman Niyazi 

Efendim, (Muhtar Beyin takriri de oku-

Rliyaseti Celileye 
Ticareti Berriye Kanununun 280 noi maddesinin 

berveçhıiâti tadili1! teklif ederim : 

Madde 280. — Geçen maddede muharrer esas 
mukavelesi maksatı teşekkülüne göre ait olduğu vekâ
lete tevdi ve Ticaret Vekâletiyle birlikte tetkikten 
sonra İcra Vekilleri Heyetinden şirket teşkili için me
zuniyet istihsal olunur. 

Trabzon 
Ahmet Muhtar 

MUHTAR HEY (Trabzon) — Efendim, benim 
takririm, Ticaret Vekâletinin bu esas mukavelesini 
tadil, tetkik, tasdiki ihlâl etmiyor. Yalnız maksadı te
şekkülüne göre ait olduğu vekâlet görmez ve tasdik 
etmezse ekseri yalmz olmak ihtimali fardır. Çünkü 
mevzubahis mesele, onun mukavele ve şartnamesin-* 
deki bütün esasatı tamamen ve şartnamenin ruhuna 
muvafık olarak yapmak meselesidir. Bu hususta vak
tinizi izae etmemek için misal göstermeyeceğim. Bir 
çok mukavelei esasiler vardır ki vekâleti »idesine gös
terilmediğinden dolayı hakikaten ruhu mukaveleye 
tamamen muvafık olmayarak nizamname! esasi yapıl
mıştır. Onun için istediğim tek bir kelimedir. O da 
şirket teşekkülünde mukavelenameyi alt olduğu vekâ
lete verir. O vekâlet Ticaret Vekâleti fle beraber tet
kik eder. Böyle bir kaydın ilâvesinde fenalık yoktur. 
Biîâkis maksadı teşekkülüne göre o vekâletin de nok-
tai nazarı alınırsa, Ticaret Vekâletinin tetkikine yar
dım eder ve bu suretle daha iyi iş çıkar. Burada ne 
Ticaret Vekâletinin salâhiyeti, ne hukukuna müdaha
le yoktur. Asıl maksadı teşekküle göre esas olan vekâ
letin de noktai nazarı tecelli etmiş olur. Onun için me-

589 



t : 109 29 . 5 . 1926 C : 1 

sele çok mühimdir, yanaş bir şey olmamak için bu 
noktayı kabul etmenizi çok rica ederim. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT HEY (İz
mir) — Efendim, Muhtar Beyin nokta! nazarınm Ti
caret Kanununa derdine hem lüzum yoktur, hem de bu 
noktai nazarın Ticaret Kanununa derci esas itibariyle 
doğru olmaz. Ticaret Kanunu hâkim tarafından tat
bik edilecek kanundur. İdare kanunu değildir. Eğer 
bazı noktalarda idarî kısımlar varsa zarureti katiye-
ye binaen kabul edilmiş şeylerdir. Halbuki Muhtar 
Beyin noktai nazarı kati bir zaruret ifade etmez, diyor
lar ki : Alâkadar vekâlet görsün ve mukaveleyi ona 
göre tanzim etsin, hazırlatsın. Efendiler; Ticaret Ka
nununa böyle bir kayıt konmazsa alâkadar vekâlet 
herhangi bir şirketin nizamnamesini görmekten mah
rum mu olur? Mukavele tanzim edileceği zaman alâ
kadar vekâletle şirket elbette görüşecektir. Vekâlet 
noktai nazarını şirkete beyan edecektir. Ya kabul ede
cektir ya etmeyecektir. Ederse mesele yoktur, etmezse 
esasen vekâletle şirket arasında mukavele münakit de
ğildir. Saniyen vekili aidi her vakit heyeti vekilede 
bulunur. Bu mukavele geldiği zaman heyeti vekilede 
noktai nazarını izah eder. Binaenaleyh dünyanın hiç
bir yerinde olmayan bir esası yeni Ticaret Kanunun
da koymakta faide değil bendeniz mahzur görmek
teyim ve zannederim ki endişeleri de varit değildir. 
Yeni Ticaret Kanununa ihtiyacımız pek çoktur. Eli
mizdeki kanun, ticaret mahkemelerinin tamamiyle ih
tiyacını tatmin edemiyor. Bütün mesail örf ve adetle 
halledilmektedir. Halbuki zamanın vaziyeti ticariye ve 
fkfoıdiyesi buna müsait değildir. Bir an evvel müsa
it ve mükemmel esaslarla hâkimlerimizin hükmetme
si ve beynelmilel bir mana ifade eden ticarî ve ikti
sadî alemde yeni Türk 'Cumhuriyetinin mefhumu te
bellür etmesi zamanı gelmiştir. Kanunun bir an evvel 
kabulünü rica ediyorum. Kanunun heyeti umumiyesiy-
le Alman ve İtalyan esasatına müstenittir. Bu iki 
milletin de esasatı ticariyesi asrı hazarın en mükem
mel usulü ticaretidir. Bunu da bu vesile ile arz edi
yorum. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Esasen vekâletten 
Meclise tevdi olunan lâyihada bu şekil yoktur. 280 nci 
maddede yoktur. Ticaret Vekâleti mukavelename esa
sını tetkik eder, heyeti vekileden geçirir meselesi yok
tur. Eğer maddeden bu tatbikat cihetinden büsbütün 
sarfı nazar olunursa bir şey değil, lâkin münhasıran 
Ticaret Vekâletinden geçecek olursa diğer vekâletin 
hiç görmemesi varit olabilir. 

(REFİK BEY (Konya) — İcra Vekilleri Heyeti 
kaydı var. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Onun için maruzat
ta bulundum. Sizin vekâlet tarafından getirdiğiniz 
şeyde esasen mukavelei esasiyeyi Ticaret Vekâleti 
yapacak diye zaten bir şey yoktur. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Efendim, mütehassıslar komisyonu hazırladığı 
kanun lâyihasında hakikaten bu mezuniyeti mütekad-
dime meselesi yoktur. Fakat mütehassıslar heyeti ka
nunu hazırladıktan sonra bir de hükümet nazardan ge
çirdi. Memleketin ihtiyacahnı düşündü. Bilhassa koo
peratifler, anonim şirketler hukuku umumiye ile di
ğer iktisadi şirketlere nazaran daha ziyade alâkadardır. 
Daha ziyade temas eder. Memleketin vaziyeti husu-
siyesi nazarı dikkate alındı. Hükümete her ihtimale 
karşı bir mezuniyeti mütekaddîme hakkı verilmiştir. 
Şunu itiraf etmek lâzımdır ki bu bir şazdır, bir istis
nadır. Zarurete binaen kabul edilmiştir. Gün gelecek 
yakın bir zamanda buna da lüzum kalmayacak, kalka
caktır, fakat memleketimizde anonim şirketlerin lü
zumuna kail olmakla beraber zaman zaman halkı ız
rar etmekte oldukları da nakabili inkârdır. Bu gibi 
İhtimallere binaen hükümet 'bir kere mezuniyeti mü-
tekaddimeyi muvakkaten vaz etmek istedi. Bu bir şaz
dır, bir istisnadır. Şazlar, müstesnalar, Muhtar Beyin 
teklif ettiği ikinci» üçüncü, istisnaları kabul etmez. 
Bu istisnanın kabulünde bir zaruret vardır. Muhtar 
Bey; kabul ettiğiniz bir istisna gibi bunu da kabul 
ediniz diyor. Bunda hükümetin hissettiği bir zaruret 
yoktur ki kabul edelim. Kendisine vereceğim cevap 
budur. İstisnalar diğer istisnaları istilzam etmez. 
Mümkün mertebe hatta bunun da tayyı lâzım olacak
tır. 

[RAHMİ BEY prahzon) — Efendim; Ticaret Ka
nunu ile Kanunu Medeninin yekdiğerine az çok kara-

* beti vardır. Biz Kanunu Medeniyi İsviçre'den tercüme 
ettik. Ticaret Kanunumuzu Almanya'dan ve İtalya* 
dan alıyoruz. Acaba Alman, İtalyan kanunu medeni
leri ile İsviçre Kanunu Medenisi arasında ne derece
ye kadar karabet ve münasebet vardır? Saniyen İsviç
re'de ayrıca ticaret kanunu yoktur. Ticaret ahkâmı 
Kanunu Medenisindeki bir faslı mahsus ile temin edil
miştir. Ezcümle şirketler hakkındaki ahkâmı kanu
nu medenide kabul edilmiştir. Şimdi bu Ticaret Kanu
niyle Kanunu Medenideki ticaret ahkâmı arasında te
dahül ve tearuz ihtimalleri encümence tetkik edihniş-
midvr? Bu Cihetler hakkında tenevvür etmek istiyo
rum. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Efendim» Trabzon Mebusu Beyefendinin nok-
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tat nazarlarını varit görmemekteyim. Fikirlerini kav- ! 
rayabiîdimse iki esasa temas ettiler. BiritsS isviçre Ka
nunu Medenisinden iktibas edilen Kanunu Medenimiz
le Alman ve İtalyan esaslarından muktebes Ticaret 
Kanunumuz arasında bir insicam var mıdır? Efendi
ler; Kanunu Medeni ile Ticaret Kanunu arasında hu
kuk moktai nazarından esasen. İnsicam mevzubahis 
olamaz. Ticaret kanunları ahkâmı istisnaiyeyi ihtiva 
eder. Eğer Ticaret Kanuniyle Kanunu Medeni aynı 
insicam tahtında olursa o zaman Ticaret Kanunu ra
zına esasen lüzum yoktur, o, Kanunu Medeni olur. 
Ticaret Kanunu ahkâmı istisnaiye ve şazlardan mü
rekkeptir. Harta hâkim Ticaret Kanununda tatbik 
edecek bir madde bulamadığı takdirde Kanunu Me
deniye girer. Fakat Ticaret Kanunundan madde bul
dukça örf ve âdete geçmez. Yani ahkâmı istisnaiye 
buldukça onu tatbük eder. Çünkü ticaretin alelade 
hadisatı medeniyeden başka bir hususiyeti vardır ki, 
o da ahkâmı istisnaiyeye tabi olmasıdır. Gerek sürat 
hususunda, gerek ahkâm hususunda kanunu medeni
lerde bu yoktur. Meselâ Fransız Ticaret Kanununu 
açınız, Fransız Kanunu Medenisini açmız, arada bir 
münasebet göremezsiniz. Biri başka ahkâm, diğeri baş
ka ahkâm ifade eder, yani ticaret kanunu şazlar, is- . 
tisnalar İle memludur. Binaenaleyh Kanunu Medeni 
ile aralarında bir veçhi irtibat aramak doğru değildir. 

İkincisi : İsviçre'de Ticaret Kanunu yoktur bu
yurdular. Yalnız ticaret kanunu namı altında bir ka
nun yoktur. Borçlar kanununun bir kısmı, 550 nci 
maddesine kadar geldikten sonra ticaret kısmı diye 
İsviçre kanununda bir fasıl vardır. Yalnız ticaret 
kanunu dememişlerdir. Ticaret faslı demişlerdir. Bu 
kısım da Kanunu Medeniden bambaşka bir şeydir. 
Ticarete ait ahkâmı istisnaiyeyi ihtiva eder. Bina
enaleyh Trabzon Mebusu Beyefendi, niçin almadık 
İsviçre'den buyuruyorlardı. İsviçre Ticaret Kanunu
nun o kısmı daha tetkik edememiştir. Eskidir. 

İsviçre Kanunu medemûsljmlm en yenî ve mühim 
olan kısmı flbfczalt kanunu mıedemi ile opligasyon kıs
mıdır, borçlar kanununun ticaret kusanıdır, 550 nci 
maddesljne kadamdır. Diğer ticaret kısanı pek esMdĞr, 
İhtiyacatı haızıraımızı tatmin edemez. İsvSçrıefiliflerd© 
yenli projelerimi yapmışlardır. Telflkük ediyorlar ve o 
kısmı kaldıracaklardır. Yenli yapacaklardın Bunun 
Sçûn İsVJçreOerden almadık ve bunun yerime en yeni 
ikamet kanunları olan Almanya ve İtalya esasaîındaım 
muktebes bir kanun vücuda göllirdilkiki bin küsur 
maddeden ibarettthv Halbuki İsviçreriin eski ticaret 
kanunu dört yüz madde kadardır. İbüyıacıtiünuzı ifan | 
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de edemez. İnsicam varit dıeğüdlir. Ahkâmı îslîsmaliye 
ile ahkâmı umumiye arasmdafld insicamı bendeniz an» 
layamıyonım. Mahaza nede olsa yüne garp hukukum-
dan muktöbettir, ve bütün garp hukuk jyekdliğterönie; 
pek yakm esaisatfcan başka bir şey değildir* Esas aynaH 
dır» Ufak tefek böyle farkları vardır. Mazuratım bum • 
dan Ibarefttjr. 

REİS — Muhtar Beyin (taMriinli reylimjze arz edlî-t 
yorum. Nazarı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın.. 
nazarı dikkate almayanlar el kaüdırsın... Nazan dükkan 
te alınmamıştır., Ticaret kanununu, zeyli mazbatadan 
İki encümence yapılan tasthüıat ve ifâvaıt İle birlikte 
ve kül halimde olanak reyiinüze ara ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın.. Kabul edilmlişfaı 

Ticaret tatbikat kamununum heyetti umuraiyerJj 
hakkında söz isteyen var mı efendim (hayır sesleıii) 
Trabzon Mebusu Muhtar Beytin bir takalM vardır, 
okumacıalk; 

Riyaseti Gelleyta 
Ticaret Kanuımumun süratti tatblkiyesime dafir kan 

numun on üçümcü maddesliriim tayyımı teklif edlerâm. 
Trabzon 

Ahmet I Muhtar 
1 

REİS — Efendim, Ticaret Kanununun tatbikti 
hakkındaki kanunun 13 noü ıraaddeslnlin tayyımı tek
lif ediyorlar. Nazara dikkate alanlar el kalduisım.a 
Nazarı dikkate almayanlar el kaldırsın.. Nazarı dlifc-
Ikalte atanmamıştım 

Kamunun heyetli umumiyelsM kül baillmlde ve eri4-
cümemce yapman tashlihat veçhile ve bir miladide ilâ
vesiyle reylnlize arz ediyorum. Kabul edemJer el kal
dırsın.. Kalbul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil-ı 
mûştir* 

6. — Orman mahsulatından alınacak mahsulatı 
arziye vergisi hakkında (1/779) numaralı kanun lâyi
hası ve Ziraat, Kavanini Maliye, Ticaret ve Muvaze-
nei Maliye Encümenleri mazbataları (Sıra numarası : 
194) (1) 

REİS — Heyeti urnııuuriiyesi hakkımda söz İsteyen 
varanı? 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Efendim, bu gayet ha
yırlı bir kanun olmakla beraber bir çok noktadan 
noksan görüyorum. Meselâ orman mahsulâtımdan kıs
mı mühâmmlinden me mahsulatı araüye ve ne de orman 
resmimin atamamasını muhtevidir. Haflbufkli Ibürimd 

(1) 194 Sıra Nolu matbu Zaptın sçnuna mer
buttur. 
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madie içinde mezkûr mevada kıyasen bir çok me-
vaıd varldlirkli bııntanün resme talbi olması lâzım geliyor. 
İkindi madde ise anıcalk ruhsatı resmîye alanları söy-
lüyor, Ruhsatı resml'ye haricinde kalan düğerleri içlin 
çlifialhleıı malumat venmelk lüzumu göstermiyor. İklimdi 
madderîin harıclıııde kalan faraza yalbanli (kestane 
ı'esme tabi değil, kızılcık biıünci maddede mezkûr ol
madığı için reisime talbii gibi görünüyor. Heyeti umu-
anöyıesiinûn Itelkrar .teltkük eidllmelk üzere encümene ia-
deislini lica ediyorum* 

IREİS — EflenıdÖm, taluıhü telkîif yapınız ki reye 
koyalııiî. Bfend m maddelere gedilmesürii kabul ©dem
ler el kaMıırsıın*. Kalbül eltmeyeınier el kaMuisın.. Kan 
ibuil edlitmSIştiır. 

Bazı mahsulatı arZiyidden vergi Jsllîyfa edilmıemeai 
haklkıınıdia kamun 

©künci malddie — İişjbu kamına merbut (1) mıma-ı 
ratlı IJsited'C muharrer olan mahsulatı amziyeden mah
sulatı arziye ive orman resmi ahnmaz^ 

IBlîr Rumıarah lüaie 
iKBfro 
iMafli'iniuaBO 
Yabam!] sümlbiiîsoğanı 
;Ç3vtî!t mazı 
iBeyaz mazı 
Çürük mazı 
Çöven; 
l landıaı l 

ıScamak yaprağı 
ÇMş 
Cemi 
Saikız yaprağı 
ıMelşa yctsıunm 
ıÇaım saikiîizı 
ıCeıvüz (kökü kaibuğu 
Hava dlva 
•'GevCıa IköMi ılcaSbuğp 
Hava Ova 
Iböamıır Çiçeği 
Yapraklı Çiçeği 
iKüşe (kabuğu 
iKıölk tocıya 
IKeMk yağı 
IReikilk otu 
Mazı kaibuğu 
StelMcp 
(Defime yaprağı 
Nama yağı 

;Male yağı 
Çöııek otu yağı 
Çörieıkıoıtu 
Merslin yaprağı 
Günlük ıbahuaü 
Çitftenlbâk 
Dağ ımenıekşeısi 
Kızılsomalk 
(Paunuik ptaılamult 
Açılk itınıalk palamut 
ıRıefeue palamut 
ıKızıI'CsGfl ımeyveoj 
Defne yaprağı 
Çam: f «atığı 
'Ada çayı 
iReısiamıs 
ıCevüz 
Soıikum; Sapeıü çubuğu 
iM'ahruEcaüta isljmal olunan meyvesliz kuru çam ko

zalağı 
Acı badem çekirdeği 
Hasır ve ker sazı 
Reçine 
Çam kabuğu 
Zift 
Katran 
Çıra 
Ayı üzümü 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Efendim, arz ettiğim gibi 
birinci madde çok nakıstır. Yabani kestaneden ne 
mahsulâtı arziye ve ne de orman resmi ahnmıyacaktır. 
Sonra kızılcık birinci maddenin listesinde yazılmamış
tır, bunlardan alınacaktır. Halbuki birinci madde alel 
ıtlak zikredilsin. Bilumum orman mahsulâtından mah
sulatı arziye vergisi ve orman resmi alınmaz. 

İkinci madde mucibince ruhsata tabi olanlar zik
rediliyor. Onun haricinde kalanların yalnız şifahi ma
lumatla zikrolunmasmda hiç bir f aide yoktur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trab
zon — Efendim, mahsulâtı arziye vergisinin cari oldu
ğu zamana kadar orman mahsulâtı hakkında bu veçhi
le muamele yapılacak Bendeniz mahsulâtı arziye ve-
gisi kalmadığı için alınacak demek değildir. Birmua-
meîei tasfiyeden ibarettir. Güya mahsulâtı arziye ver
gisi halen alınmakta imiş gibi bir mana anlaşılmasın, 
o vergi kalmamıştır. İstihlaki umumi vergisi geldi Bi
naenaleyh bu maddenin tebdili lâzım gelir kanaatında-
yım. Encümene verelim. Tebaüi lâzım gelir kanaa
tindeyim tebdil etsin. 
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ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Bendeniz zaten bu mad
denin yerine kayın olmak üzere teklif ettim. 

ZİRAAT ENCÜMENİ NAMINA ALİ RIZA 
BEY (Mardin) Efendim, gerek birinci ve gerek ikin
ci listede zikredilen mevat kısmen tarife usulüne tabi, 
kısmen de öşür alınanlardır. Yani kızılcık ve saire 
şimdiye kadar öşür veyahut mahsulâtı arziyeye tabi 
olan mevad... 

İSMAİL KAMİL BEY Çorum) — Mahsulatı arzi-
ye kalmıştır. 

ALİ RIZA BEY (Devamla) — Kafchğından do
layı bunların da kalkması lâzım gelir diye tasrih edil
mesi icap eder. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
Muvazene! Maliye Encümeni ser levhaya (bazı mah
sulatı arziyeden vergi istiyfa edilmemesi hakkında 
kanun lâyihası) tabiri koymuştur. Şimdi daha istiyfa 
mahsulâtı arziye vergisi var mıdır? Sorarsak hayır 
cevabını vereceklerdir. Kavanini Maliye Encümeni bu 
lâyihası aynen kabul etmekle serlevhayı şöyle yapmış
tı : (Aşarın ilgasiyle mahsulatı arziyeden alınacak 
vergi hakkında 17 şubat 1341 tarih ve 552 numaralı 
kanuna müzeyyel kanun) 

Eğer bilâhare bunun haricinde mahsulâtı arziye 
vergisi alınıyor ve onun da istisnası icap eden bir 
mahsul hatıra gelirse bu kamuna zeyl olarak ikinci 
bîr kanun teklif edilebilir. Bendenizce muvazene! 
Maliye Encümeninin teklif ettiği serlevha yanlıştır. 
Binaenaleyh Kavanini Maliye Encümeninin teklif et
tiği serlevhanın kabulünü teklif ediyorum. 

RASİH BEY (Antalya) — Efendim, bu köylünün 
en çok alâkadar olduğu bir kanundur. Bu kanunla 
tüccarın o kadar alâkası yoktur. Bu kanunun mevcut 
olmaması yüzünden bu listelerde mezkûr olan mah
sulâtı arziyenin 10 sene, 15 sene köylünün elinde çü
rüdüğü vardır. Yahut orman idareleri tarafından 
müsadere edilmiştir. Köylü işi az olduğu vakit orma
na gider, bu mahsulü toplar. Fakat tüccara satacağı 
vakit tüccar köylüden ruhsat tezkeresi ister. Ruhsat 
tezkeresi olmayınca orman idaresi hemen bq mahsu
lâtı köylünün elinden müsaadere eder. 

Geçen sene dairei intihabiyemdeki kazaları gezi
yordum. 15 senelik palamut ve sairenin sahillerde ve 
dağlarda çürüdüğünü görmüştüm. .Orman idaresi o 
mahsulâtın müsaderesi için emir vermiş, müsadereden 
vaz geçmiyor, köylü de malından vaz geçmiyor. Bu 
suretle on beş senedir böyle dağlarda duruyor. Bun
lar rutubet aidimi çürüyecek mahsuldür. Onun için 
bu lâyihanın encümene sevk edilmeyerek burada bir 

an evvel kesbi kanuniyet etmesini rica ederim. Bir çok 
istihsaJaumız servete inkttap edemiyor. Bu yüzden 
çürüyüp gidiyor. 

REİS — Efendim, takrir vardır, okunacaktır : 
Riyaseti Celüeye 

Birinci madde yerine âtideki maddenin kabulünü 
rica ederim. 

Birinci madde — Bilumum orman mahsulâtından 
mahsulâtı arziye vergisi ve orman resmi alınmaz. 

Çanakkale 
Şükrü 

REİS — Efendim, encümen Şükrü Beyin teklif ini 
kabul etmiyor mu? 

ZİRAAT ENCÜMENİ NAMINA ALİ RIZA 
BEY (Mardin) — Hayır efendim. 

REİS — Efendim, encümen Şükrü Beyin teklifini 
kabul etmiyor. Takriri reyinize arz ediyorum : 

Şükrü Beyin takririni nazarı dikkate alanlar el 
kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar lütfen el kal
dırsın... Nazarı dikkate alınmıştır. 

REİS •— Efendim, lâyihanın ser levhasının Kava-
njjıi Maliye Encümeninin teklifi suretinde kabulünü 
Süleyman Sun Bey teklif etmişti. Buna itiraz eden 
var mı? (Hayır sesleri) o hakle ser levhayı da bu su
retle tashih ediyoruz. 

Efendim, Şükrü Beyin nazarı dikkate alınan tak
riri mucibince birinci maddeyi tanzim etmesi içim en
cümene tevdi ediyoruz. 

ZİRAAT ENCÜMENİ NAMINA ALİ RIZA 
BEY — Efendim, aynen madde olarak encümen ka
bul ve teklif ediyor. 

REİS — Efendim, o halde birinci maddeyi oku
yoruz : 
Aşarın İlgasiyle Mahsulâtı Arziyeden Alınacak Olan 

Vergi Hakkında 17 Şubat 1341 Tarih ye 552 nci 
Numaralı Kamına Müzeyyel Kanun 

Birinci Madde — Bilumum orman mahsulâtından 
mahsulâtı arziye vergisi ve orman resmi alınmaz. 

REİS — Birinci madde hakkında mtijtalaa var mı 
efendim? (Hayır sesleri) Birinci maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın.» Kabul etmeyenler lütfen el 
krliırsm... Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — İşbu Kanuna merbut (2) numa
ralı listede muharrer mahsulatı arziye için orman me
murları tarafından meccanen verilecek ruhsatı resmi-
yenıin istihsali ve listeden hariç olanların toplanma
ları için de orman memurlarının evvelce keyfiyetten 
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şifahen veya tahriren yalnız haberdar edilmeleri meş- , 
ruftur. 

(2) Numaralı Liste * 
Reçine Zift 

Çam kabuğu Katran ''• 
Çıra 

TAHlR BEY (Giresun) — Efendim, bundan is-
tisnaiyet yoktur fişte çıktığı halde.. 

REİS — Efendim, takrir- verdiler okunsun. 
TAHİR BEY (devamla) — Efendim, ikinci mad

dede ikinci cetvel vardır. Birinci cetvel şimdi kabul 
olunmadığı için buradaki mevad ki, bunlar mahsu
lat değildir bir nevi mamulattır. Sonra, reçine, çam 
kabuğu, zift, katran, çıra mahsulat değildir. Bir ne
vi mamulattır. İmal olunurlar, sıra bunlardan resim 
alınır. Bu iki listedeki mevadın orman ve mahsulatı 
arziye resminden dahi istisnası burada zikredilecek
tir. Bunu talep ediyorum. 

Riyaseti Celileye 
İkinci madde yerine âtideki maddenin kabulünü 

arz eylerim: 
îşbu kanuna merbut listede muharrer mahsulâtı 

arziye için orman memurları tarafından meccanem 
verilecek ruhsatı resmiyenin istihsaE ve listeden ha
riç olanların toplanmaları için de orman memurları
nın evvelce keyfiyetten şifahen veya tahriren yalnız 
haberdar edilmeleri meşruttur. 

Liste 
Reçine Çam kabuğu 

Zift Katram 
Çıra 

Çanakkale 
Şükrü 

RASİH BEY (Antalya) — Efendim, asıl müşki-
lât bu maddededir ve bütün köylüyü inim inim inle
ten bu kısımdır. Vergiyi köylü her vakit vermeye ha
zır idi ve veriyordu. Fakat asıl bu ruhsatı resmiye 
meselesi var mıdır? Meccanen alınacak bir şeydir fa
kat orman memurunun bulunduğu yerin otuz saat 
uzağında bulunan köylünün laalettayin her hangi bir 
köylünün üç okka sahlep toplamak için otuz saatlik 
merkeze kadar gitmesine imkân yoktur. Sonra bu 
ruhsatiyenin de temin ettiği hiç bir faide yoktur. Yal
nız ruhsata tabi olmak için şu iki numaralı liste ola
rak encümenin tespit ettiği kısım vardırki hakikaten 
o kısım ruhsata tabi olmalıdır. Çünkü onun istihsali 
sebebiyle ormanlarda yangın ve saireye sebep olmak 
ihtimali vardır. Bunun için bu iki numaralı listedeki 
beş, altı mevad ruhsata tabi olsun. Fakat diğerleri için 

şifahen veya tahriren haber vermenin esasen manası 
yoktur. Haber vermek için geldikten sonra ruhsatı 
resmiyeyi alır. Sonra şifahen haber verse, fakat me
mur inkâr ederse, haber vermedim derse? Memur 
gramofon değiidirki her haber vereni zihninde tut
sun. Filan filan haber verdi diye söylesin, bunun im
kânı yoktur. Şifahen veya tahriren haber vermenin 
bir faidei ameliyesi yoktur. Onun için iki numaralı 
listede mezkûr olanları ruhsatı resmiyeye tabi tuta
lım. Diğerleri için ruhsat almak da, vermek de şart 
değildir şeklinde maddeyi tespit edelim. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Beyefendiler, orman
lardan birtakım mahsulatı toplamak için köylünün 
malumat vermeksizin gidip meselâ: Çam kabuğu top
lamaları ve buna mümasil bazı mahsulât toplamaları 
için malumat vermemeleri ve mezuniyet almamaları 
ormanlar hakkında çok büyük mahsuru daidir. 

Meselâ: Çam kabuğu toplamak için çam ağaç
larını tahrip ederler. Çam kabuğunun toplanmasının 
da bir miadı vardır. Bir zamanı vardır ve çam ağacının 
kabuk çıkarılacak kısmı var çıkarılmıyacak kısmı 
vardır. Fakat bunlar doğrudan doğruya giderler, 
çamları tahrip ederler. Herif bir kantar çam almak 
için ormanı tahrip eder. Ormanlar zaten tahrip edi
liyor beyefendiler, şimdi bir de köylülerin orman 
dairesi memurlarının malumatı olmadan girip tahribat 
yapmaları zaten şayanı himaye ve merhamet bulu
nan ormanlarımız için pek elim bir vaziyet ihdas eder. 
Bu mesele mütehassıs memurini aidesinin huzuriyle 
âriz ve âmik tetkik ve münakaşa edildikten sonra ka
bili edilmesi lâzım gelen bir meseledir. Ormanlarımı
za çok yazık oluyor. Ormanların her memlekette 
büyük bir itina ile muhafaza edildiği bir sırada biz 
köylülere, birkaç kantar çam kabuğu veya buna mü
masil bir şey elde etmeleri için ormanların tahribine 
müsaade ediyoruz. Binaenaleyh bu öyle ceffelkalem 
halledilecek bir mesele değildir. Bunu encümene ha
vale edelim. Heyeti fenniyeden lâzım gelen mütehas
sıs memurlar marifetiyle bu iş müzakere edilsin ve 
*na göre bir karar verilsin. Böyle sellemehüsselâm 
\abal edilecek bir mesele değildir. Ormanların selâ-
neti namına heyeti celilenizden bunu istirham ede
rim. 

REŞİT BEY (Malatya) — Efendiler, bu çam ka
baklan dediklerini zaten bizim orada daima atarlar. 
Bu ne işe yarar? Yalnız Hükümete ait ormanlardan 
tahta yapmak katran yapmak için ruhsat almak lâ
zımdır. Yalnız Maraş'a ait bir nahiye vardır, onbeş 
yirmi tane köydür. Umumiyetle ormanlar köylünün 
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mülküdür... Bir adam kendi mülkünden ağaç keser tahta 
yapar, kadran yaparsa hükümete ne için müracaat 
edecektir? Bu adamın mülküdür. Ne hükümete ait
tir, ne de aherin malıdır. Nahiyenin mülküdür. Tanı
ta biçer, hatta Urf a'ya Sivereğe oradan gider. Bunun 
için de iki üç konaklık yere gidip haber vermek ve 
ruhsat almak mecburiyetinde ne için bulunsun? Tez
kere onun için yoktur. Hükümete ait ormanlar için 
pekâlâ tezkere alsın, ruhsat alsın ve bedelini ver
sin. Fakat bir adam kendi mülkü için hükümete gi
derek ruhsat almak için sürüm sürüm sürünmekte 
bir münasebet yoktur. 

ALÎ RIZA BEY (Mardin) — Listeye dahil olma
yan mevad hakkında orman memurlarının yalnız şi
fahen veya tahriren haberdar edilmesi meselesinin 
konmasına esas, şimdiye kadar vuku bulan tahribat
tır. Bilhassa ormanlarda yapılan yangınlardır. Eğer 
heyeti celileye bu sene vaki olan yangın-
lar hakkında ufacık rakam arz edecek olur
sam ormana girecek olan kimselerden orman 
memurlarının ne dereceye kadar haberdar olmaları 
lâzım geldiğini takdir buyurursunuz. Yangının adedi 
710, yanan saha 56 780 hektar. Yanan eşçarın mik
tarı 18 376 392, tahrip olunan eşçarın metremikâbı 
412 171 ve bunlardan hükümetin yalnız resim olarak 
kaybettiği miktar 965 009 liradır. Binaenaleyh büyük 
bir servettir. Bir orman memurunun kendi sahasında 
bulunan ormanın içerisine giren ve çıkandan herhal
de haberdar olması lâzımdır. Binaenaleyh yalnız tah-
rinen veya şifahen şurada katiyat yapacağım diye ha
ber verecektir. Bendeniz herhalde kabul edilmesini 
rica ederim. 

REİS — Efendim, üç takrir var, okunsun : 
MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ NAMI

NA SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim, kanuna ahi
ren mevzubahsolan birinci madde ile ve onu takip 
eden bu madde ile verilmesi mevzubahisolan şekiller 

bütçemizde, iki milyon kadar varidat temin etmekte 
olan mühim bir menbaı müteessir edecek mahiyette
dir. Birinci maddede bilûmum orman mahsulâtından, 
mahsulâtı arziye vergisi ve orman resmi alınmaz di
ye mevzubahs oldu. Tabii meclisi âli ve azayı muh
tereme bu ifadenin umumiyeti nerelere kadar gidece
ğini takdir buyurur. Orman mahsulâtı deyince bunun 
içerisine kereste de girebilir. (Hayır sesleri*. İfadele
rin umumiyeti bu dereceye kadar gidebilir. Bunu da 
arz etmek istiyorum. İkinci maddede ormanlar için 
ahiren; kabul buyurduğunuz müteaddit kanunlarla 
vaz olunan usullerin, inzibatın hepsini birden berta
raf edecek bir şekli ifade vardır. Eğer teklif veçhile 
bunlar kabul edilecek olursa, memleketimizin gerek 
serveti ve gerekse sıhhati itibariyle ve maliyemizin de 
en mühim bir menbaı varidatı olması hasabiyle pek 
mühim bir ehemmiyetle muhafaza etmeleri lâzım ge
len bu kısım mahsulâtımız, menabiimiz çok mütees
sir olabilir. Kanunun henüz heyeti umumiyesi Mecli
si Âlinin tasvibine iktiran etmeden maruzatta buluna
rak, bu maddenin encümence tevdiini ve esaslı bir 
tetkikten sonra Meclisi Âliye takdim edilmesine mü
saade Duyurulmasını rica ederim. Yanlış bir yola gir-
nûj olmayalım. 

REİS — Efendim, ikinci maddeyi Muvazenei Ma
liye Encümeni istiyor. Tabiî talebi veçhile, ikinci 
maddeyi vereceğiz. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Ziraat Encü
menine de gitsin. 

REİS — Efendim, müzakere ettiğimiz lâyiha Mu
vazenei Maliye Encümeninin Lâyihasıdır ve onu mü
zakere etmekteyiz ve o encümen istediği için lâyiha
yı oraya veriyoruz. 

Efendim, on dakika teneffüs etmek üzere celseyi 
tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; Saat : 16,8 ; 
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İKİNCİ CELSE 

Bedi Müzakerat; Saat : 16,35 

REİS : Kâzım Faşa 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van) - Talât Bey (Çankırı) 

REİS — Celseyi-açıyorum. Birinci celsede müza
kere edilen kanunun ikinci maddesini encümen aldı. 
Müteakip maddeler ikinci madde ile alâkadar oldu
ğu için bunları müzakere edemeyiz. 

Bugün müstacelen ve tercihan müzakeresine ka
rar verdiğimiz Ziraat Vekâletine merbut bazı mek
tep ve müesseseler hakkındaki kanun lâyihasını mü
zakere edeceğiz. 

7. — Ziraat Vekâletine merbut bazı mekâtip ve 
müessesatın tarzı idareleri hakkında (11942) numara
lı kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası. (Sıra Numarası : 216) (1) 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? (Hayır sesleri). Maddelere geçilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Ziraat Vekâletine merbut bazı mektep ve müessese
lerin sureti idaresi hakkında Kanun 

Birinci Madde — Mevcut vilâyet ve ziraat maki
nist mekteplerinden âzami altısını, 1926 senesi zarfın
da çiftlik mektebi halinde idareye veya talip oldukla
rı halde, bulundukları vilâyet idarei hususiyelerme 
devre Ziraat Vekili mezundur. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
(Hayır sesleri). Kabul edenler lüfen el kaldırsın... 
Kabul emeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Çiftlik mektebi halinde idare 
edilecek vilâyet ziraat ve makinist mektepleri kadro
larında kalacak muallim, memur ve müstahdemlere 
tahsisatından çiftlik mektebi kadrosuna göre ücret 
verilir. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ NAMI
NA ŞAKÎR BEY (Çatalca) — Efendim, burada nok
san kalan bir ciheti, tatbikatta medarı suhulet o!mak 
üzere arz etmeyi encümeniniz faideli görmektedir, 
«Çiftlfk mektebi kadrosuna göre ücret verilir» den
miştir. Halbuki kabul buyurulmuş olan kadrodaki 
(C) cetveline nazaran, çiftlik mektebi bu sene kami
len kaldırılmıştır. Bundan maksadımız, 1341 kadrola-

(1) 216 Sıra No. lu matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

nnda çiftlik mektebi kadrosu olmak üzere gösterilen 
miktardır. Bu cihetin zapta geçmesini ve tatbikatta 
medarı amel olmak üzere istifade edilmesini lüzumlu 
gördük. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
(Hayır sesleri). Kabul buyuranlar lütfen el kıldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Çifteler ve Karacabey çiftlik 
ve haralariyle Belgrat Ormanının, bir heyeti fenniye 
marifetiyle kiymeti takdir edilecek, bilûmum demir
başları sermayeye tahvil ve elyevm mevcut sabit ser-
mayeleriyle tevhit olunup müessesatı mezkûre için 
müşterek sermayei sabite ittihazına ve işbu sermaye 
vekûnuna halel gelmemek şartiyle müessesatı mezkû-
-enin, İcra Vekilleri Heyetince tasdik kılınacak bir 
*alimatnameye tevfikan, bir müessesei hususiye gibi 
iaresini temine Ziraat Vekili mezundur. Sene niha
yetinde hâsıl olacak varidat fazlası sermaye mikta-
vıa zammolunur. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı 
efendim? 

SAKİR BEY (Çatalca) — Üçüncü maddede ufak 
bir tashih arz edeceğim efendim. (Çifteler ve Kara
cabey çiftlik ve haralariyle) denmiştir. Çiftelerde ha
ra olmadığı için şöyle bir tashihe lüzum vardır: (Çif
teler çiftliği ve Karacabey çiftlik ve harasiyle Belgrat 
ormanının...) bu tarzda tashihine müsaadelerini rica 
ederim. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Burada bilûmum demir
başların sermayeye tahvil edileceğinden bahsediliyor. 
Halbuki maddede bu müessesat, bilahare taayyün 
edecek bir şirkete hususi bir mahiyette ihale oluna-
csktır, deniyor. Tabii yine çiftlik halinde idare olu
nacaktır, bu bir fabrika halinde idare edilecek değil
dir. Ziraat Vekâleti demirbaşları, hayvanati mevcu-
deyi, alâtı ziraiyeyi satar, sermayei sabiteye kalbe-
decek olursa belki o müessesenin imhası icap eder. 
Demirbaşlardan maksat nedir? Koyunlar, hayvanat, 
ılâtı ziraiye... Meselâ süthanesi varsa oradaki alât 
ve edevat, bunlar da dahil midir? Yahut demirbaş
tan maksat nedir? 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ NAMI
NA ıŞAKİR BEY (Çatalca) — Efendim, demirbaş 
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namı altında çiftliğin envanterine dahil olan -bütan 
hayvanatı, eşyası kastedilmiştir. Bunların sermayeye 
tahvili keyfiyeti encümeniniz şöyle bir mütalaaya 
müsteniden lüzumlu görmüştür. Eğer, demirbaşları 
sermayeye tahvil etmeksizin müessesei hususiye ha
linde idaresine mezuniyet verilecek olursa, demirbaş 
miktarının âtiyen maruz kalacağı tahavvülât, uğra
yacağı tenezzüller kontrol edilememiş olabilir. Eğer 
bunları bir gün mütehassıs bir heyeti fenniye mari
fetiyle tetkik eder ve sermayeye katbedecek bir şe
kilde nazarı mütalaaya alacak olursak, hepsinin tev
hit edilmiş sermayeleri mecmuu muhafaza edilmek 
şartiyle müştereken idarelerinde bir mahsur olmaya
bilir. İstinat ettiğimiz noktai nazar budur, efendim. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Müesse-
satı hususiyeden maksat nedir? Hususi müesseseye 
tahvil edilmeksizin bu mekteplerin idaresi hususun
daki maksat ve hali hazırdaki mazeret nedir? Bunu 
izah buyursunlar. 

ZİRAAT ENCÜMENİ NAMINA ALİ RIZA 
BEY (Mardin) — Üçüncü maddedeki mektepler mev-
zubahs değildir. Hususî bir müessese gibi bir suretti 
idare edilmesi yalnız çiftlik ve haralara aittir. Huku
kî kelimesi de, resmî bir daire olduğu vakit varida
tım Maliyeye yatırması icap eder malumu ihsanınız. 
Varidatın doğrudan doğruya Maliyeye yatırılması lâ
zımdır. Halbuki, maliyeye yatırmayıp devri daim 
yaptırması için bu tarzda idare edilir denmiştir. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Yani 
başkaca kara verilir ve tahvil mi edilir demektir? 

ALİ RIZA BEY (Mardin) — Hayır hayır. 
REİS — Efendim, madde hakkında başka söz is

teyen var mı? (Hayır sesleri). Tashih veçhile kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü Madde — Bu Kanun 1926 senei ma
liyesi ihtidasından muteberdir. 

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

Beşinci Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye ve Ziraat Vekilleri memurdur. 

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

Efendim; kanunun heyeti umumiyesini reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka

bul etmeyenler̂  lütfen el kaldırsın.,. Kabul olunmuş
tur, 

8. — Ordu mensubiniriin İstiklâl madalyasiyle tal
tifleri hakkında (11960) numaralı kartuk lâyihası ve 
Müdafaai Milliye Encümeni' mazbatasti (Sıra No. : 
176). (1) 

REİS — Heyeti umumiyesi haktendi söz isteyen 
rar mı? (Hayır sesleri). Maddelere geçilmesini kabul 
edenler el kaldırsın.... Kabul etmeyenler jel kaldırsın... 
tladdelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

stiklâl madalyası Kanununun birinci maddesini rou-
ıddil 4 kânunuevvel 1340 tarihli kaninu nuıaddil 

Kanun 

Madde 1. — İstiklâl madalyası kanjunun birinci 
naddesini muaddil 4 kânunuevvel 1340 tarihlî kanun 
)ervechi âti tadil edilmiştir : 

REİS — Birinci madde hakkında söz isteyen var 
mı? 

ABDÜLHAK BEY (Erzincan) — Paşam; encü
menden bir şey soracağım. Mücadeleye iştirak etmiş 
olan zabitandan başka vekâletlerde istihdam edilmiş 
olanlar vardır. Meselâ : HilâMahmerde veyahut zi
raat, sabık iktisat, Nafıa Vekâletlerinde bulunanlar
da vardır. Bunlar da İstiklâl madalyası alacaklar mı
dır? 

REİS — Efendim; encümen mazbatası muharriri 
şimdi burada yoktur. Kanunun tercihanj müzakeresi 
karargir olmuştu. Fakat mazbata muharriri olama
dığına göre geldiği zaman müzakere etmek üzere te
hir ediyoruz. (Muvafık sesleri). 

Ruznamenin yedinci maddesine geçiyoruz: 

9. — Ankara'da otomatik telefon ücretleri hak
kında (11911) numaralı kanun lâyihası v$ Posta Tel
graf Encümeni mazbatası. (Sıra No. : 184) (2) * 

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

(1) 176 sıra numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur. 

(2) 184 sıra numaralı matbua zabtın sonuna 
merbuttur. i 
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Ankara Şehri Otomatik Telefon Kanunu 
Ücret 

Birinci Madde — Ankara otomatik umumi mer
kezine merbut abonelerden aşağıdaki cetvelde gösteril
diği veçhile senelik ücret alınır. 

l ira Kuruş 

Umumi merkeze doğrudan doğruya 
bağlı olan hususi hane ve apartmanlarla 
devairi belediye ve şuabatı ve müessesatı 
hayriye ve menafü umumıiyeye hadim 
müessesattan olduğu Hükümetçe musad-
dak müessesat telefonlarından beş mü-
kâlemeye kadar 25 

Beşyüz mükâlemeden fazlası için mü
kâleme başına 5 

Mağazalarla müessesatı ticariye ve sı-
maiyeye mevzu telefonlardan beşyüz mü-
kâlemeye kadar 27 50 

Beş yüz mükâlemeden fazlası için mü
kâleme başına 5 

Hususi merkezlerden iki bin mükâîe-
meye kadar 120 

İki binden fazlası için makaleme ba
sma 

Umuma mahsus telef oh mükâleme ma
hallerinde mükâleme başına 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
(Hayır sesleri.) Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Tesisat 
İkinci Madde — Tesisat masrafı olarak aboneler

den aşağıdaki cetvelde gösterildiği veçhile bedel alı
nır. 

Ora Kuruş 

4,5 

7,5 

Umumi merkeze doğrudan doğruya 
bağlı olan telefonlardan en yakın kablo 
kutusundan itibaren postanın konulacağı 
noktaya kadar olan mesafe hesap edilmek 
üzere yüz metre hat için yalnız bir defaya 
mahsus olmak üzere 40 

Yüz metreden fazlası için beher elli 
metre ve kesrinden keza bir defaya marn 
sus olmak üzere 10 

Hususi merkez (Yani doğrudan doğ
ruya sahibi tarafından idare edilecek mii-
beddile) ferden umumi merkeze müntehi 
her bir mükâleme devresi için (batarya 
devresi için ücret alınmaz) senede 12 

Ura Kuruş 

1 Hususi merkeze bağlı dahili postaların 
beheri yani beher mükâleme makinesi ve 
teferruatı için senede 

Aynı aboneye ait olmak üzere zami-
meten raptedilecek ikinci makine için; 

Asıl postanın bulunduğu bina dahilin
de ise senede 

Bina haricinde olup da ayrıca tel tem
didine lüzum görüldüğü takdirde balâda
ki beş liradan maada bu telin beher on 
metre ve küsuru için senede 5» 

Abonesini bırakmış olanlardan yeniden telefon 
abone olmak isterlerse, tesisat kaldırılmadığı takdir
de, yalnız tecdidi kayıt namiiyle on lira alınır. Tesisat 
kaldırılmış bulunursa birinci fıkrada muharrer tesisat 
bedeli yeniden istiyfa olunur. 

Bir abone diğerine telefonunu terk etmek istediği 
takdirde yalnız tepdili nam içirt beş lira alınır. 

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

Üçüncü Madde — Hususi merkezler için dahilde 
yapılacak tesisatın bağh olacağı masarif tamamen alı
nır. 

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

Dördüncü Madde — Henüz şebeke tesis edilmemiş 
olan yerler için talep vukuunda, bütün masarif talip
ler tarafından deruhte olunsa bile, Posta ve Telgraf 
ve Telefon İdaresi tesisatı yapmakta muhtardır. 

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

Alâtı Müteferrika 
Beşinci Madde — Abonenin talebi üzerine konu

lacak mühtez ziller veya munzam ahizeler için bir de
faya mahsus olmak üzere beş lira ve sarf olunacak on 
metre tel ve küsüm için iki lira alınır. 

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

Nakil 
Altıncı Madde — Nakil masrafı olarak aşağıdaki 

cetvelde gösterildiği veçhile bir defaya mahsus ola
rak ücret alınır. 
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Umumî veya hususi bir merkeze merbut gerek esas 
bir postanın, gerek munzam bir postanın ve gerek 
herhangi muzam bir aletin münferiden nakli talep 
edildiği takdirde nakil masrafı olarak 

Bir veya müteaddit munzam posta veyahut zili muh
tevi esas postalarla bir veya müteaddit zili muhtevi 
munzam postaların naklinde mezkûr me baliğ beher 
zil veya munzam posta için yüzde elli nisbetinde tez
yit edilir. Bina haricinde yapılacak nakillerde bu üc
rete ilâveten beher elli metre ve küsuru için ayrıca 
on lira alınır. On numaraya kadar hususi mübeddile-
lerinin nakli için» 
20 - 35 numarayı muhtevi mübeddilelerin nakli için 
1 0 - 2 5 numaraya muhtevi mübeddilelerin nakli için 
50'den fazla numarayı muhtevi mübeddilelerin nak
linde mübeddilelerin ihtiva ettiği beher numara için 

Bina haricinde yapılacak nakiller için balâdaki 
ücretlerden maada ilk yüz metre hat için kırk lira 
ve yüz metreden fazlasının beher elli metre ve küsu
runda on lira alınır. 

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

Meccani postalar 
Yedinci Madde — Âtide muharrer ve şebeke 

dahilinde bulunan yerlere konacak telefon postala
rından yalnız dahili tesisat masarifi alınır. Mükâleme 
ücreti ve harici tesisat masrafı alınmaz: 

Büyük Millet Meclisine on beş, Riyaseti Cum
hur, Divanı muhasebat, beher vekâlet için azamî altı
şar ve müstakil müdüriyeti umumiyeler için dörder. 

Büyük Millet Meclisi Reisinin, Başvekil, Ve
killerin, Divanı Muhasebat Reisinin, Müsteşarlar ve 
müstakil müdürü umumilerin ve Riyaseticumhur ve 
Başvekâlet kalemi mahsus müdürlerinin hanelerine 
birer. 

Aynı 
oda 

içinde 
Lira 

Aynı 
katta 

Mücavir diğer 
odalar odalara 
Lira Lira 

Kat değiştikçe her kat için 
1»5 2,5 3,5 l ikişer lira zammolunur. 

J 

10 
12,5 
15 

15 
17,5 
20 

20 
22, 
25 

Kat değiştikçe beher 
kat için ayrıca beş lira 
zammolunur. 

0,50 0,60 0,75 I 

Umuru itfaiye için üç (mahallerini 
tayin eder). 

şehremaneti 

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

Ahkâmı müteferrika 
Sekizinci Madde — Mükâleme ücreti ile beraber 

nasarifi tesisiye peşin tediye olunmadıkça tesisat ya
kılmaz. Tediye edildiğini müteakip azami on gün zar
ında mükâlemat temin olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 
labul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Dokuzuncu Madde — Abonman müddetleri ay 
iptidalarından muteber olmak üzere altı ay veya bir 
senedir. Bu müddetlerin hitamından on beş gün ev
vel yeniden bir talep vaki olmadığı hâlde abonman 
şeraiti sabıka dairesinde devam eder. 

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

Onuncu Madde — Abonman müddeti bitmezden 
evvel mükâlemesi miktarı hitam bulan abonelerden 
bakiyei müddet için o tarihe kadar vaki olan mükâ
lemat nisbetinde bir fazla mükâleme avans talep olu
nur. İstenilen avans veya yeni aboneman ücretini 
idarece talep olunan tarihten itibaren bir hafta zar-
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fmda tediye etmiyen resmî ve gayri resmî abonelerin 
mükâlemeleri kat ve bir ay sonra da mukavele mün
fesih addolunarak makine kaldırılır. 

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

On birinci madde — Telefonun mevzu bulunduğu 
mahalli terk edecek olanlarla âhare devretmek arzu 
edenlerin ve keza nakil talebinde bulunacak olanla
rın on beş gün evvel posta, telgraf ve telefon idaresini 
haberdar etmesi lâzımdır, 

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

On ikinci madde — Hususi mübeddileler müs
tesna olmak üzere telefon tesisatı ve aboneler nez-
dine mevzu bilcümle makine, alât ve teferruatı alel-
ılak posta, telgraf ve telefon idaresinin malıdır. Abo
neler tarafından bunların her hangi birine iras edile
cek hasarın masarifi müsebbiblerine aittir. 

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

Onüçüneü Madde — Eski tarz telefon aboneleri 
yenli tesisatta da aboneliğe devam arzu ettikleri tak
dirde işbu kanunla tayin edilen tesisat bedeli ile ev
velce vermiş oldukları tesisat bedelinin farkını tesfiye-
ye mecburdurlar. Şu kadar ki evvelce alınmış oton abo-
neman bedelinden kıstelyevm hesabiyle bakiyei İstih
kakları yemi abonman bedeline mahsup ve yalnız far
kı istiyfa olunur. 

'Bu kabil aboneler evvelce bedeli mukabilinde Pos
ta, Telgraf ve Telefon İdaresinden almış oldukları 
ınaMneleri istimal ettikleri beher ay ve küsuru için 
yarım föra tenzil suretiyle yemi tesisat farkıma mahsup 
«dilmek üzere idarei mezkûreye iade edebilirler. 

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

Ondiördüncü Madde — Postam Teügraf ve Telefon 
İdaresi tertip ve neşredeceği rehber ve ilâvelerini ma
sarifinin kabul olunan ilânat bedeliyle kapanması ha
linde, bilâ bedel ve aksi takdirde bedeli mukabilinde 
abonelere tevzi edilir. 

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

ÖMbeşinci Madde — 4 Şubat 1340 tarihli Telgraf 
ve Telefon Kanununun bu kamınla tearuz etmeyen 
ahkâmı kemakân bakidir. 

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

Ona'tmcı Madde — Bu Kanun 1926 senesi Ağus
tos iptidasından muteberdir. 

| MÜKERREM BEY tfsparta) — Ağustostan mu-
I teber olmasına göre bunun daha evvel tesisatı ikmal 
I edMp muhaberata başlayacak mıdır? 

[REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kamil et-
I meyemler el kaldırsın... Kabul edimiştir. 
I Onyedinei Madde — Bu Kamunun ahkâmını jcra-< 
I ya Dahiliye Vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 
I Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
I , 'Efendim, kanunun heyeti umumiyesini tayini esa

mi ile reyinize arz edeceğim. Kabul edenler beyaz, 
I etmeyenler kırmızı rey vereceklerdir. 
I 10. — Urfa Mdbusu Refet ve Afyonkarahisar Me-
I busu İzzet Ulvi Beylerin; Ankara'da Zencirli Camii 
I medresesinin Muallimler Birliği Umumi Merkezine ve-
I rilmesi hakkında (3/568) numaralı teklifi kanunisi ve 
I Maarif ve Dahiliye encümenleri mazbataları. (Sıra 

No. : 190) (1) 
I REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
I var mı? 
I İBRAHİM BEY İsparta) — Evkafa taallûk efe' 
I mesi hasebiyle Evkaf Encümenine tevdiini rica edi-
I yorum. 

REİS — Efendim, lâyihayı Evkaf Encümeni isti
yor, Evkaf Encümenine tevdiini kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka-

I bul edilmiştir. 
I ' Ruznameniln diğer maddesine geçiyoruz : 

I İL— Afyonkarahisar Mebusu Ali ve Denizli Me-
I busu Necip Ali beylerin; İstiklâl Mahakimi Kanunu* 
I nun üçüncü maddesinin (C) fıkrasının tadilâtında 
I (2/570) numaralı teklifi kanunisi ve Adliye Encümeni 
I mazbatası. (Sıra No. } 192) (2) 
I REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
I var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini kabul 
f edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
I Kabul edilmiştir. 

t İstiklâl Mahakimi Kanununun Üçüncü Maddesinin 
I (C) Fıkrasını Muaddil Kanun 
I (Birinci Madde — İstiklâl Mahakimi Kanununun 
I üçüncü maddesinin (C) fıkrası berveçmati tadil edil-
I mistir : 
I Kanunu Cezanın ikinci kitabının birinci babının 
I birinci, ikinci, dördüncü fasıllarmdaki vatan ve dev-

I (1) 190 Sıra numaralı matbua zaptın sonuna 
I merbuttur. 
I (2) 192 Sıra numaralı matbua zaptın sonuna 
| merbuttur. 
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Jet kuvvetleri aleyhindeki cürümleri irtikâp edenlerle 
mezkur fasıllar arasındaki müşterek hükümlerde mev
cut ceraimi irtikâp edenler. 

CREtS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
hiri etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

ilkindi Madde — İşbu Kanun 1 Temmuz 1926 ta
rihinden muteberdir. 

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

Üçüncü Madde — İşbu Kanun Türkvye Büyük 
Millet-Meclisi tarafından icra olunur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edtiîmiştir. 

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

12. — Ermeni suikast komiteleri tarafından şehit 
edilen ricalin ailelerine ve evlâdına em kk ve arazt 
veya nakden tazminat itası hakkında (1(799)- numa
ralı kanun lâyihasryle Denizli Mebusu Haydar Rüştü 
Beyin, (2/511) numaralı teklifi kanunisi \?e Kavanini 
Maliye ve Muvazenei Maliye encümenleri mazbata
ları. (Sıra No. : 193 (1) 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı? (Hayır sesleri) Maddeler* geçilmesini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

(1) 
buttur., 

193 Sıra No. lu matbua Zantın sonuna mer-

Ermeni suikast komiteleri tarafından şehit edilen veya bu uğurda suveri muhtelife ile duçarı gadıfolan ricalin 
ailelerine verilecek Emlâk ve Ara î veya Tazminat hakkında Kanun 

Birinci Madde — Ermeni suikast komiteleri taraf m lan şehit edilen veya bu uğurda suveri muhtelif e ile du
çarı gadrolan merbut cetvelde isimleri (*> muharrer rialden her birinin terk ettiği efrat ailesinin mecmuuna 
İcra Vekilleri Heyeti karariyle emvali milliyed en yirmi bin lira kadar emlâk ve arazi veya emlâki mezkûre satış 
bedellerinden bu miktara kadar nakden tazminat verilir. 

(*) Merbut Cetvel 
Ermeni suikast komiteleri tarafından şehit edilen rical ve efradı ailesi 

Ailesi Efradı 

Talât Paşa Zevcesi Hayriye Hanım ismi tespit edilemiyen hemşiresi Hamili 
Cemal Paşa Zevcesi Seniha Hanım kerimesi Kâmuran Hazım Hanım, mahdumu Ahmet 

Behçet Necdet Bey 
Cemal Azana Bey Zevcesi Müzeyyen Hanım, mahdumu Yüzbaşı Kemal Ekme] Bey 
Bâhattin Sakir Bey Zevcesi Cenan Hanım, mahdumu Alp ve Ceîâsin Bey 
Cemal Paşamn Yaveri Süreyya Bey Validesi Hüsnüye. hemşireleri MeMhat ve Müteehhile Hatice] hanımlar, 

biraderleri Mustafa, Nurettin, Rüçhan Beyler 
Cemal Paşamn Yaveri Nusrat Bey Zevcesi Perihan Elmas Hanım, hemşiresi Nebiye Hanım, biraderi Doktor 

Nihat Bey 
Sait Halim Paşa Mahdumları Prens Halim ve Prens Ömer beyler «Ömer Bey Mısır'dadır.» 

Tehcir meselesinden dolayı Kürt Mustafa'nın riyaset ettiği divanı harp ka
rariyle idam edilenler 

İsmi Ailesi Efradı 

Urfa Mutasarrıfı Nusrat Bey Refikası Hayriye Hanım, mahdumları Nasubi, Ekrem, Mazlum, Tarık Bey
ler, hemşireleri Faike ve İrfan Hanımlar, 'biraderi Zonguldak'ta mukûm mü
tekait Cevdet Bey 

Boğazhyan Kaymakamı Kemal 'Bey Pederi Kereste Gümrüğü Müdürü Arif Bey, validesi Nafıa Hanım, keri
meleri Mazhar ve Müşerref Hanımlar, mahdumu Adnan Bey i 

Muhakemenin hini cereyanında fi- i 
rar ve intihar eden Doktor Reşit Refikası Mazlume Hanım, mahdumları Şinasi, Cezmâ, Cehdi Beyler, keri-
Bey meleri Fikret, İsmet, müteehhile Nimet Hanımlar. 
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MUVAZENE! MALÎYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Efeı*-
dim; bu maddede .«muharrer Ricalden her binnin 
terk ettiği» denilmiştir. «Müstahakı maaş olarak terk 
etliği» olacaktır. Bu suretle tashihini Encümeniniz 
teklif etmektedir. 

Sonra cetvelde yalnız Ricale ait olan isimlerin 
mukabilinde efradı aile esamisi yanlışlıkla dahil ol
muştur. Bunların bir kısmının esasen noksan olduğu 
anlaşıldığı için maddenin metnindeki ifadesi kâfi gö
rülmüştür. Encümenin tespit etmiş olduğu şekilde yal
nız sağdaki esami mevcut olup karşısındaki aile efra
dına ait esami olmıyacaktır. 

REİS — (İsimleri muharrer Ricalden- her birinin 
müstahakı maaş olarak terk ettiği) şeklinde tashih 
edilmiştir. 

RECEP ZÜHTÜ BEY (Sinop) — Efendhn, bu 
zevattan her birerleri başka başka feci surette vefat 
ederken terk edikleri efradı ailelerine bunların bir kıs
mı, servet denilecek mal ve mülk bırakmışlardır. Fakat 
bu servet idaresiz ellerde israfa uğramıştır ve bugün 
hiçe inmiştir. Bâz, böyle bir muaveneti kabul ederken 
bunun maksadı tahsisini tahtı temine almak ve ona gö
re tedabir ittihaz etmek mecburiyetindeyiz. İleride 
kimsenin böyle elleri avuçları boş bir halde gelmemesi 
için bendeniz, «... emvali miliyeden» kelimesinden 
sonra «gayrı kabili terhin ve ferağ olmak üzere» kay
dının ilâvesini teklif ederim. 

Bundan başka «.. veya emlâki mezkûre satış bedel
lerinden bu miktara kadar nakden tazminat verilir» 
fıkrası vardır bu kaydın kabulü, arz ettiğim endişe iti
bariyle, çök fahiş bir hatadır. Zira : Ellerine verile
cek yirmi bin liradan yirmi gün sonra yine bir şey 
kalmaz veyahut birtakım açık gözlere kaptırılır. Onun 
için bunun da tayyını teklif ediyorum. Bendeniz dü
şünüyorum, biz bu kanunu kabul ederken hidematı va-
taniiyeden ziyade suikastçı ermenilere bir mukabele 
bilmisli istihdaf ediyoruz. Bunu, münhasıran hidematı 
vataniye endişesiyle yaptığımız vakit düşünülecek ve 
söylenecek pek çok sözler vardır. Çünkü: Memleketin 
her tarafı, birçok fedakârların eytamı ile doludur. 
Binaenaleyh; biz bunu mukabele bilmisil mülâhaza -
siyle yaptığımız için «emvali miHiyeden» kaydının ilga-
siyle «firari ermemller emvali metrukesinden verilir» 
ibaresinin kabulünü teklif ediyorum. Bu suretle biz, o 
suikastçilere ihtar etmiş oluyoruz: «Siz her hangi bir 
Türke suikast icra eder ve öldürebilirsiniz! Fakat biz 
onun evlâdını; yarın sizin gözünüzü çıkarmak, kafanı
zı kırmak için yine sizin paranızla yetiştiririz!» (Bravo 
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sesleri) Sonra arkadaşlar; bu milletin cenahı atıfetine 
sığman eytama biz bu tahsisatı kabul ederken onlara 
da düşen büyük bir vazife vardır, o da; havai meşgu
liyetleri bırakmak, pek çok çalışmak ve âtide memle
kete naf î birer uzuv olmak için herkesten fazla çalış
mak vazifeleridir. Bir defa babalarının feci akıbetleri 
var, onu gözlerinin önünde bulunduracaklar. İkinci
si; milletin kendilerine karşı ifa ettiği bu borcu yarın 
milyonlarca defa ödemek için adam olmaya çalışmak 
iktiza eder. (Bravo sesleri) 

FAİK BEY (Edirne) — Efendim» bu müstahakı 
maaş aile tabirinin burada kullanılmasını bendeniz ka
bul edemiyorum. Çünkü: Müstahakı maaş olanlara 
lâzım gelen maaşlar verilmiştir. Hidematı vataniye 
tertibinden maaş tahsis edilmiştir. Halbuki; bunların 
birtakım aileleri vardır ki maişetleri üzerlerine vacip
tir. Lâkin maaştan istifade edemiyorlar. Onu da nazarı 
dikkate almak iktiza eder. Binaenaleyh bu kaydın 
ilgasını teklif ediyorum. 

TAHSİN BEY (Ardahan) — O zaman hududu ne
reye kadar gidecektir? 

FAİK BEY (Edirne) — Efendim, hemşiresi vardır. 
Biradesi vardır. Sağir biraderi vardır. 

HÜSEYİN BAKİ BEY (Burdur) — Sağir biraderi 
varsa şimdiye kadar büyümüştür. 

FAİK BEY (Edirne) — Efendim; büyümeyenleri 
de vardır. Muhtaç olanları da vardır. Bunu biraz geniş
letelim. 

NEŞET BEY (Aksaray) — Bendeniz takririmde, 
Veraset Kanunu mucibince, dedim. Onları da şâmil
dir. 

FAİK BEY (Edirne) — Efendim, büyük validesi, 
validesinin validesi, pederinin valideleri olabilir. Onla
rı koymak lâzımdır. 

TAHİR BEY (Giresun) — Efendim; Recep Zühtü 
Bey arkadaşımız buyurdular ki, «bunlara verilecek ha
ne Ermeni emlâkinden verilsin.» Malumu âliniz ka
bul buyurduğunuz bir kanun mucibince Ermeni em
lâki satılıp bedelleri yangından mutazarrır Olanlara 
tahsis edilmişti ve Şark vilâyetlerinde haneleri düşman 
tarafından ihrak olunanlara da Ermeni emlâkinden 
mülk verilmesi için ahiren bir kanun daha neşredil
mişti. O halde onlara da verilirse ne olacaktır? Önü
müze gelene bağışlıyoruz. O zaman o kanunun ne 
mahiyeti kalır? 

NEŞET BEY (Aksaray) — Beyefendi; o adamlar 
dans salonunda ölmemişlerdir. 

TAHİR BEY (Giresun) — Ne olursa olsun bunlar, 
bir kanunu mahsusla tahsis edilmiştir. Tahsis olunmuş 
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bir şey, bandan alınıp diğerine tahsis edilemez. Eğer 
bu türlü bir mahiyeti kalmıyacaksa, tekrar tekrar lü
zum görüldükçe ondan harcanılacaksa, o başka. (Yo
rulma sesleri.) Yorulmuyorum, bendeniz doğrusunu 
söylüyorum. 

REÎS — Takrir var, okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 
iBirinci maddenin besinci satılandaki (emvali mitli-

yeden) kelimesinin tayyı üe yerine (Firarı Ermeniler 
emvali metnıkesinden) ibaresinin vazını ve sonundaki 
(veya emlâki mezkûre satış bedellerinden bu miktara 
kadar nakden tazminat) fıkrasının da tayyını teklif 
eylerim. 

Sinop 
Recep Ziihtü 

Riyaseti Celileye 
481 numaralı Kanunla Meclisi Âîi Muş Mutasarrıfı 

merhum Servet Beyin de Ermeni komiteler, mağduru 
olduğumu kabul ve hizmeti vataniyesini takdir etmiş
tir. Birinci maddeye merbut cetvele Servet Bey ailesi
nin de kayıt ve İlâvesini teklif ve rica ederim. 

Giresun 
Hakkı Tank 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddeye merbut cetvelde şehit Nüsret Be

yin eytamından hemşiresi Münire Hanımın ismi Seh
ven cetvele derç edilmediğinden onun da diğer birader 
ve hemşiresi meyamna cetvele isminin derç ve ilâve
sini arz ve teklif eylerim. 

Mardin 
Abdülrezzak 

Riyaseti Celileye 
Tehcir meselesinden dolayı Kürt Mustafa'nın riya

set ettiği divanı harp karariyle idam edilenlerin esa
misi muharrer cetvelde Erzincanlı Hafız Abdullah 
Efendinin ismi sehven unutulmuş olduğundan bu is
min dercini teklif ve rica ederim, 

Aksaray 
Neşet 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin dördüncü satırındaki (terk ettşği) 

kelimesinden mütebakisinin berveçhiâti tadilin! teklif 
ederim. 

Aksaray 
Neşet 

Efradı aileye emvali müiyeden yirmi bin liralık 
emlâk veya arazi merhumlardan intikal etmiş gibi 
Veraseti Kanun mucibince vereseye tevzi ve temlik ve 

©Iveçhlle tapuları verilir. On sene müddetle işbu emlâk 
ve arazi satılamaz. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin beşinci satırındaki (İcra Vekilleri 

Heyeti karariyle) ibaresinden sonra (gayrı kabili ter
kin ve ferağ olmak üzere) fıkrasının ilâvesini teklif 
eylerim. 

Sinop 
Recep ZiLlıtü 

Riyaseti Celileye 
1. Ermeni komiteleri tarafından şehst edilen veya 

bu uğurda suveri muhtelifede duçarı gadrolan Ricalin 
efradı ailesinin mecmuuna emlâk ve arazi veya nakden 
tazminat itası hakkındaki Kanunun birinci maddesine 
merbut cetvelde Nemrut Mustafa divanı harbinden ve 
tehcir maddesinden idam edilen zevaün isimleri meya
mna aynı Divan harebi örfî karan meşunruyla aynı 
meseleden dolayı şaiben idam edilmiş olan ve Muva-
zenei Umumiye Kanununa merbut (S) cetvelinde mu
harrer zevatı mumaileyhim aileleriyle blrîikte ismi 
muharrer Erzincanlı Şehit Hafız Abdullah Efendi ai
lesinin de ithali. 

2. Keza işbu cetvelde Ermeni komiteleri tarafın
dan şeniane bir surette şehit edilen Ricalin efradı ai
lelerine kanunun bahşedeceği hakkı atıfetin, belyei is
tilâya uğramış Erzincan ve Erzurum gibi Şark vilâ
yetlerimizde işbu komitelerin pek gaddarane ve zali
mane İşkencelerle şehit etmiş olduktan ailelerden ba-
kiyetüssüyuf kalanlara datehvini elem ve ızdıraplan 
İçin teşmili Meclisi Âlinin vatanperverler ve fedakâr
lar hakkında ibzal buyurmakta olduğu şiarı nesefet ve 
merhamet iktizasındandır. Çünkü bu muhterem şe
hitlerimizden bir kısmının mevalan ihrak veya tahrip 
edilmiş ve bu aileler meyanmda canini kurtarmış fakat 
mühim azasından mahrum ve malûl kalmış olanlar da 
vardır. Nitekim istirdadı müteakip Ermeni komitele
rinin gard ve mezalimine ait neşredilmiş: olan kitap
larda isimleri ve resimleri mevcut olan ailelerden biri 
de Erzincan'da Hacı Müştak Efendi üe vaîdde ve ço
cuktandır. Keza bu mınlıkadar bulunan ordu zabıtan 
ve mensubiniyle memurinden harbin ilcaatiyle ailesini 
çıkaramıyan fakat mukaddes vazifesini ve ordusunu 
bırakmıyan fedakâr vatan perverlerimıizden istirdadı 
müteakip evini ve ailesi efradını bulamayıp büyük bir 
azap ve fecaat karşısında kalan, kalmış olanlar da 
mevcuttur. 

3. Esbabı marazaya binaen işbu kanunun birinci 
maddesinde miinderiç (merbut cetvelde muharrer Ri
calden) ibaresinden sonra fıkrai âtiyenin Uâvesini arz 
ve teklif ederim. 
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Fıkra: Ricalden (ve istilâ görmüş mahallerde Er- ı 
meni komiteleri tarafından şehit edilip hüviyetleri su-
veri subutiyei kâfiye İle Heyeti Vekilece tahakkuk ede
cek zevattan) her birinin. 

Erzincan 
Abdülhak 

Birinci maddeye «müstahakı maaş olmayan hem
şirelerle cedelerin» ithalini teklif ederim. 

Edirne 
Fîfk 

REİS — Efendim, takrirler şu suretle tasnif edilir: 
Abdülhak Beyin takriri, Ermeniler tarafından şehit 
edilen umum Türk ailelerine teşmil edilmiştir. (Ret ses
leri) Diğer takrirleri de sırasiyle reye koyacağım. Ev
velâ Abdülhak Beyin takririni reye koyuyorum. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Abdülhak Be
yin takririnde iki cihet vardır. Birisi divanı harpçe idam 
edilen Abdullah Efendiden bahsediyor ki o, hakikaten 
ayrı bir fıkradır. O fıkrayı ayrıca reye koyarsınız. 

REİS — Efendim, Abdülhak Beyin takririnin bir 
fıkrasını yani umuma teşmil edilen fıkrasını reye ko
yuyoruz. Nazan dikkate alanlar el kaldırsın... Nazarı 
dikkate almayanlar el kaldırsın... Umumu teşmil edil
mesi nazarı dikkate alınmamıştır. 

Abdullah Efendi hakkındaki fıkrasını reye koyu
yorum. 

NEŞET BEY (Aksaray) — Abdullah Efendi için 
ayrı takrir vardır. 

REİS — Recep Zühtü Beyin takriri (emvali milM-
yeden) kelimesi yerine (firarı Ermeniler emvali metru-
kesinden) obuasını teklif ediyor. 

TAHİR BEY (Giresun) — Paşa Hazretleri Hükü
metin teklifinde öyle bir şey yoktur, nazan dikkatini
zi celp ederim. 

REİS — Efendim, bu takrir iki hükmü ihtiva edi
yor, birisi, firar eden Ermenilerin mallanndan veril
mesi, ikincisi; (veya emlâki mezkûre satış bedellerim
den bu miktara kadar nakden tazminat) fıkrasının tay-
yı hakkındadır. Ayn ayn reye koyacağım. Evvelâ 
birinci fıkrayı reye koyacağım. Emvali milliye yeri
ne firarı Ermeniler emvali metrûkesinden verilmesini 
nazarı dikkate alanlar el kaldırsın... Nazan dikkate 
almayanlar el kaldırsın... Nazan dikkate alınmıştır. 
(veya emlâki mezkûre satış bedellerinden bu mik
tara kadar nakden tazminat) bunun tayymı nazan 
dikkate alanlar el kaldırsın!... Nazan dikkate almayan
lar el kaldırsın... Nazan dikkate alınmıştır. 

Şimdi Recep Zühtü Beyin bir takriri daha var
dır, Recep Zühtü Bey bu takrirle de «gayn kabin" ter-
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hin ve ferağ olmak üzere» kaydının ilâvesini teklif edi
yor. 

(Recep Zühtü Beyin bu takriri tekrar okundu.) 
YUSUF BEY (Denizli) — En doğrusu on senedir. 
REİS — Efendim^ on sene müddetle satılamaz di

ye diğer bir takrir daha vardır. 
HÜSEYİN BEY (Elaziz) — Kaydı hayat şartiyle 

'ilâvesini teklif ederim. Kaydı hayat şartiyle olsun. 

REİS — Gayn kabili terhin ve ferağ olmak üze
re kaydının ilâvesini nazan dikkate alanlar el kaldır
sın... (Anlaşılmadı sesleri.) 

İyi sayamadım efendim, nazan dikkate alanlar lüt
fen ayağa kalksın... Nazarı dikkate almayanlar lütfen 
ayağa kalksın... Nazan dikkate alınmamıştır. 

Efendim, şimdi Neşet Beyin «terk ettiği» cümle
sinden sonra teklif ettiği tadili havi takririni okuya
cağım. 

(Aksaray Mebusu Neşet Beyin takriri tekrar okun
du.) 

NEŞET BEY (Aksaray) — Emvali miHiyeden keli
mesi, Ermeni emlâkinden olacak. 

REİS — Tabii! Efendim, takriri reyinize arz edi
yorum. Nazarı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... 
Nazan dikkate almayanlar lütfen el kaldırsın... Nazan 
dikkate alınmıştır. 

Efendim, cetveldeki aile isimlerini çıkardınız de
ğil mi? 

SAKİR BEY (Çatalca) — Evet efendim. 

REİS — Aksaray Mebusu Neşet Beyin şimdi na
zan dikkate alınan takriri ki «terk ettiği efradı aileye 
Ermeni emlâkinden yirmi bin liralık emlâk veya arazi 
merhumlardan intikal etmiş gibi Veraset Kanunu mu
cibince vereseye tevzi ve temlik ve ol veçhile tapulan 
verilir, on sene müddetle işbu emlâk ve arazi satıla
maz.» tarzındadır. Bu takrir nazan dikkate alındık
tan sonra Edirne Mebusu Faik Beyin takriri artık 
mevzubahis olamaz. (Tamam, tamam sesleri.) 

Aksaray Mebusu Neşet Beyin ikinci bir takriri 
vardır. Bunda da tehcir meselesinden dolayı Kürt 
Mustafa'nın riyaset ettiği divanı harp kararlyle idam 
edilenlerin esamisi muharrer cetvelde Erzincanlı mer
hum Abdullah Efendinin ismi «ehven unutulmuş ol
duğundan bu ismin dercini teklif etmektedir. Bu tak
riri nazan dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... Nazan 
dikkate almayanlar lütfen el kaldırsın... Nazan dik
kate alınmıştır. 

(Mardin Mebusu Abdürrezzak Beyin takriri tek
rar okundu.) 
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Mendim, Mardin Mebusu Abdürrezzak Beyin tak
riri şehit Nusret Beyin eytamından hemşiresi Münire 
hanımın ismi sehven cetvele derç edilmediğinden cet
vele isminin derç ve idaresini teklif etmektedir. Aksa
ray Mebusu Neşet Beyin tekriri nazan itibara alındı
ğına göre bu takrir zaittir. Zaten isimleri mevzu-
baihs değildir. Veraset Kanununa göre verilecektir. 

(Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin takriri tek
rar okundu.) 

REİS — Efendim; Hakkı Tarık Bey birinci mad
deye merbut cetvele Servet Bey ailesinin kayıt ve ilâ
vesini teklif ediyor. Bu takriri nazarı dikkate alan
lar lütfen el kaldırsın... 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşane) — Efendim, 
Muş Mutasarrıfı merhum Servet Bey şüheda meyanın-
da değil, bu adam hastalıktan öldü. 

REİS — Nazarı dikkate almayanlar el kaldırsın... 
Efendim bir daha reyinize arz edeceğim. 

ÎLYAS SAMİ BEY <Muş) — Paşa Hazretleri mü
saade eder misiniz? Bir kelime arz edeyim efendim, 
Servet Bey merhum bu civar Ermeni komiteleri yü
zünden hakikaten mağdur olarak vefat etmiş, şehit 
olmuştur. Geçen Meclisin de karan vardır. Merhu
mun bu hizmetini kabul ederek hidemah vataniye ter
tibinden efradı ailesine maaş tahsis etmiştir. Binaena
leyh bu kafileden ayrılması doğru değildir. 

REİS — Efendim, Hakkı Tarık Beyin takririni 
tekrar reyinize arz ediyorum. Takriri nazan dikkate 
alanlar lütfen ayağa kalksın... Nazan dikkate almayan
lar ayağa kalksın... Nazan dikkate alınmıştır. 

Nazan dikkate alınan takrirlere göre cetvelin tan
zimi için birinci maddeyi Encümene veriyoruz. 

Efendim, ikinci maddenin birinci madde ile alâka
dar olduğu görülüyor. Onun için Encümene verilen bi
rinci madde Encümenden gelmedikçe ikinci madde
nin müzakeresine geeemiyeceğiz. Encümene verilen 
madde geldikten sonra bu kanunun müzakeresine de
vam ederiz. (Devam sesleri) Eğer Encümen şimdi ya
parsa reyinize arz ederiz, mesele biter. Encümen na
zan dikkate alınan takrirlere göre maddeyi tadil ede
cektir. 

Efendim, kanunlara reylerini vermeyenler varsa 
lütfen rey versinler. İstihsali âra hitam bulmuştur. 

Efendim, Teşkilâtı Mülkiye hakkındaki Kanun lâ
yihasının müzakeresine geçiyoruz. 

13. -r- Teşkilâtı mülkiye hakkında (l\/955) numa
ralı kamın lâyihası ve Dahiliye ve Muvdzenei Maliye 
encümenleri mazbataları. (Sıra numarası]: 199) (1) 

REİS — Kamımın heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? 

MÜNÜR BÜSREV BEY (Erzurum) — Efendim, 
esas mesleğime taaliûk eden Teşkilâtı Mülkiye Ka
nununun müzakeresi dolayısiyle bir kaç Söz söyle
mekle heyeti âliyenizj tasdi etmek istiyorum. Kusuru
mun affını istirham ederim. 

Efendiler, dairei iştigalimize giren en mühim va-
zaiften, en mühim mesailiden birisi de, hiç şüphe yok, 
teşkMtı mülkiyemizin ıslâhı meselesidir. Teşklâtı mül
kimiz asnn icabatma, cumhuriyetin kalbatıma tevfîk 
edemedikçe ve bu acabada müterakik bir şekilde yü-
rütiilmedikçe idarei umumiyemizde vasıl olmak iste
diğimiz tekamülü elde etmek imkânı yoktur. Beyefen
diler, büyük himmetlerle ve büyük savlarla meydana 
geîen kanunlann, esnayı tatbikinde elde! edilmesi lâ
zım gelen fevaiidi azimeyü bu teşkilâtsızlık yüzünden 
elde etmek imkânı yoktur efendiler. Onun için teşki
lâtı mülkiye icrasına sureti katiyede zaruret vardır. 
Teşkilâtı mülkiye denilince bendenizin hatırıma vah-
lei ulâda şu geMr : Bir cüzütam idarî olan köylerden 
başlayarak derece derece, nahiye, kaza, vilâyet teş
kilâtını nazan dikkate almak lâzım gelir. Çok temen
ni ederdim ki Dahiliye Vekili muhteremi Beyefendi 
senelerden beri idarecilerin intizar ettiği bir teşkilâtı 
mülkiye kanununu Meclise tevdi etsin. 

Fakat o teşkilâtı mülkiye kanunu evvelemirde 
nevahi teşkilâtını ihtiva edebilecek esaslı, kuvvetli bir
takım şekilleri ihtiva etsin beyefendiler. Halihazır teş
kilâtı ile hiçbir maksat ve hiçbir menfaat ifade et
meyen nahiye teşkilâtımızı, başka şekillerde ve başka 
düşüncelerle ve başka suretlerle vücuda getirmek lâ
zımdır. Meselâ kaza kadroJan içerisinde çok vasi bir 
surette tutulmuş bir teşkilâtı ufak bir şekilde doğrudan 
doğruya nahiyelerde teksif etmek 'lâzım gfclir. Yani bîr 
mâliyede, nahiyenin ve köylerin nüfus muamelâtiyle 
iştigal edecek nüfus memurları, vergi muamelâtiyle iş
tigal edecek vergi memurları, tapu muamelâtiyle isti
fra! edecek tapu memurları bulundurmak icap eder ve 
mümkün mertebe az köylerden müteşekkil ve çok 
miktarda nahiye yapmak fazım gelir. Bittabi bu şekü-

(1) 199 Sıra No. lu matbua zaptın sonuna mer
buttur, 
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de yapılacak nahiye teşkilâtı ile kaza teşkilâtı itiba
riyle vukua gelecek tasarruftan zannediyorum ki esas
lı bir surette istifade temini mümkün olabilir. Bu su
retle iyi tetkik edilmek ve iyi yapılmak şartiyle vücu
da gelecek nahiye teşkilâtı zannediyorum ki bütçeye 
de o kadar bar olmayacaktır. Yalnız esaslı tetkik et
mek lâzımdır. Hükümetten sevk edilen Teşkilâtı Mül
kiye Kanunu bendenizce Ibir teşkilâtı mülkiyeden zi
yade bir taksimatı ve bir tashihi ifade eder, hatırım
da kaldığına nazaran 1339 senesi sonlarında idi. Da
hiliye Vekâleti bîr teşkilâtı mülkiye veyahut bir tak
simatı idariye icrasına lüzum göstermiş, Meclisi Âli
nizde bulunan idareci arkadaşlarımızdan bazı zevatı 
Dahiliye Vekâleti davet etmSş idi, o projede ondört 
vilâyetin fögası mevzubahis idi. Bu encümen lâzım ge
len tetkikatı ifa etti. Neticede memlekette cidden 
esaslı bir teşkilâtı mülkiye icrası lâzım geleceğinden 
bahisle bu ondört Vilâyet hakkındaki noktai nazarla
rını tespit ve Dahiliye Vekâletine iblağ etti. Şimdi 
bu gelen kanun ki, geçen sene yapılan tetkikatı müte
akip elde edilmiş esaslarla Meclise teşkilâtı mülkiyeyi 
ifade eden bir kanun sevk edilecek yerde, yine Dahi
liye Vekâleti yine aynı şekilde onbir vilâyetin ilgasını 
tekM ediyor. Evvelemirde bendeniz zannediyorum ki 
çok esaslı Ibir teşkilâtı mülkiye için üç buçuk aylık 
Ibir zaman kâfi değildir. Herhalde iki senelik uzun 
iboyhı tetkik ve tetebbu neticesi esaslı bir teşkilât 
vukua getirilebilir diye iddia edebilirim, halbuki bu 
üç buçuk ayda yapılmış bir teşkilât değil bir taksi
mattır. Sonra teşkilâtı mülkiye için çok mühim esas
lar ve prensipler mevcuttur ki, bu esaslar ve pren
sipler nazarı dikkate alınarak ona göre bir teşkilâtı 
mülkîye yapmak icap eder. Meselâ dört derece esas. 
Gerçi Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzda taksimatı ida
re için Üç derece esas kabul edilmiştir. Bu esas cid
den ilmî bir safhada ve bifihassa varidat giderlerin 
sureti tevzi ve aynı zamanda tevzihi esasları üzerinde 
tetkike lâyık bir mevzudur. Acaba Dahiliye Vekâleti 
bu tetkikatı İfa etmiş midir? Merkezde İçtima eden 
mütehassıslar heyetlerle bu zemin üzerinde münakaşa 
etmiş midir ve netlice neye müncer olmuştur? Lütfen 
bu hususta bendenizi tenvir buyururlarsa minnettar 
kahrım. Sonra efendim, Teşkilâtı Mülkiye Kanun lâ
yihasını tetkik ettiğimiz zaman görüyoruz ki bir çok 
esbap arasında en ziyade vilâyetlerin ilgasını icap 
ettiren sebepler varidatı umumıiyenin noksanlığı me
selesidir, Esbabı mucibe mazbatasında pek sıkı bir 
surette bu mevzua temas edilmiştir. Efendim bende
nizce varidatı umumiyenin noksanlığı hiçbîr suretle 
bir vilâyetin ilgasını istilzam eder bir keyfiyet değil

dir. Bazı yerler vardır ki varidatı umumiyesi masa
rifi mahaSiyeslne tekabül etmez. Fakat onun idareten 
vilâyet olarak devamında bir zarureti kadiye vardır. 
Ve böyle bir çok vilâyetlerde sayabilirim. Ezcümle 
Ardahan Vilâyetinin ehemmiyeti idariyesıni Dahiliye 
Vekâleti de kabul etmiştir ve esbabı mucibe mazba
tasında şu şekilde bir kayıt koymuştur. Diyor ki, «Bu 
vilâyetin kendisine has ehemmiyeti îstisnaiyesi gayrı 
kabi'Si inkâr olmakla beraber vilâyet şeklinde ipkası 
için kâfi esbap ve şerait yoktur. Demekki, ehemmi
yeti idariyesi varmış, yalnız varidatı umumiyesi ma-
sarifatı mahalliyesine tekabül etmiyormuş, bendeniz 
eheiîimjiyeti idariyesıni Dahiliye Vekâleti kabul etti
ği için o mesele hakkında maruzatta bulunmayaca
ğım, yalnız şu ciheti Heyeti Celiîenizin nazarı takdi
rine arz etmek istiyorum : Türkiye Birinci Büyük Mil-
let Meclisli bir kanunu mahsus tanzim etmişti ve o ka
nunda eîviyei selâse namı altında bulunan Kars, Ar
dahan, Artvin vilâyetlerinde Ruslardan müdevver 
maktu vergi esasım kabul etmiştir ve elyevm o ha
valide bu esas caridir. Maktu vergi esası cari olan 
b.r vilâyetin varidatı umumiyesi masarüfatı mahalli-
yesine tekabül etmez diye, etmiyor diye vilâyetin il
gası cihetine gidilemez; memleketin aksamı şaibesin
de tatb"k edOîen kanunlar, oralar da tatbik edilir ve 
netice itibariyle varidatı umumiyesi masarifatına te-
kdbül etmediği, tahakkuk ederse ondan sonra yine 
düşünülür. Eğer ehemmiyeti idariyesi yoksa kaza ola
bilir. Eğer ehemmiyeti idariyesi varsa tabiî vilâyet ha
linde idare edilir. 

Kozan vilâyetinden bahsetmek isterim; Kozan vi
lâyeti, arazi itibariyle çok geniş bir Vilâyettir. Çukur
ova denilen o münlbit ve mahsuldar arazi Kozan'ın 
idaresi altındadır. Beyefendiler, eğer Kozan'da bir 
muhacir iskân edebilsek, muhacir ikame edebilsek Ko
zan bizim için çok mümbit ve çok güzel varidat te
min eden bir vilâyet olur. Fakat maalesef yapama
mışız. Bu kabahat bize ait değildir. Bizden evvel ge
lenlere aittir. Fakat bu kabahati bizim telâfi etme
miz lâzım gelir kanaatindeyim. 

'Sonra efendim Kozan vilâyetine merbut bir iki 
kaza vardır. Saimbeyli kazası ki, namı diğeri Haçin 
kazasıdır. Sonra Feke kazası vardır. Bu iki kazanın 
Adana vKâyetine olan budiyeti ve mesafesi nazarı 
dikkate alınırsa bu taksimatın da pek doğru olamaya
cağım zannederim. 

Dersim vilâyetinden bahsetmek isterim. Hakika
ten içimizde cidden üstadımız olan idare memurları 
vardır ve kendilerine karşı hürmetkarım. Zannedi-
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yorum ki!: İdare mesleğinde bir zat Dersini vilâyeti
nin şu şekilde idareni katiyen tecviz edemez. Esba
bı mucibe mazbatasının 'lk fıkrası çok güzel bir te-
ıriennîdir. Evet Dersim'in hakikaten medeniyetin ica-
batmdan maddî ve ruhî bütün hususatındân istifade-
slhıi temin etmek lâzım gelir. Fakat bunu temin için 
düşünülen yol doğru bir yol değildir. Teşkilâtı mül
kiye icrasında nazarı dikkate a'hnacak şeylerden en 
mühimi de coğrafî vaziyettir. Dersim vilâyetinin va-
zSyetii doğrudan doğruya bir vilâyet şeklinde idare edi-
Secdc >bir kabiliyet ve vaziyettedir. Vaziyeti coğrafya
sı itibariyle Dersim'i parçalayıp da bir kısım kazası 
hor vilâyete ve kısmı diğer bir vilâyete verilecek «hır
sa zannederim Dersinizde temini idare, temini asayiş 
çok müşkül olur. Çok temenni ederim ki, Dahiliye 
Vekâleti bu noktaı' nazarında muvaffak olsun. Mak
sat; idarede muvaffakiyettir. Fakat maalesef zannet
miyorum. Bu çok muhtacı tetkik bir meseledir. Vekil 
Beyefendiden rica ediyorum iyi tetkik buyursunlar. 
; 'Efendim, daârei intîhabiyeme taallûk eder bazı 

mesaül de vardır. 

MÜSTOAFA ABDÜUHAIİK ©EY (Çankırı) — 
Bayburt. 

MÜNÜR HÜSREV BEY (Devamla) — Erzurum 
vilâyeti (Mesele oradadır sesleri) hakkımdır zannede
rim. {Hakkın sesleri) Efendim dairei intihalbiyemden 
bahsetmek istiyorum; Görüyorum ki Erzurum vilâ
yetinden Narman kazası ilga edilmiş, Kiğı kazası Er
zincan'a verilmiş, YusufeH kazası Artvin'e verilmiş, 
memleketim ve maksatı resim olan Bayburt da Gü
müşhane'ye raptedilmiş, taksimat güzel. 

Çok temenni ederim ki bu kazalarla vilâyet ara
sında ticarî iktisadî münasebat mevcut olsun da bu 
teşkilâtta ona göre yapılmış olsun, bittabi o zaman 
bana da söz söylemek düşmezdi. Fakat efendiler Kiğı 
kazasının vaziyeti umumiyesini düşünelim. Kiğı Er
zincan'la 'hiçbir münasebatta bulunmaz, ticarî müria-
sebatta bulunmaz. Tabiî vilâyetimizde valilik yapan 
beyefendiler bunu bilirler. Başhia nıevadı iptidaiyesi-
ni mahsulâtını Erzurum'a getirir, Erzurum'dan ihti
yacını temin edip Kiğı'ya gider ve Kiğı ile Erzurum 
arasında Harbi Umumî esnasında yapılmış bir şose 
vardır ve bu şose Kiğı kazasına altı saat mesafeye ka
dar da gitmiştir. Demekki Kiğı ile Erzurum arasında 
muvsssala da mevcuttur, fakat Kiğı ile Erzincan ara
sında muvassala olduğunu, ticarî bîr münasebet oldu
ğunu bendeniz bilmiyorum. 

Binaenaleyh böyle hiçbir münasebet ve alâkası 
olmayan bir kazayı Erzincan'a raptetmek doğru ola-
biiir mi? Bunu Heyetti Ceîileniz takdir büyürsünüz. 

I Sonra efendim Yûsufeli'nden bahsetmek istiyo
rum. Eğer bu lâyihada YusufeFne ait olan ve hatı
rımda kaldığına göre Öğdem nahiyesine merbut bulu
nan 14 - 15 parça köy Artvin vilâyetfoıe rapiedilse 
İdi; bendenizde maaş şükran kabul ederdim. Çünkü 
efendim, Öğdem nahiyesine merbut bulunan bu 14 -̂  
15 parça köyün Erzurum ile hiç alâkası yoktur. 

Daima Artvin'le münaselbetdardırlar. \ Artvin'den 
alış veriş ederler. Bütün ihtiyaçlarını Artvin'den temin 
ederîer. Daima Artvin'le temastadırlar. Ejrzurum'a uğ
ramazlar. Fakat Yusufeli kazasının heyeti jumunıiyesini 
doğrudan doğruya Artvin'e ilhak ettiniz mi işte aşıl 
müşkülât o zaman başlar. Bîr defa aralarında hiçbir 
muvassala yoktur, dar patikalardan, uçurumlardan 
geçmek suretiyle merkezi vilâyet olan Artvin'e gid> 
lecek. Zannetmiyorum ki; Artvin'in varidatı umumi-
yesi-de Artvin'le Yusufeli arasındaki muvassalayı te~ 
mm edebiîsin. Çünkü esas itibariyle Artvin'in varida
tı müsait değiîdıir, muvassalası olmaması dolayısiyle 
bu kaza ile vilâyet arasında münasebet hiçbir za
man tesis edilemeyecektir. İkinci derecede ticarî mü^ 
nasihat gelir ki; bunu da tetkik etmek isterim. Yu
sufeli'nin başlıca mahsulâtı meyve ve pirinçtir. Bütün. 
mahsulâtını doğrudan doğruya Erzurum'* ihraç eder. 
Kendisi de Erzurum'dan buğdayını, yağını alır, mem
leketine gider. Arada bir muvassala vardı?, gider gelir. 
Bu ticarî temas o kadar sıkı bir surettedir! ki; Yusufeli 
halkının ayağı katiyen Erzurum'dan kesilmez bey
efendiler. Yusufeli Erzurum'la bu kadar sıkı bir mü
nasebette bulunduğu halde bunu tutup da hiçbir mü
nasebeti olmayan Artvin'e raptetmek biliyorum ki 
ne dereceye kadar doğru olabilir? 

Bayburt'tan da bahsetmek istiyorum.; Erzurum'da 
idare memurluğundan bulunan zevat ve [bilhassa Da
hiliye Encümeni Mazbata Muharriri Beyefendi çok 
syi takdir buyururlar ki, Bayburt her türlü inkişafa 
mazhar olmuş bir kazadır. Mümbit.ve njıahsuldar bir 
ova içinde, senevi bir milyon İstanbul kilesi zahire is-
Oısal eden ve bunun 750 bin kilesini ihraç etmek su
retiyle memlekete bir çok para getiren ve tesisatı 
eîektrikiyesi de bulunan ve varidatı umıjnmiyesii fazla 
olan bu kazayı Gümüşhane'ye raptetmişler. Gümüş-
haneliîere karşı hürmetkarız, komşumuzdur, sevişiriz. 
Fakat çok temenni ederiz ki Bayburt'un inkişafına ma
ni olmasınlar. Zaman zaman Bayburt'u kendilerine 

I ilhak etmek teşebbüsünde bulunmasınlar. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane))— Mani ol-
I mazlar, olmazlar. 
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(MÜNÜR HÜSREV BEY (Devamla) — Gümüş
hane ile Bayburt arasında erkânıa müstenit bir mu
kayese yapacak olursak, Bayburt ile Gümüşhane ara
sındaki fark derhal tezahür eder. 

Efendim, Gümüşhane vilâyetinin mamüfhakat va
ridatı umumiyesi 218 241 liradır. Yalnız Bay
burt'un varidatı umumiyesi 220 867 liradır. Abdülhak 
Beye hatırlatırım ki, Maliye Vekâletinde bulunduğu 
zaman ilk bütçe müzakere edildiği zaman, varidat iti
bariyle ehemmiyeti haiz olan mahaller arasında Bay
burt'u da bilhassa zikretmişlerdir ve harpten evvel elli 
b'n altın varidat temin eden bir yer olduğunu söyîe-
niıiştir. 

MUSTAFA A©DÜLHAL*K BEY (Çankırı) — 
öylel.. 

MÜNÜR HÜSREV BEY (Devamla) — Gümüş
hane'nin ma mülhakat varidatı hususiyesi : 53 980 
uradır. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Yanlış. 

MÜNÜR HÜSREV BEY (Devamla) — Bende
miz kayda istinaden Söylüyorum. Zatıâliniz bilahara 
tashih buyurursunuz. Gümüşhane'nin varidatı husu-
«siyesi 53 980 lira, Bayburt'un ise 76 240 liradır. Gü
müşhane merkez kazasının belediye varidatı 13 İ l i 
liradır, Bayburt'un belediye varidatı 45 264 liradır. . 

'Nüfusu hakkında mukayese yapamayacağım, çün
kü esaslı bir malumat arz edemeyeceğimi zannediyo
rum. Bayburt'a nüfus kuyudatı tamamen muhterîk 
olmuştur. Fakat zannediyorum ki nüfus itibariyle 
Bayburt ile ma mülhakat Gümüşhane arasında esaslı 
>b:r fark yoktur. Gerçi nüfus İtibariyle Gümüşhane 
ile Bayburt arasında bir fark yoksa da, Bayburt nü
fus itibariyle kesif bir kazadır. 

Şimdi Beyefendiler bu varidat ve vüsatta olan ve 
her türlü inkişafa mazhar olmuş bulunan bir kaza
yı Gümüşhane'ye mi raptetmek mi lâzım gelir, yoksa 
Gümüşhane merkezinin Bayburt'a mı nakli icap eder? 
Bunu Meclisi Âliniz takdirine bırakırım. Yukarıdan 
beri Teşkilâtı Mülkiye Kanununun nevakısından di
llim döndüğü kadar bahsettim, çok arzu edenim ki : 
Büyüklerimiz bizi yetiştiren büyük idare hocalarımız 
bu kürsüden bu hakikati söylesinler, tenkidatta bu
lunsunlar, bizleri tenvir etsinler. Fakat bunu Söyle
mek maalesef benim gibi bir acize kaldı. Dahiliye En
cümeni mazbatası tetkik buyurulacak olursa görüle
cek ki; kıymetli ve muktedir idare memurlarından mü
rekkep olan Dahiliye Encümeni Iblle bu Teşkilâtı Mül
kiye Kanununun hiçbir faide temin edemeyeceğini sa
rahaten ifade etmiştir. Böyle olduğu halde fena bir 

taksimden ibaret olan bu Teşkilâtı Mülkiye Kanu
nunu kabul etmek zannederim doğru değildir. Bunu 
Hükümete iade edelim, Hükümet esaslı tetfcikat yap
sın, teşkilâtı mülkiyemizi çok salim ve çok esaslı, bil
hassa Cumlhuriyetin icabatiyle müterafik bir şekilde 
yapsın ve getirsin. Ondan sonra tetkik edelim. Bu 
hususta bir takrir hazırladım, takdim ediyorum. Ka
bulünü rica ederim. 

HİLMİ BEY (Artvin) — Efendim, bendeniz bu 
kürsüye çıkmak istemedim. Fakat muhterem arkada
şımız Erzurum Mebusu Bey, Yusufeli'nin haksız ola
rak Artvin'e raptedildiğini söylediği için arz edece
ğim ki; bir defa Yusufeli kazasının Artvin'e olan me
safesi bir saattir. Kazanın merkezi kazanın öbür ba
şındadır. Vaktiyle merkez öğdem iken Erzurum'a ya~ 
kın o'sun diye kaza merkezini YusüfelPye getirmişler. 

Sonra muvassala meselesi : Erzurum'la Yusufeli 
arasında Herkever dağı vardır kü irtifaı üç bin met
redir. Erzurum'a gitmek için bu dağı geçmek lâzım
dır. Her sene orada bir çok insanlar donar. Yusufeli' 
nün Artvin'le olan muvassalası ise, Çoruk suyu iledir. 
Çoruk'ta kayık işler, kayıkla Artvin'e geçerler. Sonra 
bunları zeytinini bir çok kuru meyvelerini kayıklarla 
Barum'a sevk ederler. Sonra bütün amelesi Artvin'de-. 
dir. Eğer mahkemede bir işi olursa 8 - 1 0 günde Er
zurum'a gidemez ve gidip geldiği zaman mutlaka bir 
ay kaybeder. Lâkin Artvin öyle değildir. Bunu yalnız 
keza merkezinin istememesi olabilir. Çünkü kaza mer
kezli ta öbür baştadır ve kaza merkezliğim* kaybede
ceğim diye yaygarada yapabilir. Sonra bir nahiyesi 
vardır ki vaktiyle ermeni idi. Sudirfce nahiyesi idi. 
Ermenîlerde bugün yoktur. Zaten bu nahiye boştur. 
Evet bu nahiyenin Artvin'le Alâkası yoktur. Fakat ka
za eskiden Livane kazası idi. Livane'nin merkezi ise 
Artvin'di. Yani Artvin'le münasebeti olmayacak hiç
bir ciheti yoktur. Bunu arz etmek için kürsüye çık
tım. 

HAİSAİN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim; 
Münih* Bey arkadaşımızın teşkilâtı mülkiye hakkında
ki umumî mütalâatına bendeniz cevap verecek de-
ğilim. Lüzumu kadar Vekil Beyefendi ve encümen 
kendini tenvir ederler. Münir Bey mütalâaları arasın
da, en esaslı ve en evvel nazarı dikkate alınacak şey, 
vaziyeti coğrafiyedir buyurdular. Çok doğrudur, işte 
o sözlerine kendileri de sadakat buyursunlar. Vaziye
ti coğrafiye hakîkaten en esaslı bir noktadır. Vazi
yeti coğrafiyeyi nazarı dikkate alınca Bayburt'un Er
zurum'la münasebeti ve irtibatını hiç bulamayız, arka
daşlar. Çünkü sathı bahirden 3 500 metre dağlar mu-
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vassalayı kesmiştir. Bir silsile ki; kışın altı ay geçit | 
vermez. Her sene yüzlerce, binlerce adam donar. Bay
burt, Erzurum'a otuz saat, Gümüşhane'ye on üç saat 
mesafededir. Bayburt'un sahil ile olan irtibatını Lâ-
zistan silsilesi kesmiştir. Gümüşhane - Bayburt, Kel
kit - Tiran kazaları başlı basma dağlar arasında müs
takil bir havza halindedir. Binaenaleyh vaziyeti coğ
rafiye bu memleketlerin talihini birleştirmiştir. Yalnız 
noktai nazarlarında, Bayburt'u Gümüşhane'ye değil, 
Gümüşhane'yi «Bayburt'a raptetmek lâzımdır» buyur
dular. (Doğru sesleri) Rica ederim, hiç de öyle de
ğildir. (Handeler, alkışlar) Gümüşhane'nin 125 bin 
nüfusu vardır. (Handeler) İzah edeceğim. Bayburt'un 
nüfusu hatırımda değildir, buyurdular. Bendeniz der-
hatır ettireyim. Vaktiyle elübeş bin idi. Fakat Erme
ni kıtalinden, Harbi Umumiden sonra oruzbeş bine 
İmdi. 125 bin nüfuslu bir vilâyet merkezini Şark nok
tasında bir merkeze raptedecek, Torol, Gümüşhane, 
Şiran, Kelkit kazaları vilâyetin bir ucunda kalacak, 
vilâyet merkezi vilâyet hududunun müntehasmda bu
lunacak. Böyle bir merkez olur mu? (Elcevap olmaz 
seslen) I 

Varidatlarda da mübalâğalı beyanatta bulundular 
ve bu mübalâğanın en bariz delil Gümüşhane'nin va
ridatı hususiyesi 56 bindir. Bayburt'un 80 bindir dedi
ler. Beyefendi; bu sicilli nüfus meydandadır. 125 bin 
nüfustan hâsıl olan varidat ki; idarei hususiyettin baş
lıca varidatı yo] mükellefiyetidir. Sonra varidatı umu-
miyeden alman kesri munzamlardır. Bunlardan hâsıl 
olan para, (125) bin nüfustan hâsıl olan para, seksen 
bin lira oluyor. Bunlar mugalâtadır mugalâta. (Han- I 
deler) Bayburt fazla zahiresini sabüe Trabaon'a indi
rir, Trabzon'da satar ve Gümüşhane'de satar. Bay
burt bütün kerestesini, mahrukatını, sebzesini Gümüş
hane'den alır. Gümüşhane ile Bayburt arasında gayet I 
sıkı bir münasebet vardır. Fakat Bayburt yalnız bu- [ 
bubattan ibaret olan mahsulünü Kop dağından aşım
da Erzurum'a götürür, öyle mi?.. Binaenaleyh Bay- I 
burt'un talihi Gümüşhane'nin talihine bağlıdır. Mer
kezin bugünkü vaziyeti coğrafiyesine göre merkez I 
dört kazanın vasatında bulunan Trabzon - Gümüşim- I 
ne, Gümüşhane - Erzincan, Gümüşhane - Şiran -Su
şehri - Karahisanşarki - Sivas yollarının iltisak mer
kezinde bulunan Gümüşhane merkezi en tabiî bir 
merkezdir. Binaenaleyh bugünkü şoseler bu vaziyeti 
tespit etmiştir ve dört kaza Gümüşhane vilâyetinin et- I 
rafım çevirmiş oluyor. Merkez! vaziyet bugün Bay
burt'u da raptetmekle hâsıl oluyor. Binaenaleyh bi- I 
zlm İnkişafımıza mani olmasınlar sözünden bir şey an- I 
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temadim. Eğer Erzurum'a merbut olmakta Bayburt 
inkişafından geri kalmış ise, orayı telmih etmek isti
yorlarsa o bizi alâkadar etmez. 

Fabrikalardan bahsettiler. Harbi Umumîden evvel 
bir un fabrikası vardı. Fakat Harbi Umumide yan
dı, ondan sonra yapılmış olan bir fabrika, ikinci bir 
fabrikayı bendeniz bilmiyorum, biten ve gören varsa 
söylesin. 

MÜNİR HÜSREV BEY (Erzurum) — Vardır 
Beyefendi; Kefeli Zadenin vardır. Yüz bin liralık 
sermaye ile yeni bir şirket de yapılıyor. Sabık Tica
ret Vekli AH Cenanı Beyden sorunuz. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — İstikbale 
aittir. Yapılmış yoktur. Binaenaleyh Bayburt istihsal 
memleketidir. Ovası geniştir. Fakat dikili ağacı yok
tur. Bütün ziraatın vesaite ne kadar muhtaç olduğu
nu takdir buyurursunuz. Bayburt her surette Gümüş
hane'ye muhtaçtır. Çünkü mahrukatım, levazımı in-
kişafiyesitti, alâtını, oradan Gümüşhane'den almak 
mecburiyetindedir. Gümüşhane de Bayburt'a muhtaç
tır. Çünkü sebzesini, meyvesini, kerestesini, fazla za« 
hiresini oradan almaya mecburdur. Binaenaleyh bu iki 
memleketin belki asırlardanberi söyle sıkı iktisadî mü
nasebetleri olduğu halde idari bir. münasebetleri ol
madığından dolayı gayri tabiî bir şekilde idiler. Şek
li tabiî bu lâyihayı kanuniye ile vücut bulur. Heyeti 
Celileye rica ederim ki; mugalâtadan ibaret olan Mü
nir Bey arkadaşımızın sözlerine ehemmiyet vermeyi
niz. Vekâlet çok güzel takdir etmiştir, çok musîp bir 
tedbirde bulunmuştur. Vekâletin teklifini kabul buyu
runuz. 

MÜNİR HÜSREV BEY (Erzurum) İ— Efendim, 
af buyurunuz, yalnız bir şey söyleyeceğim. Fazla tas
di etmiyeceğhn. Fikirlerimi arz ettim. 

Bir defa Beyefendiler; bendeniz mugalata yapma
dım. Tetkikatı resmiyeye ve kuyudu resmiyeye müs
teniden arz ettim: bunu anlamak isteyenler Vekâleti 
aidesindeki kuyuda müracat eder ve bulurlar. Bayburt'
un Erzurum'la olan ticari münasebatında?ı bahsetme
ği unuttum, ilk defa kürsüye çıkıyorum, fikrimi dürüst 
ifade edemedim. Bayburt'un Erzurum'la çok sıkı bir 
münasebeti ticariyesi vardır. Bayburt çok zengin bir 
yerdir ve sermayesi taşmıştır. Kaza muhiti bu serma
yeyi çeviremiyor. Bayburt Erzurum'da, Kars'ta, Arda-
banda şubeler açmıştır. Oradaki Ordu'nun ihtiyacını 
temin edecek taahhütlerde bulunmuştur Erzurum'la 
Bayburt arasmda kamyonlar mütemadiyen islerler. 
Gümüşhane ile doğrudan doğruya hiç bir münasebeti
miz yoktur. Sonra yalan da söylemedim. Bayburt'ta 
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fabrika vardır. Elektrik iStihsalâtı vardır. İşte İlyas 
Sami Beyefendi ve Bayburt'tan gelip geçen arkadaş
lar söylesinler. 

İLYAS SAMI BEY (Muş) — Vardır, vardır. 
MÜNİR HÜSREV BEY (Devamla) — Rica ede

rim ben yalan söylemedim. Bilmiyorum. Hasan Fehmi 
Beyefendi, henüz daha çok iyi geçinmeğe başhyaca-
ğınıız bir anda mugalata yaptı diyerek söze başlama
ları nasıl olur? İşte efendiler; bizim inkişafımıza manî 
olacaklardır. Sözümü ilk defa kürsüden mugalata ya
pıyor sözü ile derhal ispat ettiler. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Müsaa
de buyurulur mu Reis Paşa Hazretleri; efendim. Çok 
rica ederim, Münir Hüsrev Bey Arkadaşıımız yalan 
Söylüyor diye yalan ifade edecek bir şey bendenizden 
sadır olmadı, (mugalata dediniz sesleri) bendeniz de
dim ki : 125 bin nüfustan alman tarik mükellefiyeti 
İle 35 bin nüfustan alınan tarik mükellefiyeti arasında
ki nisbeti heyeti celile mukayese buyursun. Bir taraftan 
elli altı bin liralık varidatı hususiye diğer taraftan 
«eksen bin liralık varidatı hususiye denince muga
lata çıkar dedim. Ve yine doğru söylüyor, kat'î söy
lüyorum ki bu, böyledir. Kuyudu resmiyeye müste
niden doğrunun hangi tarafta olduğunu Dahiliye 
Vekili Bey söylerler. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekİrda-
ğı) — Muhterem efendiler, memleketin geçirdiği 
muhtelif inkilâbat dolayisîyle taksimatı mülkiyede 
lâzımüstashih gayri tabiilikler görülmüştür. Bunların 
ıslahı için Meclisi Âli muhtelif fırsatlarda bu hu
susta bir lâyihanın Meclisi Âliye getirilmesi arzusu
nu izhar etmiş idi. İki, üç seneden beri bazı ihzarat 
yapılmış, fakat ekseriyetle lâv edilen Vilâyetlerin 
azlığı yapılan tahsisatın umumî ve şamil olması do-
layısıile daha mükemmel getirilmek üzere tehir edil
mişti. En son huzuru âlinize getirdiğimiz teşkilât lâ
yihasının memleketin ihtiyacını tamamiyle tatmin 
eder tam bir lâyiha olduğunu bendeniz arz ediyorum. 
Sebebini da izah edeceğim. Münir Hüsrev Beyefen
di buyurdular ki; bu lâyiha noktaî nazarını tatmin 
etmiyor. Çünkü evvelce on dört Vilâyetin lağvı için 
ihzar edilmiş olan lâyihada da bunu temin etmemiştir. 
Bendeniz buyurdukları gibi üç buçuk ay değil bir buçuk 
seneden beri bu meseleyi Vekâlette mütehassıslara 
ve memlekette en büyük selâhiyeti haiz olan tecrübe
li idare şahsiyetlerimize danışarak ve onların yardı
mından istifade ederek tetkikettim. İki esaslı fikir 
tebarrüz ediyordu. Bir idareî umumiye fikri, diğer 
idareî mahalliye fikri... idarei umumiye fikri; deni

liyordu ki, memleket az miktarda, az adette Vilâ
yetlere taksim edilsin, onların idaresi çok kolay olur. 
Ve müteaddit kazalara taksim edilerek Nahiyelere 
kadar taksimat teşkil edilsin. 

Diğer bir kısım fikir de; şimdi artık dünyanın 
hiç bir tarafında mevcut olmayan ve bizde de artık 
'lüzum ve faydası görülmediğinden dolayı lâğv edilen 
diğer idarî mahalliye hâkimiyeti fikrinin liva kademesi
nin de ihdası mevzubahis olmuştur. 

İkinci fikir; idareî mahalliye fikridir. Diğer mü
tehassıs arkadaşlarımız diyorlar ki, memlekette dev
letin umumî vilâyetini haiz idareler taaddüt etmeli, 
hu idareî umumiyei Vilayet altında idareî mahalliyeler 
taaddüt ve inkişaf etmeli fikridir. Bir çok merkezler 
ve şahsiyeti hükmiye verilen vilâyetler kendi kendi
ni idare etmeli, bütçelerini tanzim etmeli ve meclisi 
umumilerini, toplamalı ve halkın kendi muhitinin 
mıntıkavî işlerini kendileri yapmalıdır. İkinci fikir 
de aynı kuvvetle bu olarak serdedilmiştir. 

Bu iki fikrin mukayesesi şu neiceyi veriyor. Cum
huriyeti idare ve Meclisi Âli »kinci fikre mütemayil
dir. Çünkü az adetteki Vilâyetlere inzimamen ve 
müstakil ve mülhak livaları da vilâyet yapmak su
retiyle idareî mahalliyelerin inkişafı Cumhuriyet ve 
Meclisi Âlice kabul edilmiştir ve memlekette taad
düt eden bu merkezler halkın kendi kendini idare 
edebilmek kabiliyet ve cazibesi memlekette büyük 
bîr hassasiyetle karşılanmış, hüsnü telakki edilmiş 
ve kemali arzu ile bunun inkişafına çalışılmakta bu
lunmuştur. Şunu arz edeyim ki; geçen sene idareî 
mahalliye varidatı umumiyesi bütün Vilâyetlerde 23 
milyon lira idi. Bu sene mektep açmak ve mektep 
yapmak, yol yapmak için halk bu vergiyi 35 milyon 
liraya çıkarmıştır. Meclisi Âlinin kabul ettiği yeni 
Varidat layihaları karşısında ve bunlar çıktıktan son
ra dahi halkın mümessili olan Meslisi Umumiler 
halkın işini gördürmek için fazla vergi vermişlerdir 
ve bunu 35 milyona çıkarmışlardır. Binaenaleyh Hü
kümetin doğru bulduğu fikir idareî mahalliyelerin 
inkişafı, bunların kuvvetlenmesi ve halkın kendi ken
dini idare edebilecek kabiliyeti idarireyi iktisap et
mesi fikridir. Binaenaleyh lâyiha bu esasa iptina et
miştir. Sonra teşkilât meselesinde buyurdukları gibi; 
nahiye teşkilâtı esasının hakikaten mühim bir mes
net olduğu noktası tebarüz etmiştir. Bizde köy ka
nunu ve mevcut nahiye teşkilâtı vardır. Hakiki teş
kilât, bu ikisinin tevhidi ile komün teşkilâtının tat
bikidir. Ve İnşaallah Hükümet, Meclis Âliye bu ko
mün maksadını tatmin edecek kanunlar getirecek-
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Ur. Fakat böyle ınkılâpkar kanunlarm az tetebbu ile . 
meydana getirilmesi caiz olmadığı için tetkikat bir I 
sene daba temdit edilmiştir. Mamafih Nahiye teş- I 
kilatı alâhaiihi terkedilmiş değildir. Yedi yüz nahi
yenin bine iblâğı için Meclisi Âliye bir de kanun tak- I 
dim edilmiştir. Nahiye adedi tekessür etmekle bera- I 
ber, Nahryelerinin pek azında mevcut olan nüfus I 
memurları, sulh hakimleri, diğer hükümet teşkilâtı- I 
na ait memurlar, bütçenin müsadesi nisbetinde se- I 
neden seneye teksir edilerek hükümet teşkilâtı halka I 
takrir edilmektedir. Bu esas, kemâli ehemmiyetle ta- I 
kip ediliyor. Esas hakkında maruzatım budur. I 

Bazı Vilâyet ve kazaların ilgası yalnız varidat ve I 
nüfusun azlığından şu veya bu sebepten değildir. I 
Bir mecmuai espab dolayisiyle bu vilâyetlerin kendi I 
kendilerini idare etmiyecek bir kabiliyette bulunma
larından veyahut makasıdı idariye ilcasiyle, diğer I 
Vilâyetlere atfedilmesi icap ettiğinden dolayı ilgası I 
teklif edilmiştir. Bazı kazalar, harpler, memleketten 
çıkmalar ve istilâ dolayisiyle nüfuslarını kaybetmiş
lerdir. Çok güzel yerlerde bazı kazaların ilgası teklif 
olunduğunu görüyorsunuz. Maalesef bunların ken- I 
dini bir kaza halinde idare etmesine imkân kalmadı
ğı için, ilga edilmiştir. Kazalarda nüfus tezayüt ettik
çe bir kaza vaziyetini muhafaza edecek kabiliyete I 
geldikçe bunların tekrar teşkili ve yeniden ihyası lâ- I 
bud ve zarurî olacaktır. I 

Münir Hüsrev Beyefendi Ardahan'a temas buyur- I 
dular. Ardahan'ın ilgası esbabı mucîbede zikredil- I 
diği veçhile şöyledir veya böyledir. Fakat ilganın en I 
mühim sebebi şudur; Ardahan Vilâyeti elli bu kadar I 
sene evvel Vilâyeti selâse halinde Ruslara kalmıştı, j 
Yeniden elimize geçtiği vakit, eski hatırayı ihyaen 
elviyei selâse olarak ihya edilmiş ve teşkilât yapıl
mıştır. Halbuki Ruslar zamanında Batum ve Kars I 
Vilâyetleri, bu elimize geçen yerler iki Vilâyet ha
linde idare edilmekte idi Bu iki Vilâyetin hududu 
gayet tabiidir. Batum bize gelmediği için ona muka- I 
bil Artvin, Vilâyet merkezi yapılmıştır. Ruslar za- I 
manmda tam bir Vilâyet olan Kars yine tam bir I 
Vilâyet olarak ipka edilmiştir. Ardahan'ın ilgasının I 
hakiki sebebi budur. Halkın iki seneden beri alışmış I 
olduğu teşkilât, alışmış olduğu merkezler yeniden 
ihya edilerek halkın refahına hadim bir teşkilât ya
pılmıştır. I 

Sonra Kozan'a temas buyurdular. Kozan haki
katen çok vâsidir. Kendileri de buyurdular ki, bura
ya nüfus iskân edilirse Vilâyet olabilir. Burası Vilâ
yet olso, nüfus dahi iskân edilse, bütün bu nüfûsun I 

geçeceği yol, para kazanacağı yer Adana ve Mer
sin'dir. Binaenaleyh Adana"ya ve Mersin'e bu kadar 
şiddetle merbut olan bir mıntıkanın kendi kendini 
idare edemiyecek bir halde bırakılmasında fayda 
görülmemiştir. 

Münir Hüsrev Beyefendi Dersim için; vaziyeti çoğ-
rafüyesi itibariyle bir küldür, binaenaleyh tecezzisi 
kab'î değÜdlir. Her ne kadar mamul değilse de, her 
ne kadar maariften mahrum ise de bu halde İdaresi 
münasiptir buyurdular. Halbuki, Hükümet bunun 
tamemen aksini düşünmektedir. Dersim, efli bu ka
dar sene evvel liva olmuştur. Mülhak liva müstakil 
liva ve en sonra vilâyet olmuştur, şahsiyeti hüktmi-
yesi vardı, kendi kendimi idare için, her türlü salâhi
yet verilmişti. Fakat maalesef bir mektep açmadı, 
bir karış yol yapamadı. Binaenaleyh, Dersiım'm bu 
yoHanm yaparak, mekteplerini açarak ve bunların 
elinden tutarak istediği gayeye götürmek için, bü
yük, kuvvetli ve zengin vilâyetlere kazalarının rap
tedilmeği müfit görülmüştür. Bu sistemin daha fay
dalı netice vereceği zannohıamaktadır. 

Bayburt; Hasan Fehmi Beyefendi noktai nazar
larım izah ettiler ve Münir Hüsrev Beyefendiye ce
vap verdiler. Bendeniz îstatfotiki olarak söylemeye
ceğim, yalnız Bayburt'un bütün inkişafah, kendisi
nin Trabzon'a yakın olmasında ve her şeyi Trabzon' 
dan alıp ve oraya ihraç etmesindedir. 

İşi Trabzon'la olan bir kaza merkezinin o vilâyet
le birleştirilmesinde büyük fayda vardır. Kendisine 
sapa olan diğer merkezlere işleri için, gitmeleri zan
nediyorum - ticari noktai nazardan - kabili telif de
ğildir. Çünkü kendirlerinin de buyurdukları veçhile 
Bayburt'un Erzurum'dan başka Kars ve Ardahan'da 
ticari şubeleri vardır. O şubeler gibi Erzurum'da dah
ili şube açmaları mümkündür. Yusufeli kazasının 
Artvin'e ilhakı muvafık değildir, buyurdular ve be
yan buyurdular ki; öğdem nahiyesi de Erzurum'la 
hiçbir suretle münasebettar değildir. Zaten bu nok
tai nazar hâkim olduğu için, Yusufeli kazası Artvin'e 
ilhak edilmiştir. Yalnız bu kazaların rapt ve ilhakın
da, yemi lağv ve teşkilât dolayisiyle Hükümetin nok
tai nazarı ve aldığı salâhiyetle yapacağı iş, kazaların 
heyeti umumiyesini bir tarafa vermek değil, rapt ve il
haklarda en ziyade münascbattar oton nahiye ve hat
ta köylere kadar tetkik olunarak bunların veçhi irti
batları lâyiki veçhile tetkik olunduktan sonra, tespit 
edilecektir. Binaenaleyh Erzurum'a çok yakın olan 
köylerin Artvin'e raptına hiç bir sebep yoktur. Hal
kı çok izaç eden bir teşkilât yapmak fikrinde değiliz. 
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Beyefendinin idarei umuıniyede nakıs ve fena ve tec
rübesiz ellerde yapılmış olduğunu iddia ettikleri bu 
lâyihanın bilâkis memleketin inkişafını ve halkım ar
zularım tatmin edecek bir lâyiha olduğu için, kalbuüü-
lîü Heyeti Celileden istirham edeceğim. (Müzakere 
kâfi sesleri) 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir, maddelere geçilmesini teklif 

eylerim^ 
29 Mayıs 1926 

Sinop 
Recep Züıhlii 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Meclîsi Âli bu bapta kâfi de

recede tenevvür etmiştir. Maddelere geçilmesini tek
lif eylerim efendimi. 

GireSun 
Tabir 

AHMET MUHTAR BEY (Trabzon) — Kifayet 
ailayMınde söyleyeceğim efendim. Arkadaşlar; bende
niz teşkilâtın iyi veya kötü olduğu hakkında maru
zatta bulunmayacaktım. En ziyade hararette mev-
zuuibahis olan Bayburt hakkında fenni bir mâruzaiî-
ta bulunacaktım. O da şu idi: Bayburt'la Erzurum 
arasındaki şasenin geçtiği dağın irtifaı (2 40ı0ı) metre
dir. Bu âletle ölçülmüş bir irtifadır. Baybur'ta Kefe
li Zadenin bir fabrikası vardır. O fabrikaya (türbin) 
koymuştu. Fakat orada (1 50«0ı) metre irtifa olduğun
dan dolayı kışın (türbin) donuyor haltta devrini de
ğiştirdi, yeniden çarklar koydu ve bendenize rica et
ti. Türbinin soğuktan müteessir olmayacak şekli na
sıl olur diye mütehassıslara sorunuz dedi, ben de bu
nu Almanya'da mütehassıslara sordum ve bir şekil 
tarif ettiler, o şekil üzerine tadilâta mecbur kalacak
tı. Bunu arz etmek istiyorum. Çünkü müphem kaldı, 
(Bravo sesleri) (ret sesleri) 

REİS — Efendim müzarekeyi kâfi görenler Miıtfen 
el kaldırsın... Görmeyenler el kaldırsın... Müzakere 
kâfi görülmüştür. 

Riyaseti Celileye 
Teşkilâtı mülkiye ihtiyacatı hakikîye ile mütena

sip bir şekilde tanzimi ile senei âtiyede Meclisi Âli
ye tevdi edilmek üzere işbu lâyihayı kanuniyenin Hü
kümete iadesini arz ve teklif eyleriz. 

Erzurum Mebusu Ergani Mebusu 
Münir Hüsrev 

REİS — Efendim; takriri nazarı dikkate alanlar 
el kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar el kaîdır-
snı... Nazarı dikkate alınmamıştır. Maddelere geçil-
meislni kaibul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Teşkilâtı Mülkiye Kanunu 

Birinci Madde. — İsînrSeri merbut (1) numaralı 
cetvelde muharrer onıbir vilâyet kazaya ve (2) numa
ralı cetevlde muharrer 27 kaza nahiyeye tahvil ve (3) 
numaralı cetvelde muharrer altmış nahiye ilga olun
muştur. 

(1) Numaralı Cetvel 

Kaza haline kalbohman vilâyetler 

Üsküdar Vilâyeti 
Beyoğlu 
Çatalca 
Gelibolu 
Genç 
Ergani 
Ardahan 
Siverek 
Kozan 
Muş 
Dersim 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

(2) Numaralı Cetvel 

Nahiye hafine kalbolunan kazalar 

Kazanın İsmi VMyeti 

Sfflivri 
Büyük Çekmece 
Beykoz 
Abdurrabmangazi 
Lâdik 
lİisu 
Yumurtalık 
Hassa 
Zir 
Erdek 
İznik 

Çataka 
» 

Üsküdar 
» 

Aamsya 
» 

Adana 
Cebelibereket 
Ankara 
Karesi 
Kocaeli 
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Vilayeti 

Kadı Şehri 
Borçka 
Ayvacık 
Narman 

Adücevaz 
Hmyıtt 

İnoz 
Şarköy 

Pınarhisar 
Gazipaşa 
Halfeti 

Kocaeli 
Bozok 
Artvin 

Van 
vm 
Gelibolu 
Gelibolu 
Tekirdağ 
Edirne 
Edirne 
Kırklareli 
Silifke 
Gaziantep 

(3) Numaralı cetvel 

İlga olunan nahiyeler 

Nahiyelerin 
isimleri Vilâyeti 

Gürüyas 
EreP 
Germeyan 
Peveci 
Sazhdere 
Ede 

Sergen 
Kanşüran 
Dereköy 
Efenek 
Botocah 

Merkez 
Çorkı 
Çorhı 
Malkara 
Havsa 
Kavaklı 
Kavakh 
Vize 

Beyoğlu 
Üsküdar 
Üsküdar 
Gelibolu 
Tekirdağı 
Tekirdağı 
Tekirdağı 
Tekjrdağı 
Edime 
Edirne 

Merkez 
Merkjf 

KoçaB 

Faritil 
Süleymaniye 
Kankh 
Hamara 
Göl 

Hasaomnansur 
Merkez 
Merkez 
% 
Marmaris 

DSvrikf 
Vezirköprü 

Edirne 
Edirne 

*ûsm 
Mensin 
İçel 
Malarya 
Malatya 
Genç 
Genç 

9m 
Menteşe 
Menteşe 
Sivas 

Nahiyelerin 

Pereme 
Suarhk 
Vilâdikars 

Güre 
Göl 
Akbaba 
Bucak 
Şarfc 
Sarıçalı 
Çardak 
Selçuk 
Kuyucak 
Amca 
İnevî 
Hadim 
Hatırfa 
Çumra 
Madrak 
Çerme 
Erdiiz 
Hudlcur 
Sorkun 
Gölpazarı 
Edremit 
Erçek 
Kâms 
Çubuklu 
Ovacık 
Eğmir 
Derkan 
tramlk 
ttkân 
Torbah 

l^fiyflBB 

Erdek 

Erdek 
Merkez 
Devrek 
İnebolu 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Vakfıkebir 
Ezine 
Lapseki 
Kuşadası 
Nazilli 
Naziffi 
Merkez 
Karaman 
Akşehir 
Merkez 

Narman 
Yusufeli 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 

Saray 

Keban 
Keban 
Kemanye 
Merkez 
Merkez 

Vilâyeti 

Karesi 

Kastamonu 
Kastamonu 

Burdur 

Aydan 
Aydın 
Konya 
Konya 
Konya 

Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Bozok 
Ertuğrul 
Vani 
Van 
Vani 
Van 
Çankırı 
Elâziz 
Elâziz 
Elâziz 
Elâziz 
tzmir 

Riyaseti CeMIeye 
Şarköy mürefteye nazaran daha merkezî ve mü

nasip bir vaziyette olduğundan kaza merkezinin Şar
köy olarak kabulünü arz ve teklif ederin. 

KırkbreH 
êvpcet 
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DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekirdağ) 
Hükümetin teklif inde de Şarköy kaza olarak ipka 
edilmiştir. 

REİS — Encümen ne diyor efendim? 

DAHİLİYE ENCÜMENİ NAMINA MÜNİR 
BEY (İzmir) — Encümen de kabul ediyor efendim. 

REİS — Efendim, bu tashihatı cetvelde yapa
cağız. Maddeyi bu surette kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Mad
de kabul edildi. 

İkinci madde — İsimleri merbut (4) numaralı cet
velde muharrer 18 kaza yeniden teşkil edilmiştir. 

(4) Numaralı cetvel 

Yeniden teşkil olunan kazalar 

Kazanın ismi Vilâyeti 

Baskül 
Gölpazan 
Osmaneli (Lefge) 
Bozüyük 
Sorgun 
Çumra 
Hadim 
Cihanbeyli 
Bucak! 
Küre 
Torbalı 
Nizip 
Susurluk 
Gercüş 
Hilvan 
Yaylak 
Polatlı 
Serik 

Elâziz 
Ertuğrul 
Ertuğrul 
Ertuğrul 
Bozok 
Konya 
Konya 
Konya 
Burdur 
Kastamonu 
İzmir 
Gaziantep 
Karesi 
Mardin 
Urfa 
Urfd 
Ankara 
Antalya 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı 
efendim. (Hayır sesleri). Maddeyi kabul edenler 
Hitfen el kaldırsın...) Maddeyi kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Madde kabul edilmiştir. 

Üçüncü madde — (5 numaralı cetvelde muhar
rer 17 kaza hizalarında gösterilen vilâyetlere rapte-
dümiştir. 

(5 Numaralı cetvel 

İrtibatı tahvil olunacak kazalar 

Kazanın ismi Vilâyeti 

Gebze 
İnegöl 
Yenişehir 
Keşan 
Aziziye 
Besni 
Arapkir 
Eğin 
Ceyhan 
Vezirköprü 
Havza 
Yusufeli 
Kiğı 
Bayburt 
Safranbolu 
Beşiri 
Derik 

İzmit 
Bursa 
Bursa 
Edirne 
Kayseri 
Gaziantep 
Malarya 
Malatya 
Cebelibereket 
Canik 
Canik 
Artvin 
Erzincan 
Gümüşhane 
Zonguldak 
Siirt 
Mardin 

Riyaseti CeKIeye 
Teşkilâtı Mülkiye Kanununun üçüncü maddesi 

mucibince Bayburt kazasımn irtibatı Gümüşhaneye 
tahvil edilmiş ise de mezkûr kazanın varidatı umu
miye ve hususiyesi, imara kabiliyeti ve muamelâtı 
ticariye, iktisadiye ve askeriye ve nüfus miktarı na
zarı dikkate alınırsa her hususta Gümüşhaneye ter-
cihan Bayburt'un merkez olması lâzım geldiğinden 
Gümüşhane Vilâyeti merkezinin Bayburt'a naklini 
arz ve teklif eyleriz^ 

Erzurum Erzurum 
Rüştü Halet 

Erzurum 
Münir Hüsrev 

REİS — Takriri reyinize arz ediyorum. Nazarı 
dikkate alınmamıştır. 

Maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın.,. Madde kabul edilmiştir. 

/ 
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Dördüncü madde — İlga, tadilât ve teşkilât sebe
biyle iktiza eden tahvil ve irtibatların icrasına Da
hiliye Vekili mezundur. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum... Kaıbul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Madde kabul edilmiştir. 

REİS — Efendim, beşinci maddede sekizinci 
maddeden bahis vardır. Onun için evvelâ sekizinci 
maddeyi okuyalım. Ittıla hasıl olsun. 

Sekizinci madde — «ilga edilen vüayetlerdeki 
memurin ve müstahdemin Ok münhaiâta tayin edil
mek üzere Vekâleti aidelerince kadro nazarı dikkate 
atmnuyarak icabeden yerlerde maaşlariyle istihdam 
olunurlar» 

Beşinci madde — Sekizinci madde ahkâmı mah
fuz kahnak üzere teşkilât ve tadilât dolayısiyle vuku 
bulacak tasarrufat karşılık addedilerek yeniden yüz 
nahiye teşkiline Dahiliye Vekili mezundur. 

REİS — Efendim, maddeyi reyinize arz edi-
yorumı Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Beşinci madde ka
bul edilmiştir. 

Altıncı madde — 1926 Dahiliye Vekâleti kadro
sunda yeni teşkilât dolayısiyle kaymakamlar mikta
rına 2 ve nahiye müdürleri miktarına 67 ilâve olun
muştur. 

İşbu kaymakam ve nahiye müdürferinin sınıfları
nın tayini Dahiliye Vekâletine aittir. 

REİS — Altıncı maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler el kaldırsın... Madde kabul edilmiştir. 

Yedinci madde — 1926 kadrosuna nazaran fazla 
teşkil edilecek iki kazada kadrolarının münhalât ta-
sarrufatmı karşılık ittihaz ederek daire! aideleri diğer 
kazalara mümasil olmak şartiyle icabeden teşkilâtı 
saüreyî icra edebilirler. 

REİS — Yedinci maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Madde kaıbul edildi. 

Sekizinci madde — İlga edilen vüayetlerdeki me
murin ve müstahdemin ilk münhaiâta tayin edilmek 
üzere vekâlet aidelerince kadro nazarı dikkate akn-
mıyarak icabeden yerlerde maaşlariyle İstihdam olu
nurlar. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Madde kabul edildi. 

Dokuzuncu madde — Bu kanun neşri tarihlinden 
muteberdir. 

REİS — Dokuzuncu maddeyi reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler Kitfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Madde kabul edilmiş
tir. 

Onuncu madde — Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum Kabul 
edenler Küfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Madde kabul edilmiştir. 

Efendim, kanunun heyeti umumi^esini tayini 
esâmi üe reyinize arz ediyorum. Kabul edenler be
yaz, etmeyenler kırmızı rey vereceklerdir. 

TAHSİN BEY (Ardahan) — Reis Paşa Hazret
leri; zâtıdevtetlerinizden müsaadenizle bir sual sora
cağım. Daire! intihabiyeleri lâğvolunan mebusların 
vaziyeti hukukiyesi ne olacaktır? 

REİS — Bir mebus burada bütün Türkiye'nin me
busudur. Birer vilâyetin mebusu değildir. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY — Raptolun-
duklan vilâyetler mebusu olarak ispatı vücut edecek
lerdir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bir mebus bir yer
den intihap olunduktan sonra bütün memleketin me
busu olur, onun dairei intihasiyesi büe kalmaz. 

REİS — Efendim, reylerini vermeyen varsa 
lütfen versinler. 

İstihsali ârâ muamelesi hitam bulmuştur. 
Efendim, reylerin neticesini arz ediyorum: 
Müddeti zarfında nüfus kütüğüne yazdırıhnıyan 

doğum, ölüm evlenme ve boşanma vak'aİariyle mek-
tum kimselerin cezadan af ten hakkındaki lâyiha! ka-
nuniyeye 149 zat rey vermiştir, muamele tamamdır, 
red ve müstenkif yoktur. Binaenaleyh kanun 149 
reyle kabul edilmiştir. 

Ankara Otomatik Telefon Ücretleri hakkındaki 
kanun lâyihasına 105 zat iştirak etmiştir. Muamele 
tamam değildir. 105 kabul vardır. 

Teşkilâtı Mülkiye hakkındaki Myihai kanuniyeye 
102 zat rey vermiştir, muamele tamam değildir. 
93 kabul ve 9 red vardır. Binaenaleyh bu kanun ve 
Ankara Otomatik Telefon ücretleri hakkındaki flâyfhai 
kanuniye ikinci defa tayini esâmi ile reyinize arz olu
nacaktır. 

Efendim yarın saat 14'te içtima edilmek üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; Saat dakika: : 18,40 
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Müddeti Zarfında Nüfus Kütüğüne Yazdırılmayan Doğum, Ölüm, Evlenme veya 
Mektum Kimselerin Cezadan Aflar Hakkmdaki Kanunun Neticei Ârâsı 

Boşanma Vakalariyle 

«Kanun Kabul Edilmiştir.» 
i 

] 
1 

• 
] 
] 
] 

AFYONKARAHİSAR 
tzzet Ulvi B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esat B. 

Nafiz B. 
ANKARA 

Ali B. 
ihsan B. 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. 
RasihB. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Reşit Galib B. 
Mithat B. 
Tahsin B. 

îji BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Şükrü B. 

BÎTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

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

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 

\za adedi : 287 
Reye iştirak edenler : 149 
£abul edenler : 149 
Reddedenler 
Müstenkifler : 
Münhaller : 

0 
0 
31 

Reye iştirak etmiyenler : 135 

[Kabul Edenler] 

Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Nurettin Paşa 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 
Talât Avni B. 

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

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
Ziya B. 

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

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Şeref B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Faik B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhittin B. 

— 61 

Mustafa B. 
Naci B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 

ERZURUM 
CâzimB. 
Halet B, 
Münir Hüsrev B. 
Rüştü Paşa 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Arif B. 
Emin B. 

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

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Kâzım B. 
Tabir B. 

HAKKÂRİ 
AsâfB. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Emin B. 

16 — 

İSTANBUL 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Behdç B. 
Dr, Hakkı Şinasi Paşa 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi B. 

KARESİ 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Mehmet Fuat B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Sabit B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Mustafa B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa -B.
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Rağıp B. 
Rıza B. 



MALATYA 
Mahmut Nedim B. • v 

Reşit B. 
MARDİN 

Abdülgani B. 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 

MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
İlyas Sami B. 
RızaB, • 

NİĞDE 
Ata B, 
Galip B. 
Halit B. 

. - * • ' . 
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ORDU 
Faik B. 
Hamdi B. ' 
Recai B. 

RİZE 
AliB. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Yaşar B. 

SİİRT 
Halü Hulki B. 

SİNOP 
Recep Zühtü 'B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B, 
Halis Turgut B. 

. 1926 G : 2 

Muammer B / 
Rahmi #; 
RasihB. 
ZiyaettftıB. 

SİVEREK 
Hali Fahri B. 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Sururi B. 
İsmail B. 

TEKİRDAĞ -
Cemil B. 
FaikB. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Emin B. 

[Münhaller] 

Kırşehir 
Maraş 
Urfa 

: 1 
• • : 1 

: 1 

TRABZON 
Abdullah B / 
Ahmet Muhtjar B. 
Süleyman Sıirı'B. 

U R W 
AliB. i 
Refet B. )' 
S a f f e t B . '•••) 

V^N 
Hakkı B. ! 
X U X C I I İ 1 1 1 I O» •-:••• 

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

| v 

| ' 
. • : ' • : 

[Reye İştirak Etmiyenler] 

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

AFYONKARAHİSAR 
Ali B. (Anlk. İstik. Mah. 
Reisi) 
Kâmil B. 
Musa Kâzım B. (M.) 
Ruşen Eşref B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 

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

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Murat B. 

AYDIN -
Dr. Mazhar B. 

BAYEZİD 
Süleyman Sudi B. (M.) 

BİGA 
Mehmet B. (M.) 
Samih Rifat B. 

BOLU 
Falih Rıfkı B. 

BOZOK 
Avni B. (Şark İstik Mah. 
A.) 

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

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

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

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

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

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

ELAZİZ 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 

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

ERZİNCAN 
Sabit B. 

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

GAZİANTEP 
Ferit B. (M.) 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hâoim Muhjttin B.( Şark 
İstik. Mah. Reisi) 
Hakkı Tarık B. 
Şevket B. (M.) 

GÜMOŞANE 
Cemal Hüsdi B. (M.) 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

HAKJKÂRİ 
Nazmi B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B; 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Ali Rıza B. ( t A.) 
Dr. Refik B. (V.) 
Edip Servet B. 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Hüseyin Rauf B. 
İhsan Paşa i 
IsmaM Canbıflat B.,(M.) 
Kâzım Karat)>elkir Paşa 
Refet Paşa 



İZMİR 
E- Kâmil B. (M.) 

Mustafa Necati B. (V.) 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. (Şark 
İstik. Mah. M. U.) 
Ali Şuuri B. (M.) 
Haydar Adil B. 
Hulusi B. (M.) 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Cavit B. 
Mehmet Vehbi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B. 

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

KAYSERİ 
Dr. Halit B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 

t : 109 2 9 ; 

KJRŞpHÎ|t , 
Lûtfi Müfit B. (Şark îs-
tik. Mah. A.) 
Yahya Galip, B. (M.) 

KOCAELİ 
Saffet B. 
Şükrü B. 

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

KOZAN 
Ali Sahip B. (Şark İstik. 
Mah. A.) 
Ali Sadi B. (M.) '•' 

KÜTAHYA 
Faik B. 
NuriB. 
Recep B. (V.) 

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

MARAŞ 
Abdülkadir B. , 
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Mehmet B. 
Mithat B. 

MARDÎN 
Necip B. 
Yakup Kadri B. 

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

MERSİN 
Niyazi B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. (M.) 

NİĞDE 
Ebubekir Hazım B. 

ORDU 
Halil Sıtkı B. 
4- • , • . 

İsmail B. 
RİZE 

Ekrem B. 
Esat B. 
Fuat B. 

SARUHAN 
Abiddn B. 
Dr. Saim B. 

Ethem B. (M.) 
Kemal B. 
Mehmet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 

SİÎRT 
Mahmut B. 

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

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Mehmet Emin B. 

TOKAD 
Kâmil B. (M.) 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Hasan B. (V.) 
Nebizade Hamdi B. 
Rahmi B. 
Şefiik B. (M.) 

VAN 
Münip B. (M.) 

ZONGULDAK 
Halil B. (M.) 

* • « • 
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Ankara Otomatik Telefon Kanun Lâyihasınırt Neticei Ârâsı 

«Nisap Yoktur.» 

AFYONKARAHISAR 
tzzet Ulvi B. 
Kâmil B. 
Sadık B, 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Nafiz B, 

ANKARA 
AliB. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Tahsin B.: 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BİGA 
Şükrü B. 

BOLU 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Salih B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 

CANÜC 
Cavit Pasa 
Süleyman Necmi B, 

Âza adedi : "< 
Reye iştirak edenler : 1 
Kabul edenler : 1 
Reddedenler 
Müstenkifler 
Münhaller 
Reye iştirak etmiyenler : 

«7 
05 
05 
0 
0 
3 

79 

[Kabul Edenler] 

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

ÇATALCA , 
Şakir B. 

ÇORUM 
tsmail Kemal B. 
ZiyaB, 

DENÎZLÎ 
Dr. Kâzım B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DİYARBEKiR 
Cavit B. 
Şeref B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Faik B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 

ERGANİ 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 

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

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 

— <Sİ 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenanî Bt 

Şahin B̂  
GİRESUN 

Tahir B. 
GÜMÜŞANE 

Cemal Hüsnü B. 
HAKKÂRİ 

AsâfB. 
İSPARTA 

Hüseyin Hüsnü B; 
İbrahim B. •' 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Emin B. 

İSTANBUL 
Behiç B. 
Dr. Hakkı Şinasd Paşa 
Edip Servet B. 

İZMİR 
Münir B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Mehmet Fuat B. 

KAYSERİ 
Sabit B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

9 — 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
RızaB. 

MALATYA 
Reşit B. 

MARDİN 
Abdülrezzalk Bi 
Ali Rıza B 

MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
llyas Sami B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Halit B. 

ORDU 
Faik B. 

SARUHAN 
Yaşar B. 

SİİRT 
Halii Hulki B. 
Mahmut B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B, 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Muammer B. 
Rahmi B. 
Ziyaettin B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 
FaikB. 

TOKAD 
Bekir Sami B, 
EminB. 

TRABZON 
Abdullah B. 



Ahmet Muhtar B. 
Süleyman Sırrı B. 

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

AFYÖNKARAHİSAR 
Ali B. 
Musa Kâzım B. (M.) 
Ruşen Eşref B. 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Esat B. (M.) 

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

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Murat B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

AYDİN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit Galib B. (Ank. 
İstik. Mah. Â.) 

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

BİGA 
Mehmet B. (M.) 
Samih Rifat B, 

BİTLİS 
Muhittin Nâmii B. 

BOLU ~ 
Cevat AbBasÜ. 
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Refet B. 
Saffet B. 

[Münhaller] 

Kırşehir 
Maraş 
Urfa 

: 1 
: 1 
: 1 

[Reye İştirak Etmiyenler] 

Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Mehmet Vasfı B. 

BOZOK 
Avni B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B. 
Nurettin Paşa 
Osman Nuri B, (M.) 
Refet B. (Reisvekijh) 

CANİK 
Talât Avni B. 

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

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

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

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

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

ELÂZİZ 
Muhittin B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan B, 
İhsan Hâmit B. 

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

ERZİNCAN 
Sabit B. 

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

ESKİŞEHİR 
Arif B. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ferit B. (M,) 
Kılıç Ali B. (Ank. İstik. 
Mah. A.) 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

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

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İÇEL 
Dr. TevfikR 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 

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

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

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. (Şark 
Istilk. Mah. Reisi) 
Ali Şuuri B. 
Haydar Adil B. 
Hulusi B. (M.) 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Cavit B. 
Mehmet Vehbi B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B. , 

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

— m 



Hasan Fehmi B. 
Necmettin. Molla B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. (Şark is
tik,. Mah. Â.) 
Yahya Galip B. (M.) 

KOCAELİ 
ibrahim B. 
ibrahim Süreyya B. 
Mustafa B. 
Saffet B. 
ŞükrüB. 

KONYA 
Bekir B. <M.) 
FuatB. 
Mustafa Feyzi B. (M.) 

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

İ : İ09 29 

KÜTAHYA 
Faik B. 
Nuri B. 
Rağıp B. 
Recep B. (V.) 

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

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mehmet B. 
Mithat B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Necip B. 
Yakup Kadri B 

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

MERSİN 
Niyazi B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. (M.) 
Rıza B. 

C : 2 

NİĞDB 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 

ORDU 
Halil Sıtkı B. 
Ismail'B. 
Reca'i B. 

RİZE 
Ali B..(Ankara İstik. 
Mah. A.) 
Ekrem B. (M.) 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Abiddn B. 
Dr. SaimB. 
Ethem B. (M.) 
Kemal B. 
Mehmet Sabri B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. 

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

SİVAS 
Halis Turgut B. 
Rasim B. 

SİVÖREK 
Halil Fahri BL 
Kadri Ahmet B. 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 

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

TOKAD 
Kâmil B. (M.) 
Mustafa Vasfi.B. 

TRABZON 

Hasan B. (V;) 
Nebizade Haşıdi B. 
Rahmi B. | 
Şefik B. (M.)| 

VAN" 
Münip B. (M.) 

ZONGULDAK 

HalflB. 
Ragıp B. -. 
Tunalı Hilmi j B. 
Yusuf Ziya B; 
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Teşkilâtı Mülkiye Kanun Lâyfflıasının Neticei Ârâsı 
1 " • • . . ' '•••:• i 

Âza adedi : 287 
Reye iştirak edenler :;102 
Kabul edenler : 93 
Reddedenler ' : 9 
Müstenkifler f : O 
Münhaller : 3 
Reye iştirak etmiyenler : 182 

«Nisap Yoktur.> 

[Kabul Edenler] 

AFYONKARAHISAR 
tzzet Ulvi B. 

AKSARAY 
Neşet B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

ARTVİN 
Hilmi B, 

AYDIN 
Tahsin B. 

BİGA 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Mehmet Vasfi B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Salih B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
RifatB. 
Talât B. 
ZiyaB. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B, 

İsmail Kemal B. 
Ziya B. P 

îDENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Yusuf B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Şeref B. 
ZülfiB. 

EDİRNE 
Faik B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 

ERTUĞRUL 
Rasim B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Şahin B. 

GİRESUN 
Tahir B. 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B, 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
EminB^ 

İSTANBUL 
Akçoraöğlu Yusuf B. 
Behiç B. 
Dr. Hakkı Şinasd Paşa 

Edip Servet B. 
İZMİR 

Münir B. 
KARESİ 

Kâzım Paşa 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Ali Rıza B. 
Mehmet Fuat B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Sabit B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa B. 
Naim Hazım B. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Recep B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Reşjit B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 

MERSİN 
Niyazli B, 

NİĞDE 
Ata B. 
HalitB. 

ORDU 
Hamdi B. 
Recai B. . 

SARUHAN 
Yaşar B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Muammer B. 
Rasim B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Sururi B. 
İsmail B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 

TOKAD 
Emin B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Hasan B. 
Süleyman Sırrı B. 

URFA 
AliB. 
RefetB. 
Saffet B. 

VAN 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Yusuf Ziya B. 
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ERGANİ 
İhsan B. 

ERZURUM 
Câzim B. 

Halit B, 
Müniir B. 
Rüştü Paşa 

[Reddedenler] 

MERSİN 
Besim B. 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B\ 

[Münhaller] 

Kırşehir 
Maraş 
Urfa 

: 1 
: 1 
: 1 

Rahmi B. 

Faik B. 
ORDU 

[Reye İştirak Etmiyenler] 

ADANA 
îsmail Safa B. 
Kemal B. (M.)-
Zamir B. (M.) 

AFYONKARAHİSAR 
Ali B. 
Kâmil B. 
Musa Kâzım B. (M.) 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Ali Rıza B, 
Esat B. (M.) 
Nafiz B, 

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

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. 
Murat B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit Galib B. (Ank. 
İstik. Mah. A.) 
Mithat B. 

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

BİGA 
Mehmet B. (M.) 
Samih Rıfat B 

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

BOZOK 
Avni B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Mustafa Şeref B, 

BURSA 
Necati B. 
Nuretin Paşa 
Osman Nuri B. (M.) 
Refet B. (Reisvekili) 

CANİK 
Talât Avni B. 

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

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
İsmet B. (M.) 
Münir B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B.; 
Feridun Fikri B. 

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

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

ELAZİZ 
Muhitin B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
İhsan Hâmit B, 
Kâzım Vehbi B. 

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

ERZİNCAN 
AbdülhakB. 
Sabit B. 

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

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Arif B, 
EminB. 

GAZİANTEP 
AUCenanîB, 
Ferit B. (M.) 
Kılıç Ali B. (Ank. İstik. 
Mah. Â.) 

GELtBOLU 
Celâl Nurd B, 

GENÇ 
Muhittin B. 

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

GÜM0ŞANE 
Cemal Hüsnü B. 
ZekiB. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

IÇEL 
Dr. TevfikB. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Ali Rıza B. (f. A.) 
Dr. Refik B. (V.) 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Hüseyin Rauf B. 
ihsan Paşa 
ismail Canbulat B. (M.) 
Kâzım Karabefcir Paşa 
Refet Paşa 
Tevfik Kâmil B. 

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

KARESİ -
Ahmet Süreyya B. (Şark 
tstik Mah. M. U.) 
Ali Şuuri B. (M.) 
Haydar Adil B. 
Hulusi B. (M.) 
Mehmet CaVit B. 
Mehmet Vehbi B. 

KARS 
Ağaoğİu Ahmet B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Halit a (M.) 
Hasan Fehmi B. 
Necmettin Molla B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Dr. Halit B. 
ZekiB. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. (Şark İs
tik. Mah. Â.) 
Yahya Galip B. (M.) 

KOCAELİ 
ibrahim Süreyya B. 
Mustafa B. 
Saffet B. 
Şükrü B. 

KONYA 
Bekir B. (M.) 
Fuat B. 
Mustafa Feyzi B. (M.) 
Refik B. 

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

KÜTAHYA 
FaikB. 
NuriB. 
Rağıp B. 

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

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mehmet B. 
Mithat B. 

MARDİN 
Necip B. 
Yakup Kadri B. 

I I « • 

MENTEŞE 
EsatB. 
Şükrü Kaya B . 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Besim B, 

MUŞ 
İ'lyas Sami B. 
Osman Kadri B. (M.) 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 

ORDU 
FaikB. 
Halil Sıtkı B. 
İsmail B. 

RİZE 
Ali B. (Ankara İstik. 
Mah. Â.) 
Ekrem B. (M.) 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

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

• — • 

SİİRT 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

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

SİVAS 
Halis Turgut B. 
Rahmi B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Faik B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Kâmil B. (M.) 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. 
Nebizade Hamdi B. 
Rahmi B. 
Şefik B. (M.) 

VAN 
Hakkı B. 
MünipB.(M.) 

ZONGULDAK 
Halü B. 
Ragıp B. 
Tunalt Hilmi B. 

— 624 — 



Sıra numarası : 196 

MÜDDETİ ZARFINDA NÜFUS KÜTÜĞÜNE YAZDIRILMAYAN VUKUAT ASHABININ CEZADAN 
AFLARI HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN GELEN (1/853) NUMARALI KÂNUN LÂYİHASI VE 

DAHİLİYE VE MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENLERİ MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 9 . 2 . 1926 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet : 6/462 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Müddeti zarfında nüfus kütüğüne yazdırılmayan 

doğum, ölüm, evlenme veya boşanma vak'alariyle 
mektum kimselerin cezadan afları hakkında, Dahili
ye Vekâletince tanzim ve teklif edilen ve İcra Vekil
leri Heyetinin 24 Kânunusani 1926 tarihli içtimaında 
tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan kanun 
lâihası ile esbabı mucibe mazbatasının musaddak su
reti takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin iş'arına mü
saade Duyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Memleketimizde bulunan nüfusu mevcudenin mü

him bir kısmı muhtelif sebeple nüfus kütüklerine ya-
zılmıyarak mektum kaldıklarından mevcut ve mu
kayyet nüfus arasında ehemmiyetli bir fark bulun
duğu tahmin olunmaktadır. 

Nüfus hareketlerinin takibi için muktazi teşkilât 
memleketimizin genişliğine göre yapılmamış olduğun
dan, nüfus kanunundaki cezaların azlığından, vergi
den ve askerlikten kaçmak arzularından dolayı mek-
tun nüfus adedi gittikçe çoğalmakta ve bu halden 
Devletin kuvayı umumiyesi de müteessir olmaktadır. 

Binaenaleyh kütük haricinde kalarak medenî hak
larım istimal ve siyasî vazifelerini ifa etmeyen bir kı
sım cahil vatandaşları bilhassa Kanunu Medeninin ve 
şahsî vergilere müteallik kanunların intişarından son
ra bir an evvel devlet kütüğüne kaydetmek lâzımdır.. 
Bu zarurete mebni mektum kimselerin kütüğe yazıl
malarım temin etmek üzere evvel emirde kanunları
mızdaki cezaları da muvakkat bir müddet için kaldı
ran bu kanun lâyihası tanzim olunmuştur. Nahiyele
rin çoğaltılması, nüfus teşkilâtının tevsi edilerek şe
hirliler gibi köylülerimize de yaklaşhnlması musam-
mem ve umumî bir tahriri nüfus icrası da mutasavver 
olduğundan bunlara müteallik kanunların ihzar ve 
tatbikına kadar bu kanunun Uç sene müddetle mer'i 

olmasına lüzum görülmüştür. Neticesi takip edilmeyen 
kısa müddetli aflardan bir fayda hasıl olamadığı da 
bittecrübe sabit olmuştur. Beş maddeden ibaret olan 
bu kanunun hülâsai ahkâmı berveçhiâti arz olunur : 

Birinci Madde — Mektum bulunan kimseler kayıt 
cezalarından ve bir defaya mahsus olmak üzere asker
lik hizmetinden affolunmaktadır. 

İkinci Madde — 1341 senesi zarfında nüfus kü
tükleri yeniden yazılan kazalarda kaydedilen kimseler 
de birinci maddedeki haklardan istifade edeceklerdir. 

Üçüncü Madde — Doğum, ölüm, evlenme ve bo
şanma vakalarının tescili için bunların vaktiyle kay-
dedilmemesinden dolayı alınacak nakdî cezaları kal
dırmaktadır. 

Dördüncü Madde — Bu Kanunun yukarıda arz-
olunan esbaptan dolayı üç sene müddetle tatbikini te
min etmektedir. 

TBMM 
Dahiliye Encümeni 17,2.1926 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Ceh'Ieye 

Müddeti zarfında nüfus kütüğüne yazdırılmayan 
doğum, ölüm, evlenme ve boşanma vakalariyle mek
tum kimselerin cezadan afları hakkında Dahiliye Ve
kâletince tanzim ve Başvekâleti celilenin 9 Şubat 1926 
tarih ve 6/462 numaralı tezkeresiyle mevrut kanun lâ
yihası Encümenimize havale Duyurulmakla tetkik ve 
müzakere olundu. 

Dahiliye Vekili Cemil Beyefendinin huzurlariyle 
cereyan eden müzakerede nüfus kütüklerine yazdırıl
mayan vukuat ve mektum kalan eşhas calibi nazarı 
dikkat bir kemmiyyette bulunduğu ve 18 Teşrinievvel 
1339 tarihli Af Kanunundan lâyıkiyle istifade edile
mediği ve bu hâlen halkımızın bu gibi kavaninin in
tişarından vaktiyle haber alamadığıdan imjbias eyle
diği anlaşılmasına ve halkın bu gibi aflardan bihak
kın istifadelerini temin için af kanunlarının uzun 
müddetli olması icap eylemesine binaen müddeti af
fı üç sene itibar olunması Encümenimizce jde musip 
görülmüş ve ancak mükellefiyeti askeriyesini mürur 
ettirerek müddei medide mektum kalan ihtiyat efradı
nın tâlim ve terbiyei askeriye görmeden kuvvei umu
miye meyamna ithali ordumuzun intizam ve insica-
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mına icrayı tesir edeceğinden bu gibilerin indelhace 
altı ay müddetle tâlim ve terbiyeleri esası kabul olu
narak birinci maddeye bir fıkra ilâve olunmuş ve 
dördüncü maddedeki (hemen) kelimesi tay olunarak 
lâihai kanuniye tâdilen kabul edilmiştir. Heyeti Ce
lileye arz ve takdim olunur. 
Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Niğde İzmir 
Mehmet Nuri Ahmet Münir 

Kâtip 
fzmir 
Kâmil 

Âza 

Âza 
Halit 

Âza 
İsmail Kemâl 

Âza 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Mazbata numarası 228 

Esas Numarası: 
1/853 . 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 
Riyaseti Celileye 

Müddeti zarfında nüfus kütüğüne yazdırılmayan 
vukuat ashabının cezadan afları hakkında olup He
yeti Umumiyenin 10.2.1926 tarihli içtimaında En
cümenimize de havale buyurulan kanun lâyihası Da
hiliye Vekili Cemil Beyin huzuru ile tetkik ve mü
zakere olundu: 

Mezkûr Lâyihai kanuniyenin Encümenimizce ce
zayı nakdilere taallûk eden kısmım bitetkik bunların 
affı hakkında mUnderiç ahkâm aynen kabul edilmiş 
olmakla berayı tasdik Heyeti Celileye takdim kılındı. 

Reis 
Çankırı 

Mazbata Muharriri 

Mustafa Abdülhalik 

Âza 
İstanbul 
Ali Rıza 

Âza 
Zonguldak 

Ragıp 

Âza 
Kütahya 

Mehmet Nuri 

Çatalca 
Şakir 

Âza 
Diyarbekir 

Şeref 

Âza 
Giresun 

Musa Kâzım 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Müddeti zarfında nüfus kütüğüne yazdırılmayan 
doğum, ölüm, evlenme veya boşanma vakalariyle 
mektum kimselerin cezadan afları hakkında kanun 
lâyihası. 

Birinci Madde — Her ne sebeple olursa olsun 
şimdiye kadar nüfus kütüklerine yazılmamış olan 
kimseler nüfus dairelerine gelerek kayıtlarını yaptıra
cak olurlarsa bu kayıtlar için alınacak cezalardan ve 
yalnız bir defaya mahsus olmak üzere askerlik hiz
metinden affolunurlar. Bu gibi kimseler ahzı asker 
şubelerince kendi yaşlannda bulunanların sınıflarına 
kaydedilir ve onlar gibi muamele görür. < 

İkinci Madde — Evvelce kütüğe yazılmamış olup 
da 1341 senesinde nüfus kütükleri yeniden yazılan 
kazalarda kaydedilen kimseler de birinci maddedeki 
aflardan istifade ederler. 

Üçüncü Madde — Nüfus kanununun tâyin ettiği 
müddet geçtiği halde kütüğe kaydettirilmemiş olan 
doğum, ölüm, evlenme veya boşanma vakalarını ka
nuna göre nüfus idarelerine bildirmeğe mecbur olan
lar bu vakaları kütüğe yazdıracak olurlarsa bunlardan 
cezayı nakdî alınmaz. 

Dördüncü Madde — Bu Kanun neşrinden sonra 
üç sene müddetle tatbik olunur. 

Beşinci Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Dahiliye, Maliye ve Müdafaaî Müliye Vekilleri me
murdur. 

24 Kânunuevvel 1926 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaaî Milliye Vekili 
Recep Beyefendi 

İmzada bulunmadı 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 

Naf ia VekÜı 
Behiç Beyefendi 

İmzada bulunmadı 

Ticaret Vekili 
Ali Cenani 

Adliye VekiK 
Mahmut Esat 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 

Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 



— a 
Dahiliye Encümeninin Tadili 

Müddeti zarfında nüfus kütüğüne yazdırılmayan 
doğum, ölüm, evlenme veya boşanma vakalariyle 
mektum kimselerin cezadan afları hakkmda Kanun 

Madde 1. — Her ne sebeple olursa olsun şimdi
ye kadar nüfus kütüklerine yazılmamış olan kimse
ler nüfus dairelerine müracaatla kayıtlarını yaptıra
cak olurlarsa bu kayıtlar için alınacak cezalar affo
lunur. Bu gibi kimseler mumelâtı askeriyelerinden do
layı zecri muamele görmeyip ahzasker şubelerince 
kendi yaşlarında bulunanların sınıflarına kaydedilir
ler. 

Bunlardan ihtiyat sınıfına geçmiş olanlar indel-
hace altı ay müddetle tâlim ve terbiyeye tabi tutu
lurlar. 

Madde 2. — Evvelce kütüğe yazılmamış olup da 
1331 senesinde nüfus kütükleri yeniden yazılan ka
zalarda kaydedilen kimseler de birinci maddedeki af
lardan istifade ederler. 

Madde 3. — Nüfus kanununun tâyin ettiği müd
det geçtiği halde kütüğe kayıt ettirilmemiş olan do
ğum, ölüm, evlenme veya boşanma vakalarım kanu
na göre nüfus idarelerine bildirmeğe mecbur olan
lar bu vakaları kütüğe yazdıracak olurlarsa bunlardan 
cezayı nakdî alınmaz. 

Madde 4. — Bu kanun neşrinden sonra üç sene 
müddetle tatbik olunur* 

Madde 5. — Bu kanunun ahkâmını icraya Dahi
liye, Maliye ve Müdafaai Milliye Vekilleri memur
dur. 
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Sıra numarası : 172 

TEVSİİ TURUKA MUKABİL EMVALİ METRUKEDEN VERİLEN EMLÂKİN BELEDİYECE SURETİ 
TEDİYESİ HAKKINDA İCRA VEKİLLERİ HEYETİ RİYASETİNDEN GELEN (1/37) NUMARALI 
KANUN LÂYİHASI VE DAHİLİYE, İSKÂN, MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

TBMM 
İcra Vekilleri Heyeti 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet : 6/300 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

1332 senesinde imarı memlekete ve tevsii tarik 
maksadı ile hedmedilen ebniyeye mukabil verilen em
vali gayri menkuîei metrukenin belediye tarafından 
bedeli mukayyedeleri otuz senede hazineye tesviye 
olunmak üzere tta olunan kesana tefvizi hakkında 
tanzim ve İcra Vekilleri Heyetinin 30 . 1 . 1339 ta
rihli içtimaında kabul edilen lâyihai kanuniye ile Da
hiliye Vekâletinin esbabı mucibeyi havi 6 . 12 . 1338 
tarih ve İdarei Umumiye Müdüriyeti 2721/31132 
numaralı tezkeresi ve bu baptaki mazbata sureti mu-
saddakları lef fen takdim kılınmıştır. İfayı mukteza-
siyle neticesinin iş'aruıa müsaade buyuruhnasını istir
ham eylerim efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Hüseyin Rauf 

Esbabı Mucibe 
İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti Aliyesine 

332 senesinde imarı memleket ve tevsii tarik mak
sadı ile Sivas Hükümet konağı karşısındaki hanelerle 
bazı dükkân ve emlâkin Hükümetçe hedim ve asha
bına emlâki metrukeden hane ve dükkân ve arazi 
tahsis olunarak ashabı emlâkden bir kısmının verilen 
şu emlâki nıetrukeyi işgale ve bir kısmının henüz 
vaz'ıyed edememiş olmakla beraber işbu emlâki met
rukenin belediyece istimlâkiyle hane ve dükkânları 
münhedim olanlara tefvizi ol vakit Vilâyetle Dahili
ye Nezareti arasında bil'muhabere takarrür ederek 
gerek emlâki münhedime ve gerek bunlara mukabil 
tahsis olunan ve kıymeti mukayyedeleri on beş yirmi 
bin liradan ibaret bulunan emlâk ve arazii metrukeye 
hali hazır rayicine göre birer kıymet takdir edilmiş 
Sse de belediye varidatının âdemi istitaatı dolayısiyle 
muamelei istimlâkiyenin ifasına imkân bulunamadığı 
ve Maliye Vekâleti ise emlâki mezkûrenin bilâbedel 
itası caiz olmadığından verilen mebâni ve arazinin 
tahliye ve istirdadı ile bilmüzayede talibine icar edil

mesini bildirmekte ve haneleri Hükümetçe hedim ve 
meskenden mahrum edilen yüzü mütecaviz hane hal
kının açıkta bırakılmaları icabatı adi ve nısfetle gay
ri kabili telif bulunmakta olduğu ve emvali metru
keye takdir olunan bedelât mühim bir yekûna baliğ 
olmasına göre Belediye varidatı kamilen buna hasr 
ve terkedilmiş olsa bile bedelâtı istimlâkiyenin itası 
gayri mümkün bulunduğu bey aniyle emlâki mezkûre
nin bedelâtı mukayyede ve muharrere ile otuz senede 
ve otuz taksitte verilmek şartiyle belediye namına is
timlâki Sivas Vilâyeti Meclisi İdaresinden mürsel 
mazbatada iş'ar edilmiş ve şimdiye kadar teahhur 
eden bu mesele için Meclisi İdarei Vilâyetin mütalaa
sı veçhile bedeli otuz senede ve otuz taksitte veril
mek şartile belediye namına istimlâkinden başka bir 
sureti tesviye görülememiş olduğundan icabı Heyeti 
Vekilenin tensibine arz olunur efendim. 

16 Rebüülahir 341 ve 4 Kânunuevvel 338 
Dahiliye Vekili 

AH Fethi 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 15 * 12 . 1339 
Dahiliye Encümeni 

Karar : 35 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 
Riyaseti Celileye 

1332 Senesinde iman memleket ve tevsii tarik 
maksadı ile hedmedilen ebniyeye mukabil verilen em
vali gayrı menkuîei metrukenin Belediye tarafından 
bedeli muayyeneleri otuz senede hazineye tesviye 
olunmak üzere ita olunan kesana tefvizi hakkında 
tanzim ve İcra Vekilleri Heyetinin 31 Kânunusâni 
1339 tarihli ve 6/300 numaralı tezkeresiyle Birinci 
Büyük Millet Meclisine takdim olunup Heyeti Umu-
miyece Dahiliye ve Muvazenei Maliye Encümenleri
ne havale buyrulan ve yeni intihap icrası üzerine En
cümenimize devredilen lâyihai kanuniye ile teferruatı 
tetkik olundu. 

Bubapta esbabı mucibeyi havi olup lâyihai kami
li iyeye merbut bulunan Dahiliye Vekâleti tezkeresiy
le Sivas Vilâyeti Meclisi İdaresi mazbatasında iman 
memleket ve tevsii tarik maksadı ile Sivas Hükümet 
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konağı karşısındaki hanelerle bazı dükkân ve emlakin 
1332 senesinde Hükümetçe hedim ve ashabına emlâ
ki metrukeden hane, dükkân ve arazi tahsis olunarak 
bu emlâkin bir kısmının ita olunanlar tarafından iş
gal edilmiş ve bir kısmına da henüz muhassası leh
leri tarafından vaz'ıiyed edilmemiş olduğu ve işbu 
emlâki metrukenin Belediyece istimlâkiyle hane ve 
dükkânları hedmedilenlere tefvizi o zamanlar Vilâ
yetle İstanbul Dahiliye Nezareti arasında bil'muha-
bere takarrür ederek gerek emlâki münhedime, ge
rek bunlara mukabil tahsis olunan emlâk ve arazii 
metrukeye birer kıymet takdir edilmiş ise de Beledi
ye varidatının ademi istitaati dolayısiyle muamelei 
istimlâkiyenin ifasına imkân bulunamadığı ve Mali
ye Vekâleti ahiren emlâki mezkûrenin bilâbedel itası 
caiz olmadığı beyaniyle verilen mebani ve arazinin 
tahliye ve istirdadı ile bü'müzayede taliplerine icarı
na teşebbüs ettiğinden yüzü mütecaviz hane halkının 
açıkta kaldıkları ve emvali metrukeye takdir olunan 
bedelât mühim bir yekûna baliğ olmasına göre Bele
diye varidatı kamilen buna hasr ve terk edilmiş olsa 
bile bedelâtı istimlâkiyenin itası gayri mümkün oldu
ğundan bedelâtı mezkûrenin otuz taksitte verilmek 
suretiyle Belediye namına istimlâki düşünüldüğü izah 
kılınmaktadır. İcra Vekilleri Heyetince tanzim olu
nan lâyihaı kanuniyede de tafsilâtı ânife nazarı dik
kate alınarak 1332 senesinde Hükümetçe hedmedilen 
bu kabil ebniyelere mukabil ita olunan emvali gayri 
menkulei metrukenin 11 Kânunusâni 1339 tarihli ka
nuna tevfikan tahakkuk ettirilecek mecmu kıymetle
rinin otuz müsavi taksite bittaksim Belediye dairele
rinin müsakkafat hisselerinden hazinece mahsubu ic
ra olunmak üzere otuz senede hazinei müşarüniley-
haya tesviyesi ve bu suretle yıkılan binalara mukabil 
ashabına verilen gayri menkul emvali metrukenin ita 
olunanlar veya vârisleri namlarına kayıtlarının icra 
ve tasarruf senetlerinin itası esasları kabul olunmuş
tur. 

Filhakika Encümenimizce bu bapta icra kılınan 
tetkikat harbi umumi esnasında Sivas'ta tasvir olun
duğu veçhile Hükümetin muvafakatiyle Belediyece 
Hükümet konağı karşısında usulen muamelei istim-
lâkiyesi yapılmaksızın bazı sahipli mebaninin tevsii 
tarik maksadı ile hedm ettirilerek mukabeleten gayri 
menkul bazı emvali metrukenin ebniyesi yıkılan eş
hasa tahsis kılındığı ve bu emvali metrukeden bir kıs
mının muhassası leylileri tarafından işgal edilmiş ise 
de mütarekeyi müteakip sahibi aslîlerinin avdetleri 
dolayısiyle mezkûr emvali metrukenin verilenler ye

dinden istirdat edilmiş olduğu ve bu suretle ebniyesi 
yıkılanların ne bir bedeli istimlâk almağa, ne de mu
kabilinde emvali metrukeden verilen emlâk ve arazi
den istifadeye muvaffak olamamış bulunduklarını ve 
Maliye Vekâletinin emvali metrukenin âhare itası. 
caiz olmadığı beyaniyle vaktiyle Hükümetin mezuni-
yetiyle yıktırılmış olan mebaniye mukabil sahipleri
ne emvali metrukeden mümasillerinin tefvizine mu
vafakat etmediğini göstermiş ve Hükümetin esbabı 
mucibesinde yalnız Sivas'tan bahsedilmekte ise de ah
vâli mümasilenin bir hapishanei umumî inşası için 
Kayseri'de, Hükümet konağı ve daireli askeriye etra
fının genişletilmesi ve yol açılması için Tekirdağ'ın
da, cadde ve meydan tevsii- için Edirne'de, cadde ve 
meydanlar tevsii için Erzurum'da imar ve müdafaai 
memleket için daha sair bazı mahallerde vukuuna 
ıttıla hâsıl olarak Hükümetin Sivas'taki vaziyet itiba
riyle teklif ettiği lâyihai kanuniyenin kifayetsizliği an
laşılmış ve bu noktai nazara binaen lâyihai kanuni
yede bazı tadilât ve tevsiat icrası zaruri görülmüştür. 

Evvel emirde Hükümetin teklifi yalnız Belediye
lerce yıktırılan mebani ashabına emvali metrukeden 
mukabilleri verilmesi ve bu suretle verilecek emvali 
metrukeye tahakkuk ettirilecek bedelin Belediyeler
ce otuz senede hazineye ödenmesi esasını ihtiva edi
yordu. Halbuki yıktırılan sahipli mebaninin bir kıs
mı yol veya meydan küşadı veya tevsii gibi beledî 
makkasıda ait olmayıp Hükümetin muhtelif devairi 
namına vuku bulmuş istimlâkat nevinden olduğu ci
hetle birinci maddeye bu cihet ilâve olunmuş ve Hü
kümetin teklifi 1338 senesindeki istimlâkata münha
sır bırakılmış iken Encümenimiz bütün bu mesaili 
ihtiva edebilmek üzere 1330 senesini mebde kabul 
ve şimdiye kadar teşmil etmiştir. 

Saniyen: Mukabillerine emvali metrukeden mü
nasipleri ita kılınarak muhtelif taraflarda muhtelif 
makasıda binaen yıktırılmış olan mebani ashabından 
bir ksıtnıınuı kendilerine verilen emvali metrukeyi iş
gal etmiş iken muahharan mütarekeyi müteakip ean-
veli metrukenin avdet eden sahibi aslilerine iadesi 
dolayısiyle bunlardan mahrum kalmış ve bir kısmı
nın da esasen kendililerine itası kararlaştırılan emvali 
metrukeye asla vazıyede muvaffak olamamış bulun
dukları malûm olduğu halde Hükümetin teklif ettiği 
lâyihai kanuniye bu hususta sâkittir. Encümenimiz 
bu gibi Hükümet veya belediyelerce mebantsi yıktı
rılmış ohıp mukabilinde kendilerine bir şey verilme
miş veya bidayeten gayri menkûl emvali metrukeden 
verildiği halde muahharan bunlar da ellerinden ah-
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narak mahrum bırakılmış olan kimselerin hukukunu 
Ihkak esasını teminen ikinci maddeyi vaz ve Maliye 
Vekâletince bu gibilere mübadele ve İmar ve İskân 
Vekâletinin inzimamı muvafakatiyle mevcut emvali 
metrukeden münasiplerinin verilebilmesi imkânını 
kalbul etmiştir. 

Salisen: Yıkılan mebâmi meyanuıda vakfa alt bu
lunanların da hususi mebani muamelesine tabi tutul
ması teemmül edilerek bu maksatla üçüncü madde 
vaz olunmuştur. 

Rabian: Hükümetin teklifimle yıkılan mebâniye 
mukabil 1332 senesinde sahiplerine ila olunan emva
li metrukenin İta olunanlar veya veresesi namlarına 
kaydı icra ve tasarruf senetleri ita olunacağı zikredil* 
mlş ise de teklifi vaki mâruzâtı ânife veçhile Hükü
met veya belediyelerce yıktırılmış olan mebâniye mu
kabil ashabıma verilmiş ve bazı mubassası leylileri ta
rafıradan işgale imkân bulunamamış veya badeüşgal 
mütarekeyi müteakip tekrar istirdat olunmuş emvali 
metrukenin umumunu ihtiva edemediği gibi verile
cek emvali metrukenin mıuıhassası lehleri namına mec-
canen kaydının icra edileceği tasrih edilmediğine bu 
nikaıu nazarı ihtiva edecek surette Hükümetlin teklif 
fiildeki ikinci madde yerine dördüncü maddei muad
dele kaleme alınmıştır. 

Encümence tedvin olunan ikinci maddede Hükü
met veya belediyelerce mebanisi yuttırılmış ohıp mu
kabilinde kendilerine bir şey verilmemiş veya bida-
yeten gayri menkûl emvali metrukeden verildiği hal
de muahharan bunlar da ellerinden almarak elyevm 
mahrum kalmış olan kimselere mevcut ve hazineye 
müntekil gayrimenkul emvali metrukeden Maliye Ve
kâletince Mübadele ve İmar ve İskân Vekâletinin 
de muvafakati şart ittihaz edildiği ve Mübadele ve 
İmar ve İskân Kanunu mucibince emvali metruke 
Mübadele ve İmar ve İskân Vekâleti emrine terk olun
duğu cihetle Hükümetin teklifindeki dördüncü mad
deye mukabil tanzim kılınan altıncı maddede kanu
nun icrasına Mübadele İmar ve İskân Vekâletinin de 
memur edilmesi muvafık görülmüştür. Tadilâtı va
kıa ile kanun lâyihaları Muvazeneli Maliye ve Müba
dele ve İmar ve İskân encümenlerini de alâkadar et
mekte olduğundan Heyeti Umuımiyenin havalesi veç
hile Muvazenei Maliye Encümenine tevdi olunur. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 133» 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Adet 
176 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Tevsii tarik ve iman memleket için Hükümet ve 

belediyelerce istimlâk olunan mebâniiye mukabil em
vali metruke tasına dair Dahiliye Encümenince ta-
dilen tanzim ve Encümenimize havale olan lâyjıhai 
kanuniye ile merbutatı mütalâa ve tetkik olundu. 

Hükümet konakları veya diğer resmi daire ve 
müesseseler inşası, yeni yol ve meydanlar açılması ve
ya genişletilmesi veya alelûmum memleket imar ve 
müdafaası gibi maksatlarla Hükümet ve belediyeler
ce hedlmettirilen hususi mebani ashabına aynı kıymet
te bir bina veya bedelini vermek tabi ve zaruri ve 
hedimolunan binalarına mukabil evvelce verilmiş olan 
Hükümete müntakil emvali gayrimenkütenut kendi
leri veya varisleri namına tapuya raptı ve verilmeyen
lere Hükümet uhdesinde bulunan emvali metrukeden 
kıymetçe mümasili mebani itası muvafık olmasına ve 
belediyelerce yıktırılan mebaniye mukabil verilmiş ve 
verilecek emlâk bedellerinin belediyeler namına zim
met kaydiyle belediyeler varidatının gayri kâfi olma
sından dolayı Hükümet ve Dahiliye Encümeninin 
teklifi veçhile otuz senede otuz müsavi taksit ile hazi
neye tediyesi münasip bulunmasına binaen lâyihai ka
nuniye şekil ve tertip itibariyle bazı tadilâtla kabul 
olunmuştur. Taallûkuna binaen bir kere de Mübade
le, İmar ve İskân Encümenine havale buyruiması arz 
olunur. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Reşat 
Kâtip 

Aza 
İzmir 
Şükrü 
Aza 

Giresun 
Musa Kâzım 

16 Şubat 1340 
Mazbata Muharriri 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Karesi 
Ali Siniri 

Aza 
Mersin 
Niyazi 

Aza 
Maraş 
Mithat 

Aza 
Sivas 
Rahmi 
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Hükümet konakları veya diğer resmi daire ve mües
seseler insansı, yeni yol ve meydanlar acıtması veya 
genlîştotömesi veya aJelûanum memleket imar ve mü
dafaası gibi maksatlarla Hükümet ve belediyelerce 

hedmettirîlen mebani hakkında lâyihai kanuniye 

Madde 1. — 1330 senesinden itibaren Hükümet 
konakları veya diğer resmi daire ve müesseseler inşaa-
sı, yeni yol ve meydanlar açılması veya genişletilmesi ve
ya atelûmum memleket imar veya müdafaası gilbi mak
satlarla Hükümetçe' veya belediyelerce hedimetltirilen 
hususi mebani ashabına 13 Eylül 1331 tarihli tasfiye 
Kanununun ikinci maddesi mucibince Hükümete in
tikâl eden emvali gayri menküleden verilmiş olan me-
Ibaminin kayıtları namlarına icra ve tapuları ita olu
nur. 

Madde 2. — Bu gilbi mebanisi y&tırıtmış olanlar
dan henüz mukabiline mebani verilmemiş olanlara 
Hükümet Uhdesinde bulunan emvali metrukeden kıy-
nıetlerîne muadil nııelbani verilir ve kezaük tapuları 
ita edilir. 

Madde 3. — Belediyelerce yıktırılmış olan meba-
niye mukabil verilmiş ve verilecek olan emlâkin 10 
Kânunusani 1339 tarihli Kamın mucibince tahakkuk 
ettiriSecek bedelleri ait oldukları belediyeler namına 
zimmet kaydedilerek otuz mütesavi taksit ile on se
nede Maliyeye tediye olunur. 

Madde 4. — Hükümet veya belediyelerce yıktırıl
mış meibaniye mukabil verilen veya kanun mucibin
ce verilecek olan gayrimenkul emvali metrukenin ita 
olunanlara veya vereseleri namlarına meccanen ka
yıtları bijicra tasarruf senetleri Ma olunur. 

Madde 5. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 6. — İşbu kanunun icrasına Dahiliye, Ma
liye ve İmar vekilleri memurdur J 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 9 . 12 . 1341 

İskân Encümeni 
adet 

4 karar 
İskân Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Çelüeye 
Hükümet ve belediyelerce küşadı tarîk için hed-

mettirflen mebani hakkında Müvazanei MaŞye Encü
meninden havale Ibuyurulan kanun tezekkür ve tetkik 
edildi 

Muvazenei Maliye Encümeninin esbabı mucibe 
mazbatasmda gösterdiği esbaba binaen kanunun ay

nen kabulüne karar verilmiş olmakla Heyeti Umumi-
yeye arz edilmek üzere takdim kılındı. . 

Reis namına Mazbata Muharriri 
Antalya 

Ahmet Saki 
Kâtip 
Bolu 

Emin Cemal 
Aza 
Biga 

Eiini imzada bulunmadı 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Mazbata numarası -

218 
' 'Esas 

Antalya 
Ahmet Saki 

Aza 
Zonguldak 

Tunah Hilmi 
Aza 

Sivas 
Rahmi 

. 
numarası : 
1/37 i 

Muvazeneli Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Yeni yol ve meydanlar açılması veya genişletilme
si veya alehunum memleket imar ve müdafaası gibi 
maksatlarla Hükümet ve belediiyelerce hedmettirilen 
mebani hakkında Hükümetçe tanzim ve Encümenimi
ze iadeten havale olunan lâyihai kanuniye tetkik ve 
müzakere edildi. Lâyihai mezkûrenin bilinci, üçün
cü maddeleri tadüen ve ikinci, dördüncü maddeleri 
tay ve beşinci, altıncı maddeleri aynen kabul edilmiş 
olmakla Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

15 Mayıs 1926 

Rdis Aza 
Çankırı İstanbul 

Mustafa Abdüfflıaîîk Tevfik Fikret 

Azal Aza 
Djyarbeklir Zonguldak 

Şeref Ragçt 

Aza Aza1 

Süvas Giresun 
İklimdi maddedeki on sene Musa Kâzım 
müddet azdır. Hüç olmazsa 
anbeş sene müddetle ve on-
beş taksitte ıtedliyeslme taraf-
ıtarmty 

Rahmi 
Aza 

Manas 
Mithat 
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HÜKÜMETİN TOKUM 
Kanun 

iMalddıe lj Üçyüz otuz İki senesinde imarı mfenm 
laket ve tevsii tarflk makısaıdüySe Hükümetçe nedimi 
edilen ebniyelere mukabil ifa olunan ve 13 Eylül 1331 
Itaılihli tasfiye kanununun ikindi maddesi mucibince 
Hükümete intikal îcabeden emvali gayrı mıemkufe-'i 
metruke 11 Kânunusani 1339 ıtarliıhli kanuna ttavfiJkam 
ıtanalkkıuk ettirilecek kıymetlerinin mecmuu otuz mü-
ısaVi taksite bittalksim Belediye Dairelerinin müsak
kafat hissesinden hazinece mahsubu icra olunmak 
üzene otuz senede hazliınel müşarünlleyhaya ita olunıa-
'cakltıır-

Madde 2J Mezkûr emvali meltruke sefflefi ımteszi-
kûrede Ma olunanlara veya veresesi namlarıma kaydı 
lora ve tasarruf senetleri ita olunur. 

Madde 3* tşbu kanıun tarihi neşrinden mutebern 
rilin 

Madde 4* İşbu kanunun icrasına Dalıliliye ve; 
Maliye Vekilleri memurdur. 31.1.1339 
İcra VieDaSesfi Heyeti ReM 'Şerliye V e M 

Hüseyin Rauf Vehbi 

Müdaf aaî MiHiye. Vekili 
Kâzım 

»aihliye Velkiili 
Ali Feth i 

(Malîye VeM 
(Hasan Pelteni 

Nafia VeMi 
Peyaii 

Sıhihiye Ve Muveneti tçtfci-
maliye Vekâleti Vekili 
Doktor Tevfflk Rüştü 

Adliye Vteklili 
Rifat 

Harödiye Vekâleti Vekili 
Hüseyin Rauf 

Maarif Vekili 
İsmail Safa 

İktisat Vekli 
hüui imzada bulunmadı 

Erkânı Harbiydi Umumiye 
Vekâleti VeküBıi 

Kâzım 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Hükümet ve Beledliyelerce istimlâk olunan ınelbanliye 
mukabil emvali metruke itasına dalir Kanun 

Madde 1+ 1330 senesinden itibaren Hükümet ko
naklan veya diğer resmî dalire ve müesseseler inşası» 
yenü yol ve meydanlar açılması veya gemfîsle'tlmıesî 
veya alehımum memleket imar veya müdafaası gflba 
maksatlarla Hükümetçe veya Belediyelerce hedtm et-
tâıliien hususi mefbaniye mukabil ashabına ita olunan 
ve 13 Eylül 1331 tarihli tasfiye kanununun ikinci 

maddelsü mucibince Hükümete intikali icalbedıen gayri 
menkul emvali metrükeriin 11 Kânunusani 1339 ta-
rîlıîi kanuna tevfikan tahakkuk ettirilecek kıymetle
rinin mecmuu otuz müsavi taMte bfltfiakıslim Hükü
metçe de yıktırilaniarın bedeli alit oldukları dafireler 
tahsisatından ve belediyelerce yaktırılanlaran da beleı-
diyeleriin müsakkafat hliısselkılinden mahsubu icra olun
mak suretiyle otuz senede Maliye hazfinesûne ita olu-
nuı» 

Madde 2* Birindi maddede mezkûr malkasıida bi
naen Hükümet veya Beledliyelerce mebaınM yukarılı 
muş olup mukabilimde kendilerine bir şey verfilmemliş 
veya bidayeten gayrı menkul emvali meltrulkeJdten ve
rildiği halde mualhharan bunlar da ellerinden almiaralk 
elyevm mahrum kalmış olan kimselere mevcut ve hap 
aiiüeıyie münıtekül gayrli menlkul emvali metrükaden Ma
liye Vekâletince İmar Velkâletinlin de muvafakatiyle 
kıymetçe mümasilleri tefrik ve ita ve bu suretle verile
cek gayri menkul emvali metrukenlin 11 KânunuısaH 
ili 1339 tarihli kanuna tevfikan tahakkuk ettirilecek 
kıymetleri halklkımıda ıbirindi madde mucibince muıamıe'-
le ifa olunur^ 

iMadde 3J Vakıf mebani hakkında da ssaMpli me
baniye müteallik biklindi rvte ikindi maddeler ahkâmı 
canidir. 

iMaıdde A* Hükümet veya Belediyelerce yıkan
ılan melhanîye mukabil verlilen veya bu kanun mu-
ciblnce verilecek olan gayrli menkul emvali metru-
Ikenân ita olunanlara veya vereselerti namlarına mec-
ıcanen kayitları bilicra tasarruf senetleri İta olunur. 

_ İMadde 5J İşbu kanun tarihi neşrinden muteber
dir. 

Madde 6* İşbu kanunun icrasiına Dahiliye, Ma
liye ve İmar vekffleni memurdur. 
Dahiliye Encümeni Relisi 

namına; Mazbata Muharriri 
Karesi Çatalca 

Mehmet Vehbi Şakini 

Kâtip 
Karesi 

Ali ŞuuıH 

Aza 
Ankara 
İhsan 

Aza 
Aydın 

Aza 
Çorum 

İsmail Kemal 

Aza 
Canik 

Süleyman Necmıi 
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MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİNİN T A B İ I İ 

Memleikielîn İmarı mafcsaSdiiyle 1330 senesinden MUbatfem 
yemi yol veya meydan açılması veya gen(îışi}«tîlmesli v&* 
ya aleluıııuım memieiket iman mııaHüsadliyle Hüıkiimıetçıe 

ve Bededüyeleroe hedlmettUMlem mdbaııli haMuntda Kanun 
IBMnöi madde — 1330 setneıslirideaı itJbanen yenli 

yol ve meydanlar açılması veya genlişleHilmeısi veya 

lafleüuımıım menılelket iman mıak!satlawyle HukiinKeft 
ive BeJîedliyekırce beldim etiMten hususli mıribaınü asha
bına 13 Eylül 1331 tartiıhli ıtafsfliye kanıunumıun Mudi 
ımaJdıeısli ımuclbUn/oe Hükiimellıe lintlJOca] eden ©mıvaiü 
menıkuleden veıtlm'iş olan metanlinTjın kayıftüan nam
larına icra ve tapuları İta oHumur., 
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ıSona numıaralsı : 177 

ZABITANIN SURETt TERFİİ HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN GELEN (1/947) 
KANUN LÂYİHASI, MÜDAFAAÎ MİLLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

NURAMAILI 

Türkiye CmrOıurllyeti 
10 Mayıs 1926 

iKaûefflnü Mahsus MüiıdtûriiyıeJtti 
Adet 
6/1996 

Büyük ıMîM M&cSM RSyıaseltine 
«s, 

18 5 s 1926 

Ordu Zâbîtân Heyeinlin sureti terfii hakkında 
IMüdıafaıali Müye Vekâletince tanzim «dilen İcra Ve-t 
Marti HcıyfâtMn 6 Mayıs 1926 taröhli içıtimıaıında te
zekkür ve Meclisli Âlye arzı tasvip olunanı Kamun lâ-
lylihata takdim olunmuştun 

ıMulktezaisımn ifasına ive nelllicesilnlin iş'anna mü-) 
isaadıe buyıınılmıasmı rica eylerim efendlim. 

Türkiye: 
Büyük Millet Meclisi 

Müldaf aaî Milliye Encümeni 
Adet 
İ/947 

MÜDAIPAAİ MİLLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

'Riyase'ti Ceflileye 

Ordu Zâibitân Heyeltinlîn «sureli terfii hakkındaı 
(Başvekâlettten gelip Emcülmieriiiraiıze havale olunanı 
10 Mayıs 1926 tarihli ve 6/1996 numaralı tezkere ile 
(merbutu lâyihaı kanuniye ve esbabı mıuıdlbe mazbatan 
sı tetkik ve muzaffere olundu. 

Ordu Heyetli Zâbitânutın hak ve İ5itîkll>allerjrti her 
liirli tereddüt ve enıdliŞedlen âzâde olanak kalt'î man 
(hiyeıtte *ayîn edecek (Mr ıterfli kanunıumuna iıhlîyaç muit* 
Halktır. Hükümetçe teklif olunan lâyihan kaolinliye bu 
itibarla elzem ve muvafık görülerek baızı ıtaldülââa 
ücaSbul] edilmiş olduğundan Heyeti Umumfiyejye aırz olu
nur. 

Müdaf aaii Milliye Encünıenj 
jReM natmınia 
ıKıarahliısaınsaıhüp Mazbalfca Muharriri namıma 
Musa Kâzını 

(Kâtip 
Kocaeli 

Aza 

(Aza 
İbrahim 

Aza 

Muhittin NahıS Mahmut Nedlim 

Aza 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
Ordu Zâfoütân Heyeltline mahsus terfii kanunu 
Madde h Ordu Zâbitân Heyeti âtideki sınıflar

dan müteşekkildir. 
A, Mulhartip Sınıflar - (Piyaıdie, süvaarti, topçu, 

hava, Jstihkâım, Muhabere).. 
T, Muavin sınıflar - (Demiîryol, oMmlolbl, nakli

ye, sıhhiye Bayıtarliyıe, levazım, harita, sanayUi har
biye) 

Madde % Ordu Zâbitâıun rütbeleri âtide goste-
rlümljşltür; * v ' ' 

Birind Ferik. 
[Ferik 
Mirliva 
Miralay 

Bİnlbaişı 
Yüzbaşı 
IBirfindi Mülâzım 
Mülâzım 

• Zâböt Veffli 
Madlde 3, Zâbltânın terfilerli îşbu 'kanuna tevfikan 

icra olunuır,ı 
Terfi için asıl olan kıdem ve ehliyettir. Hazır ve 

•iseferdıe fevtkallâldeden kıldiem zammı ve terfi yaplmaz. 
Madde 4. — Zabitanın rütbe kıdemleri mezkûr 

rütbeyi İhraz ettiklerini âmir karan âH metninde mu
harrer tarihten başlar. Aynı rütbede olup tnüsavi ve 
muadil vazifede bulunan vazife ve makama* ashabı 
beynindeki kıdem, memuriyet ve vazifeye tayin tari
hine göre değil, rütbeye nasıp tarihlerine göre hesap 
ve itibar olunur. 
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Madde 5. — İlk zabitlik rütbesine aynı günde terfi 
etmiş olan zabıtan beynimdeki kıdem, mektep tahsi
linde kazanddtları ehliyet numaralarına göredir. Aynı 
nasıph zabkândan harbiye mektebinden çıkanlar di
ğer suretle yetişmiş olanlara tekaddüm ederler. Aynı 
günde terfi eden zabitân beynindeki kıdem evveHci 
rütbelerindeki nasıp tarihlerine göre hesap olunur. 

Madde 6. — Kadro mucibince rütbesinin mütena
zırı olan kıt'adan mafevk kıt'ada istihdamlarına lü
zum hâsı] olanların bilfiil ehliyet gösterdikten başka 
o vazifeden mafevk makam için dahi müsait sicil al
mış obuaları halinde bu gibiler hemrütbelerinîn kı
demlisi savdırlar. 

Madde 7. — Maznunen işten el çektârilenlerden 
muhakeme neticesinde beraat edenlerin açıkta geçir
dikleri müddet askerlik hizmetlerinden mahsup edi
lir. Ancak muhakemede 'bulundukları müddetçe terfii 
sırası gelenlerin muhakeme neticesine kadar terfileri 
yapılmaz. Neticede beraat edenler eski kıdem sırasını 
muhafaza ve terfi şeraitini haiz oldukları takdirde em
salinin terfii tarihinden muteberen terfi ederler. 

Madde 8. — Zabitânın divanı harplerce mahkûm 
edildikleri hapislik müddetleri kıdemlerinden kesür. 

Mezuniyetlerini kabule şayan mazereti olmaksızın 
geçirenlerin geçirdikleri müddetler kıdemlerinden kesi
lir. \ 

(Ecnebi mekteplerde tahsil için Hükümetçe gön
derilmiş veya kendi hesabına gitmiş olanlardan yol
suzluklarından dolayı Hükümetçe geriye çağırılanların 
veya avdetlerinde muvafık sicil atamayanların tahsil 
için geçirdikleri müddetler kıdemlerinden kesilir. Bun
lardan Hükümetçe gönderilmiş olanların askerlik hiz
metlerinden tahsil müddetleri çıkarılır. 

Madde 9. — Ovalığa ve daha mafevk rütbeye ter
fi ettirilecek zabitân ile umum erkânıharp zabitânmın 
terfileri mafevk rütbeye terfi Hyakatları sicil ile tas
dik edildikten sonra Erkânı Harbiyei Umumiye Riya
setinin muvafakatiyle Mttdafaai Milliye Vekâletince 
teklif ve alelusul icra edilir. 

Madde 10. — Umum zabitânın terf ie hak kazan
maları İçin her rütbede fiilen asgari bulunacakları 
müddet âtide gösterilmiştir. Harp takdirnamesiyle tal
tif edilenler ve 16 ncı maddedeki kıdemleri alanlar 
dahi işbu müddetleri fiilen ikmâl etmek mecburi
yetindedirler. 

Zabit Vekili « ay 
Mülâzım 3 sene 
Birinci Mülâzım 3 sene 
'Yüzbaşı 6 «ene 

Binbaşı 
(Kaymakam 
Miralay 
Mirliva 
Ferik 
Birinci Ferik 

4 sene 
3 sene 
3 sene 
3 sene 
3 sene 
3 sene 

Harbiye Mektebinden çıkan zabıtana iâbit vekiK 
rütbesi verilir. Bunlar altı ay sonra gösterjecekleri li
yakate nazaran mafevkleri tarafından yapılacak tek
lifle münhal aranmıyarak mülâznnKğe n t̂spokntur-
lar. Tıp Fakültesi askerî kısmından ve Askerî Baytar 
Mektebinden çıkanlara mülâyimlik rütbesi, Tıp ve 
'Baytar Tatbikat Mektep ve seririyatlannda bir seneyi 
bitirdikten sonra ehliyetleri tasdik edilen mülâzım ta
bip ve baytarlara da birinci mülâzimlik rütbesi ve
rilir. Bunlar orduya gönderilerek talimatı j dairesinde 
iki sene krt'a ve hastahanelerde (baytarlar krt'a ve 
bakteriyolofihanelerde) staj gördükten sonra yüzbaşı
lığa terfi edilir. 

Askeri tıbbiyeden çıkan eczacı ve diş î talebeye 
mektepten çıktıkları zaman mülâzimlik ve askerî ta
babet tatbikat mektebinde bir sene mümarese ka
zandıktan ve ehliyetini ispat ettikten sonra da birinci 
mülâzimlik rütbesi verilir. Tabip, baytar ve eczacı mü-
lâzimlerden muvaffakiyetle imtihan veremeyenlerin 
kıfalarda ve hastahanelerde terfie liyakat sicili alın
caya kadar birinci mülâzimlik rütbesine tfrfüerS ya
pılmaz. 

Madde 11. — Hiçbir zabit mensup ofctyğu sınıfın 
kıt'asında rütbesine ait asgarî müddetin lâafcal üçte 
biri kadar bilfiil hizmet etmedikçe terfi edemez. 
Ancak hakkında kadro mucibince rütbesinin muka
bili kıtaat bulunmayan zabıtanın terfileri mafevkle
rinden alacakları siciller üzerine yapılır. 

Mütehassıs tabip ve baytar ve kimyagerlerin has-
tahanelerdeki ihtisas hizmeti, kıt'a hizmeti jplarak ka
bul edrlir. i 

Sanayii harbiye, harita, levazım sınıflanma mensup 
zâbitân, sınıflarına ait kadro dahilinde, mafevklerin
den alacakları siciller üzerine terfi ederler* 

Ancak, birinci fıkrada mezkûr kıfa zâjbitânından 
gayrı mezkûr fıkradaki emsali nasıplılardan evvel ter
fi edemez. 

Madde 12. — Miralay rütbesine kadar (dahil) her 
sınıfın mensubu kendi smıfı dahilinde terfi! eder. 

Miralayların daha yüksek rütbeye terfi veya fır
ka kumandanlığına tâyini için kendi sınıfı dahilinde 
münhal aramak mecburi değildir. Fakat (tâyin olu
nacak kıt'a veya vazifeye ehliyet sicili alınış olması 
şarttır. 
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Madde 13. — Harp esnasında fevkalâde yararlık 
gösteren zabıtan harp takdirnamesiyle taltif kılınır. 
Bu takdirname muharebelerde bilfiil ateş altında fev
kalâde yararlık mukabilinde ve mafevk makamlarca 
müteselsilen tasdik kılınacak inhalar üzerine verilir. 

Takdirname ile taltif inhaları hiç bir makam ta
rafından iptal edilemeyip menfi bir mütalâası olan 
makamca mütalâası zikredilmek suretiyle mafevke 
takdim ve Başkumandanlıkça taltifleri takarrür eden
lerin isimleri Müdafaai Milliye Vekâletine gönderi
lir. Vekâletçe Riyaseti Cumhurun imza ve tasdikine 
iktiran ettirilir. 

Birinci defa harp takdirnamesi alan zabite işbu 
takdirname ile beraber rütbesinin iki maaş ve muhas-
sesatı yekûnu miktarı mükâfatı nakdiye verilir. 

Aynı rütbede ikinci bir harp takdirnamesi alan 
zabit rütbesinin asgari müddetini bitirir bitirmez ter
fi ettirilir. 

Madde 14. — Ay, gün hesabiyle bir rütbede 
cem'an iki sene ve daha fazla müddeti raporla sabit 
hizmetlerde veya tebdilhavada geçirenler tekaüt ad
dedilir. 

Madde 15. — Esir zabıtanın terfileri esaretlerini 
müteakip kıtaat veya müessesatın yapacakları sicil
lere göre tespit ve fakat avdetlerinde tahkikat neti
cesinde esaretlerinin iztirarî ve esaret hayatlarının 
her türlü şaibeden beri olduğunun tahakkukuna na
zaran nasıp tarihleri esaretten avdetleri tarihinden 
muteber olmak üzere yapılır. 

Esaretten kaçarak sefer esnasında vatana avdet 
edenler kıdemlerinden bir şey kaybetmezler. 

Madde 16. — Erkânıharbiye Mektebi tahsilini 
muvaffakiyetle bitirenlere verilmekte olan dört sene 
kıdem zammı âtide gösterilen şartlarla taksim olu
nur. 

a) Tahsilini muvaffakiyetle bitirerek çıkanlara 
bir sene tahsil kıdem zammı, 

b) Bunlardan kıt'ada ve Erkânı Harbiye vaza-
ifinde iki sene zarfında ibrazı ehliyetle Erkânı Har
biye vazâifine liyakatları tasdik olunanlara daha iki 
sene Erkânıharp kıdem zammı verilir. 

c) Emsali arasında fevkalâde temayüz ettikleri 
müteselsilen tasdik olunanlar meyanmdan temayüz 
ettikleri Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetince dahi 
tasvip edilenlere bir sene daha kıdem zammı verilir. 

e) Kaymakam rütbesinden yukan rütbelerde kı
dem zammı verilmez. 

h) Tatbikat mekteplerinde Tabip ve Baytarların 
muavinliğe ayrılanlarından muvaffakiyetle imtihan 

verip mütehassıs diploması alacaklara bir sene ve 
başmuavinlerinden iki sene müddetlerini muvaffaki
yetle itmam edenlere ayrıca bir sene kıdem zammı ve
rilir. 

1) Eczacılardan tatbikat mekteplerinde kimyager 
yetiştirilmek üzere Muavin Eczacılığa ayrılanlara iki 
sene tahsili muvaffakiyetle bitirmek şartiyle bir sene 
kıdem zammı verilir. Yukanki fıkralara tevfikan 
kıdem zammı almış olanlar, aldıkları kıdem zamla-
riyle tashih edilen nasıp tarihlerine nazaran emsalle
ri terfi etmiş ve kendileri de rütbeleri müddeti asga
rilerini fiilen ikmâl eylemiş iseler derhal, değilseler 
bu iki şartın itmamında terfi ettirilirler. 

Madde 17. — Terfiler her sene 30 Ağustos Za
fer Bayramı günü o sene için muteber kadrodaki 
münhallere göre yapılır. Terfi şeraitini haiz zâbitân 
mevcut oldukça nıünhaller kamilen kapatılır. 

Madde 18. — Terfide esas olan ehliyet sicil ile 
taayyün eder. Siciller talimatnamei mahsusuna tevfi
kan tanzim olunur. Bunda esas, bedenen, ahlaken ve 
ilmen vazifesinde liyakat ve mafevk vazifeye de ehli
yettir. 

Madde 19. — Bu kanuna muhalif bilcümle me-
vaddı kanuniye ve mukarrerat mülgadır. 

Madde 20. — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Madde 21. — Bu kanunun icrasına Müdafaai 
Milliye Vekili memurdur. 

Başvekil 
tsmet 

Müdafaai Milli Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 
Nafia Vekili 

Behiç 

Ticaret Vekili 
Ali Cenani 

6 Mayıs 1926 
Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 

Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Müdafaai Milliye Encümeninin Tadili 
Ordu Zâbitân Heyetine Mahsus Terfi Kanunu 
Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti ordusu zâbi

tân heyeti atideki sınıflardan müteşekkildir : 
A) Muharip sınıflar (piyade, süvari, top

çu, hava, istihkâm, muhabere). 
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B) Muavin sınıflar (demiryolu, otomobil, nak
liye, sıhhiye, baytariye, levazım, harita, sanayii har
biye). 

Madde 2. — Aynen. 
Madde 3. — Zabıtanın terfileri işbu kanuna tev

fikan icra olunur̂  
Terfi için asıl olan kıdem ve ehliyettir. Hazar ve 

seferde fevkalâdeden kıdem zammı ve terfi yapılmaz. 
Ancak 16 ncı madde mucibince rütbesinin iki derece 
mafevki makam için müsait sicil almış olanlar bu 
kayıttan istisna edilebilir. 

Madde 4. — Aynen. 
Madde 5. — Aynen. 
Madde 6. — Aynen. 
Madde 7. — Aynen. 
Madde 8. — Zabitanın Divan Harplerce mah

kûm edildikleri hapislik müddetleri kıdemlerinden 
kesilir. Mezuniyetlerini kabule şayan mazerete müste
nit olmaksızın geçirdikleri bil'muhakenıe sabit olan
ların izinsiz geçirdikleri müddetler kıdemlerinden ke
silir. 

Ecnebi memleketlerde tahsil için Hükümetçe gön
derilmiş veya kendi hesabına gitmiş olanlardan yol
suzluklarından dolayı Hükümetçe geriye çağırılanla
rın veya avdetlerinde muvafık sicil alamayanların 
tahsil için geçirdikleri müddetler kıdemlerinden kesi
lir. Bunlardan Hükümetçe gönderilmiş olanların as
kerlik müddetlerinden tahsil müddetleri çıkardır. 

Madde 9. — Aynen. 
Madde 10. — Aynen. 
Madde 11. — Aynen. 
Madde 12. — Aynen. 
Madde 13. — Harp esnasında fevkalâde yarar

lık gösteren zâbitân, harp takdirnamesiyle taltif olu
nur. Bu takdirname muharebelerde bilfiil ateş altın

da fevkalâde yararlık mukabilinde ve mafevk makam
larca müteselsılen tasdik kılınacak inhalar üzerine 
verilir. 

Takdirname ile taltif inhaları hiçbir makam ta
rafından iptal edilemeyip menfi bir mütalâası olan 
bir makamca mütalâası zikredilmek suretiyle mafev
kine takdim ve Başkumandanlıkça taltifleri takarrür 
edenlerin isimleri Müdafaai Milliye Vekâletine gön
derilir. Vekâletçe Riyaseti Cumhurun imza ve tasdi
kine iktiran ettirilir. 

Birinci defa harp takdirnamesini alan zabite iş
bu takdirname ile beraber Müdafaai Milliye bütçe
sine mevzu mükâfatı nakdiye tertibinden tnaatahsisat 
rütbesinin iki maaşı miktarında mükâfat verilir. 

Aynı rütbede ikinci bir harp takdirnamesini alan 
zabit rütbesinin asgarî müddetini bitirir bitirmez ter
fi ettirilir. 

Madde 14. — Ay, gün hesabiyle bir rütbede 
cem'an iki sene ve daha fazla müddeti raporla sabit 
hizmetlerde veya tebdilhavada geçirenler tekaüt edi
lir. 

Ancak Muhabere veya müsademede mecruh olan 
zâbitân için bu müddet üç senedir. 

Madde 15. — Aynen. 
Madde 16. — Aynen. 
Madde 17. — Terfiler, her sene 30 Ağustos Za

fer Bayramı günü o sene için muteber kadrodaki 
münhallere göre yapılır. 

Madde 18. — Aynen. 
Madde 19. — Türkiye Büyük Millet Meclisi tak

dirnamesiyle usulü taltif hakkındaki 13 Eylül 1337 
tarihli kanunla işbu kanuna muhalif kâffei ahkâm 
ve mukarrerat mülgadır. 

Madde 20. — Aynen. 
Madde 21. — Bu kanunun ahkâmını icraya Mü

dafaai Milliye Vekili memurdur. 
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Sıra Numarası : 173 

KANUNU MEDENİNİN TATBİKATI HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN GELEN (1/959) NUMARALI 
KANUN LÂYİHASI VE ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet : 6/2084 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RİYASETİNE 
16 Mayıs 1926 tarihli (Kanunu Medeni) nin tat

bikatı hakkında Adliye Vekâletince tanzim edilen ve 
İcra Vekilleri Heyetince tezekkür ve Meclisi Âliye 
arzı tasvip olunan kanun lâyihası takdim olunmuş
tur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin iş'arına mü
saade Duyurulmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 
Kanunu Medeninin tatbikatı hakkında Adliye Ve

kâletince ihzar olunup İcra Vekilleri Riyasetinin 1926 
tarih ve numaralı tezkeresiyle Encümenimize 
tevdi buyurulan kanun lâyihası tetkik ve müzâkere 
olundu. 

Kanun lâyihasının, esasen aslı olan Kanunu Me
deninin İsviçre Kanunu Medenisinden ahz ve iktibas 
edilmiş olduğu misillu o küllün bir cüz'ü ye yine o 
aslın bir fer'i olarak İsviçre Kanunu Medenisi tatbi
kat kanunundan alınmış olmasına nazaran esasının 
Meclisi Âlice tasvip buyurulmasına göre bu lâyiha
nın da kabulü kanunu mezkûrun tatbikatım temin 
noktasından lâzım ve zaruridir. 

Müesses ve mevcut evkafımızın enva ve eşkâli 
muhtelife arz eylemekte olması hasebiyle bunlar hak
kında ayrıca bir tatbikat kanunu neşri kabul edilerek 
ona göre bir madde tespit edilmiştir. 

Kanunu Medenimizle onun mütemmimi olan 
Borçlar Kanununun hini tatbikında aynı zamanda 
matlup sürati de temine hadim olabilmek üzere Usu
lü Muhakematı Hukukiye ve Sulh Hâkimleri ve İc
ra Kanunlarına mütedair halkımızın daha fazla maz-
han suhulet ve sürat olabilmelerine müteallik ilâve 
olunan ahkâm da mucibi fevâit ve muhassenat görül
müştür. 

Benaberin lâyiha! kanuniye: Aslında olduğu nıi-
sullu kül halinde ve müstacelen müzakeresine müsaa

de buyurulması ricasiyle Heyeti Umumiyenin nazarı 
tasvibine arz olunur. 

Adliye Encümen Reisi 
Saruhan 

Mustafa Fevzi 

Kâtip 
Saruhan 
Kemal 

Aza 
Çorum 
Münir 

Aza 
Konya 
Refik 

Aza 
Yozgat 

Ahmet Hamdi 

Aza 
Karesi 

Osman Niyazi 

Aza 
Denizli 

Necip Ali 

Bu Mazbata Muharriri 
Kastamonu 
Ali Nazmı 

Aza 
Antalya 

Ahmet Sakî 

Aza 
Konya 

Tevfik Fikret 

Aza 
Sinop 

Yusuf Kemal Bey 
Hini imzada bulunmamıştır. 

Aza 
Kastamonu 

Hasan Fehmi 

Aza 
Menteşe 

Şükrü Kaya 

Aza 

Aza 

KANUNU MEDENİNİN SURETİ MER'İYET VE 
ŞEKLİ TATBİKİ HAKKINDA KANUN 

BİRİNCİ FASIL 
Yeni ve Eski Kanunların tatbikatta şümulünün 

derecesi 
Umumî Hükümler : 
Kanunun makabiline şümulü : 
Madde 1. — Kanunu medeninin mer'i olmağa 

başladığı tarihten evvelki hadiselerin hukukî hüküm
leri mezkûr hadiselerin hangi kanun mer'i iken vaki 
olmuş ise yine o kanuna tabi kalır. 

Binaenaleyh dört teşrinievvel 1926 tarihinden ev
vel vuku bulmuş olan muamelelerin hukuken lâzimü-
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lifa olup olmamalan ve neticeleri mezkûr tarihten 
sonra dahi, vukuları zamanında mer'i olan kanunla
ra tevfikan tayin olunur. Bilâkis 4 Teşrinievvel 1926 
tarihinden sonra vuku bulmuş olan hadiseler, kanun
da muayyen olan müstesnaları mahfuz kalmak şar-
tiyle Kanunu Medeninin hükümlerine tabidir. 

Makabline şâmil olan kaideler : 
İntizamı âmme ve âdabı umumiye : 

Madde 2. — Kanunu Medeninin intizamı âmme 
ve âdabı umumiyeyi temin zımnında vaz edilmiş olan 
kaideleri mer'i olmağa başladıkları zamandan itiba
ren haklarında istisnaî bir hüküm mevcut olmayan 
bütün hadiselere kabili tatbiktir. 

Binaenaleyh yeni kanuna göre intizamı âmme ve 
âdabı umumiyeye mugayir olan kaideler, yeni kanun 
mer'i olmağa başlar başlamaz hiç bir veçhile tatbik 
edilemez. 

Kanunun nüfuzu : 
Madde 3. — Kanunun, tarafeynin arzu ve irade

lerini nazan itibare almaksızın tanzim ettiği muame
le ve münasebetler yeni kanunun neşrinden evvel vu
ku bulmuş olsa bile mer'iyetinden itibaren yeni ka
nuna tabi olurlar. 

Hakkı müktesep yok ise : 
Madde 4. — Eski kanun mer'i iken vuku bulmuş 

olup da yeni kanunun mer'iyetinden evvel kendilerin
den bir hakkı müktesep vücuda gelmemiş olan hadi
se, yeni kanunun mer'iyeti tarihinden itibaren ona ta
bi olur. 

Şahsın hukuku: 
Medenî hakların istimali: 
Madde 5. — Medenî hakların istimali her halde 

Kanunu Medenideki hükümlere tâbidir. Şu kadar ki 
yeni kanun mer'i olmağa başladığı zaman eski kanu
na göre medenî haklarını istimal selâhiyetini haiz 
ohıp da yeni kanuna göre mezkûr selâhiyete sahip 
olmamaları lâzım gelenlerin bu salâhiyetlerine asla 
halel gelmez. 

Gaiplik karan: 
Madde 6. — Gaiplik kararı, mer'i olmağa başla

dığı tarihten itibaren, yeni kanuna tâbidir. 
Eski kanun mer'i iken verilmiş olan gaiplik veya 

ölüm kararlan, yeni kanun mer'i olmağa başladıktan 
sonra ayniyle yeni kanuna tevfikan verilen kararlann 
ifade ettikleri hükümleri ifade ederler. Şu kadar ki 
kanunun neşrinden evvel eski kanuna tevfikan, nikâ
hın feshi ve mirasın intikali kabilinden hâsıl olmuş 
hükümler bakî kalır. 

Gaiplik karan istihsal için açılmış olup da yeni 
kanunun mer'i olmağa başladığı zamanda cereyan 
etmekte bulunan bir davaya, arada geçen müddetin 
mahsubu icra'edilmek şartiyle, yeni kanunun tayin 
ettiği şekillere tevfikan ve mebdeinden itibaren yeni» 
den rüyete başlanır. 

Mamafih bütün alâkadarlar tarafından talep vaki 
olursa, eski kanunun usul ve müddetlerine tevfikan 
davanın niyetine devam dahi caizdir. 

Hükmî şahsiyetler: 
Madde 7. — Eski kanuna tevfikan hükmî şahsi

yeti iktisap etmiş olan (Şirketler, Cemiyetler yeni ka
nuna nazaran şahsiyet iktisap edememek lâzım gelse 
dahi evvelce iktisap ettikleri şahsiyeti muhafaza eder
ler. Yeni kanuna nazaran şahsiyet iktisap etmeleri 
kendilerini usulen tescil ettirmelerine mütevakkıf olan 
hükmî şahıslardan elyevm eski kanuna tevfikan te
şekkül etmiş bulunanlar mezkûr eski kanunda ken
dileri için işbu tescil mükellefiyeti mevcut olmasa bi
le yeni kanunun mer'iyeti tarihinden itibaren beş se
ne zarfında tescillerini icra ettirmekle mükellef olup 
bu müddet zarfında kendilerini tescil ettirmeyen bu 
kabil Şirketler hükmî şahsiyetlerini kaybederler. 

Hükmî şahıslann ehliyetlerinin derecesi her hal
de, yeni kanunun mer'iyeti tarihinden itibaren işbu 
kanuna tâbidir. 

Madde 8. — Kanunu Medeninin mer'iyete yaz'ın-
dan mukaddem vücuda getirilen evkaf hakkında ay-
nca bir tatbikat kanunu neşrolunur. 

Kanunu Medeninin mer'iyete vaz'mdan sonra vü
cuda getirilecek tesisler Kanunu Medeni ahkâmına 
tâbidir. 

Aile ahkâmı: 
Nikâhın akdi ve zevali ve kan kocanın şahıslan-

na ait hükümler: 
Madde 9. — Gerek evlenmenin akdi ve zevali ve 

gerek karı ve kocatfın şahıslarına dair olan neticeleri 
yeni kanunun mer'iyeti tarihinden itibaren onun ah
kâmına tâbidir. Yeni kanunun mer'iyetinden evvel 
eski kanuna tevfikan aktedilmiş olan etlenmeler yeni 
kanun nazarında dahi sahih olduğu gibi yeni kanu
nun mer'iyetinden evvel eski kanuna tevfikan sahih 
olarak zeval bulmuş evlenmeler de yeni kanun naza-
nnda dahi zaildir. 

Eski kanuna göre sahih olmayan nikâhlann yeni 
kanun mer'i olmağa başladıktan sonra fesihleri an
cak yeni kanuna tevfikan kabildir. Arada geçen müd
det kanunen muayyen zamanlann müruru noktasın
dan hesaba dahildir. 



Karı koca mallarının idaresi: 
Kanunî usul: 
Madde 10. — Kanunu Medeninin mer'iyeti tari

hinde mevcut evlenmelerin kan koca arasındaki ma
lî neticeleri, yeni kanunun mer'iyeti tarihinden sonra 
dahi kan koca emvalinin idaresine müteallik hüküm
ler meyamna ithal edilen aile ve miras hükümlerine 
tâbidir. Karı koca mallarını idare hususunda tâbi ol
duğu fevkalâde usuller ile mahfuz mallar ve nikâh 
mukavelesi hakkındaki hükümler müstesnadır. 

Karı koca yeni kanunun mer'iyeti başlamazdan 
evvel eski kanuna tevfikan tâbi oldukları malî usulü 
idame edeceklerini tahriren ve müştereken kan koca 
malları siciline tescil ettirmezlerse mallannm idare
since üçüncü şahıslara karşı yeni kanun hükmüne tâ
bi olurlar. Kan koca tahrirî ve müşterek bir beyan
name ile mallarını idare hususunda yeni kanuna tâ
bi olacaklarım mercii mahsusuna bildirmek selâhi-
yetini dahi haizdirler. 

Evlenme mukaveleleri: 
Madde 11. — Yeni kanunun mer'iyeti tarihinden 

evvelki evlenmelerde kan koca mallarının idaresine 
dair yapılmış olan mukaveleler işbu mer'iyet tarihin
den sonra dahi muteberdir. Şu kadar ki bu kabil mu
kaveleler yeni kanunun mer'iyeti tarihinden evvel tes
cil ettirilmek üzere mercii aidine tebliğ edilmiş olma
dıkça üçüncü şahıslara karşı mevcudiyetleri iddia olu
namaz. Eski kanuna tevfikan resmî bir sicile kaydet
tirilmiş olan bu kabil mukaveleler resen karı koca 
mallan siciline naklolunur. 

Üçüncü şahıslann hukukunu şjyanet: 
Siyanet: 
Madde 12. — Karı koca mallanılın idaresinde 

vukua gelen tadiller hakkında üçüncü şahıslann hu
kukunu siyanet için tatbik edilen hükümler yeni ka
nunun mer'iyeti neticesi olarak vukua gelen tadiller 
hakkında dahi caridir. 

Ana ve baba ve çocuklarının hukuku : 
Madde 13. — Ana ve baba ve çocuklarının hu

kuki mer'iyeti anından itibaren yeni kanuna tabidir. 
Velayet hakkının eski kanuna tevfikan kaybedilmiş 
olması ana ve babadan birinin talebi üzerine yeni ka
nunun hükmü dairesinde aksine bir karar sadır ol
madıkça, yeni kanunun mer'iyetinden sonra dahi de
vam eder. Yeni kanunun mer'iyeti başladığı zaman
da vasayet altında bulunup da bu kanuna göre vela
yet altında bulunmalan lâzım gelen çocuklar baba ve 
analarının velayeti altına geçer. Şu kadar ki Sulh 
Mahkemesi ana ve babaya nakil muamelesini icra 
etmedikçe vasayat baki kalır. 
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Sahih olmayan nesep: 
Madde 14. — Nesebi sahih olmayan çocuklar 

mer'iyetinden itibaren yeni kanuna tâbidir. Yeni ka* 
nunun meriyetinden evvel doğmuş olan nikâhsız bir 
çocuğun anası ve bizzat çocuğun babaya karşı ancak 
sahih olhııyan nesap hakkındaki hükümlere müstenit 
ve eski kanun mucibince kendilerine tanınmış olan 
davalan ikame edebilirler. Kanunu medeninin mer'i
yetinden sonra evlenme haricinde doğan bir çocuğun 
babası tarafından tanınması, çocuk mezkûr kanunun 
mer'iyetinden evvel doğmuş dahi olsa yine bu kanun 
dairesinde vâki olur. 

Vasayet 
Madde 15. — Vasayet; mer'iyetinden itibaren 

yeni kanun ahkâmına tâbidir. Yeni kanun mer'i ol
maya başlamazdan evvel vücut bulmuş olan vasayet 
baki kalır. Şu kadar ki Sulh Mahkemesi tarafından 
yeni hükümlere tevfikan tadil edilir. Eski kanuna 
tevfikan vücut bulmuş olup da yeni kanuna nazaran 
kabulleri gayri kabil olan vasayetlere hemen salâhi-
yattar mer'ciin hükmü ile nihayet verilir ve nihayet 
verillnnceye kadar vasayet devam eder. 

Miras, mirasçılar ve intikal 
Madde 16. — Yeni kanunun mer'iyetinden evvel 

ölmüş olan bir kimsenin mirası, mer'iyetinden sonra 
dahi eski kanuna tâbi olur. 

Bu kaide gerek mirasçılara gerek mirasın intika
line şâmildir. 

ölüme bağlı tasarruflar, 
Madde 17. — Yeni Kanunun mer'iyetinden evvel 

o zamanki kanuna göre bu kabil tasarrufları yapma
ğa ehil olan bir kimsenin yaptığı ölüme bağlı bir ta
sarruf veya böyle bir tasaınıfun o kimse tarafından 
vaki feshi yeni kanunun mer'iyeti tarihinden sonra 
mezkûr kimsenin ölümü işbu yeni kanunun mer'iyeti 
zamanında vuku bulması ve yeni kanuna nazaran o 
kimsenin ehliyeti haiz olmaması sebep gösterilerek 
tatil edilemez. 

Tanzim edildiği zaman vasiyetçinin vefatı zama
nında câri kanuna uygun bulunan bir vasiyetname 
şekil noksanı sebebiyle feshedilemez. 

Ölüme bağlı bir tasarrufta tenzil davası veya ta
sarrufun tarzı hakkındaki kanunsuzluk davası mez
kûr tasarrufta bulunan kimse eğer yeni kanunun 
mer'iyeti zamanında ölmüş ise yeni kanuna tâbi olur. 

Ayni haklar, 
Madde 18. — Kanunu medeninin mer'iyeti za

manında mevcut olan ayni haklar, gayrimenkul sicil
lerine müteallik hükümler mer'i olmak şartiyle mah
fuzdur. 
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Mamafih işbu kanunda bir hükmü istisnai mcv- ı 
cui olmadıkça hakkı mülkiyetin ve diğer aynı hak- I 
lann şümulü, mer'iyetî başiar başlamaz yeni kanuna 
tâbidik'. Yen), kanuna nazaran tesisleri kabul olmayan ) 
filhâl mevcut ayni haklar eski kanuna tâbi kalırlar, j 

Gayrimenkul siciline tescil hakkı,, I 
Madde 19. — Kanunu medeninin mer'iyetinden 

evvel ayni bir hak tesisine dair vücut bulmuş olan bir 
borç şeklen eski veya yeni kanunlardan birinde mer'i 
şekillere uygun ise sahihtir. Eski kanuna tevfikan 
doğmuş ayni hakların tescilinde ibrazı lâzangelen is
pat vesikalan gayri menkul sicilleri nizamnamesinde 
tayin olunacaktır. 

Ayni bir hakkın şümulü yeni kanunun ıner'iye- | 
tinden evvel vuku bulan bir hukuki muamele ile ta
yin edilmiş bulunursa işbu şümulü yeni kanun ile ı 
gayri kabili telif bulunmadıkça meşkûr kanunun 
mer'iyetî sebebiyle hiçbir tebeddüle uğramaz. 

îkfrsabi mürara zaman I 
Madde 20. — (İktisap) müruru zamanı mer'iye

tinden itibaren yeni kanuna tâbidir. Eski kanunun ] 
mer'iyetî zamanında yeni. kanunda dahi muteber bir 
müruru zaman başlamış bulunursa bu takdirde yeni 
kanunun mer'iyetine kadar geçen zaman işbu kanu
nun kabul ettiği müruru zaman müddetine mütena-
siben mahsup edilir. 

Gaynn arazisine dikilmiş ağaçlatın mülkiyeti, ! 
Madde 21. — Gayrın arazisine dikilmiş bulunan 

ağaçların üzerindeki mülkiyet haklan Kanunu mede- . 
ninin mer'i olduğu tarihte câri kanunların hükümleri j 
dairesinde mahfuzdur. j 

Gayrimenkule müteallik irtifak hakları, 
Madde 22. — Kanunu Medenînin mer'iyetinden 

evvel müesses gayri menkule müteallik irtifak hak- j 
lan gayrimenkul sicillerinin teşkilinden sonra tescil 
ettirilmemiş olsalar dahi baki kalırlarsa da mezkûr 
hnklann hüsnüniyet sahibi üçüncü şahıslara karşı 
dermeyan edilebilmeleri tescilleri tarihinden itibaren 
mümkündür. j 

Gayrimenkul rehinleri elyevm mevcut teminat 
senetlerinin tanınması j 

Madde 23. — Kanunu Medeninin meriyetinden I 
evvel vücut bulmuş olan teminat senetleri yeni ah
kâma tevfikan tâdil edilmeye muhtaç olmaksızın i 
muteberdirler. 

Gayrimenkul rehinlerinin tesis usulü, 
Madde 24. — Kanunu Medeninin meriyetinden 

sonra vuku bulacak gayrimenkul terhinleri ancak j 
mezkûr kanuna göre muteber şekiller dairesinde ya- j 

pıüır. Eski kanunda meri olan şekiller gayrimenkul 
sicillerinin tatbikine kadar muteberdir. 

Ödenmiş olan teminat senetleri, 
Madde 25. — Bir teminat senedinin tediyesi veya 

tâdili, gayrimenkulun tabiisi ve mümasili; diğer mua
meleler mer'iyetinden itibaren yeni kanuna tâbidir-
k:. 

Bu hususta tatbiki lâzımgelen şekiller gayrimen
kul sicillerinin tesisine kadar eski kanunlara tabidir. 

Teminatın şümulü 
Madde 26. — Gayrimenkul terhinlerinde gayri 

menkule müterettep teminat mükellefiyetinin şümulü 
yeni kanuna göre tayin olunur. 

Bununla beraber, teminat olarak gösterilen gayri
menkul ile birlikte menkul bazı şeyler dahi bir husu
si mukavele ile sahih olarak teminata tahsis edilmiş 
ise Kanunu Medeniye göre mezkûr edilemez. 

Gayrimenkul terhininden neşet eden haklar ve 
mükellefiyetler 

Madde 27. — Kanunu Medeninin mer'i olmaya 
bvşîadığı tarihte mevcut gayrimenkul rehinlerinde 
alacaklı ile borçlunun hukuk ve mükellefiyetleri 
akitden neş'et etmiş bulundukça eski kanuna tâbi 
olu.'. 

Bilâkis rehinin doğrudan doğruya kanundan do
ğan ve mukavele ile tâdili kabil olmayan hükümleri 
yeni kanunu tevfikan tanzim olunur. 

Müteaddit gayrimenkul rehin edilmiş olduğu tak
dirde işbu gayrimeıikullerin himayesi eski kanuna 
tevfikan meıhun kalır. 

Muhafaza tedbirleri, 
Madde 28. — Rehin mukavelesinin devamı esna

sında alacaklının haiz olduğu selâhiyetler ve bilhassa 
ittihaz edebileceği muhafaza tedbirleri bilfumum gay
rimenkul rehinlerinde yeni kanuna tâbidir» Borçlu
nun seîâhiyetleri hakkında dahi hüküm böyledir. 

İhbar tarikiyle itfa ve dev/'r ve ferağ î 
Madde 29. — Gayri menkul bir mahn rehni ile 

temin edilmiş alacakların ihbar usulü ile itfası ve te
minat senetlerinin devir ve ferağı işbu kanunun mer'i
yetî tarihinden evvel konuhnuş bütün gayri menkul 
rehinlerinde eski kanuna tevfikan cereyan eder. 

Ancak yeni kanunun tatbiki her halde muktazi 
ahkâmına riayet lâzımdır. 

Aîacaklılann derecesi 
Madde 30. — Gayrimenkul mallann teşkil edile

cek gayri menkul sicillerine kayıtlan muamelesin fn 
icrasına kadar gayri menkul rehinlerinde alacaklıla
rın derecesi eski kanuna tevfikan taayyün eder. 
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Gayrimenkul sicillerinin teşkilinden sonra işbu de
rece Kanunu Medeninin ahkâmına göre tâyin olu
nur. 

Teminat derecesi 
Madde 31. — Kanunu Medeninin gayri menkul 

rehinlerinde kabul ettiği (sabit derece usulü) ve mu
ahhar dâyinlerin serbest derecelerden istifadesi hak
kındaki ahkâmı gayri menkul sicillerinin tatbikinden 
itibaren ve tatbik vâki olmasa bile meşkûr kanunun 
mer'iyeti tarihinden beş sene geçtikten sonra câri 
olacaktır. 

Dâyinîere akden temin edilmiş olan hukuku mah
susa mahfuzdur. 

Gayri menkulün kıymeti mukadderesinden müte
vellit tahdidat: 

Madde 32. — Bir gayri menkulü terhin ile temin 
edilen alacağın o gayri menkulün resmen mukadder 
kıymetinden muayyen b'r miktardan fazla olamama
sı hakkında Kanunu Medeninin vaz ettiği tahdit kai
deleri ancak âtide tesis edilecek rehinler hakkında 
câridir. Eski kanuna tevfikan tesis olunmuş teminat 
dereceleri müddeti kanunun bu husustaki takyidi kai
delerine bakılmaksızın sicilden tay edilinceye kadar 
mahfuz olup her derecede mukayyet rehinlerin tec
didi dahi caizdir. 

Menkul mal rehinleri 
Madde 33. — Kanunu Medeninin mer'iyetinden 

itibaren ihdas edilecek menkul mal rehinlerinin sıh- j 
hah işbu kanunda muayyen şekillere muvafık bulun
malarına mütevakkıftır. 

Mer'iyet tarihinden evvel mevcut ve başka şekil
lerde müesses menkul mal rehinleri altı ay müddetin 
müruru ile rehniyetden çıkar. Bu müddet cümle ala
caklar için Kanunu Medeninin mer'iyeti tarihinden 
diğer alacaklanndaki muacceiiyet kespettikleri veya 
dev«n k in tediye ihtarının mümkün olduğu tarihten 
itibaren başlar. 

Rehinin hükümleri: 
Madde 34. — Menkul mal rehinlerinin hükümleri 

ve mürtehin olan dâyinin ve râhinin ve medyunun 
hak ve mükellefiyetleri Ksnunu Medeninin mer'iye
tinden itibaren; rehin işbu kanunun mer'iyeti tarihin
den evvel vücut bulmuş olsa bile yeni kanuna tâbi
dir. 

Kanunu Medeninin mer'iyetinden evvel deynîn 
ödenmemesi takdirinde mürtehinin rehin edilen ma
lı temellük etmesine dair kabul edilmiş olan herhan
gi bir şart yeni kanunun mer'iyetinden itibaren lâğv-
dır. 

Hakkı hapis: • 
Madde 35. — Kanunu Medeninin kabul ettiği 

hakkı hapis yeni kanunun mer'iyetinden evvel ala
caklının elinde bulunan eşya hakkında dahi câridir. 

Eski kanunun mer'iyeti. zamanında başlamış bir 
hakkı hapsin hukukî neticeleri Kanunu Medeninin 
hükümlerine tâbidir. 

Zilyedlik : 
Madde 36. — Kanunu Medeninin mer'iyetinden 

evvel tahakkuk eden zilyedlik mer'iyet tarihinden iti
baren ona tâbi olur. 

Aynî hakların tescili, tescilin tarzı : 
Madde 37. — Emvali gayri menkule sicil teşkilâ

tı tatbike başlandıktan sonra işbu tatbikten evvel 
müesses aynî haklar mezkûr sicillere tescil edilecek
tir. 

Herkesi aynî haklarını tescil ettirmesi için Hü
kümet ilân tarikiyle halkı davet ve haberdar edecek
tik*. Eski kanuna tevfikan tescil edilmiş olan aynî hak
lar Kanunu Medeni ile gayri kabili telif olmadıkça 
yeni emvali gayrimenkule sicillerine resen tescil olu
nacaktır. 

Tescil edilmemesinin hükmü: 
Madde 38. — Tescil edilmemiş olan aynî haklar 

yine mahfuz ve muteber kalmakla beraber gayri 
menkul sicillerinin kayıtlarına hüsnüniyetle itimat et
miş olan üçüncü şahıslara karşı mevcudiyetleri iddia 
edilemez. 

Aynî haklar: 
Madde 39. — Kanunu Medeninin gayri menkul 

sicillerine dair olan kaidelerine göre tesisleri artık 
kabil olmayan aynî haklar (bir evin bir kapının mül
kiyeti, gayrın arazisi üzerindeki ağaçların mülkiyeti 
ilâh) tescil edilmeyip sadece ve lüzumu derecesinde 
işaret olunmakla iktifa olunur. 

Mezkûr haklar herhangi bir sebeple muntafi ol
duktan sonra artık yeniden tesis edilemez. 

Aynî haklar ahkâmının tapu teşkilâtından evvel 
tatbiki: 

Madde 40. — Medenî Kanunun aynî haklara mü
teallik ahkâmı gayrimenkul sicillerinin teşkilinden 
evvel dahi umumiyeti itibariyle mer'idir. 

Müruru zaman : 
Madde 41. — Kanunu Medeninin beş senelik ve

ya daha ziyade müddetli, bir müruru zaman kabul et
tiği takdirde yeni kanunun mer'iyetinden evvel mez
kûr müruru zamanlar için geçen müddetler hesabına 
dahil olur. Şu kadar ki bu kabil müruru zamanlar 



Kanunu Medeninin mer'iyetinden itibaren lâakal iki 
sene geçmiş olmadıkça ikmâl edilmiş olmaz. 

Kanunu Medeninin beş seneden dûn olarak ka
bul ettiği müruru zamanların veya sukutu hak müd
detlerinin, cereyanı ancak mezkûr kanunun mer'iye
tinden itibaren başlar. 

Bir de müruru zamanın bîi'cümle ahkâmı Kanu
nu Medeninin mer'iyetinden itibaren mezkûr kanuna 
tâbidir. 

Aynî haklara müteallik mukaveleler : 
Madde 42. — Gayri menkul bir hakkı aynî tesis" 

için eski kanuna muvafık surette aktedÜmiş olan br 
mukavele, şeklen Kanunu Medenînin ahkâmına uy
masa dahi muteberdir. 

İİga edilen hükümler ve Mecelle : 
Madde 43. — Kanunu Medeniye, Borçlar Kanu-

mna ve bu tatbikat kanununa muhalif olan hüküm
ler ile Mecelle mülgadır. 

Usulü Muhakemeye ilâve edilen maddeler : 
Madde 44. — Usulü Muhakemei Hukukiye Kanu

nuna aşağıdaki maddeler ilâve olunmuştur: 
1. Mahkemece tayin olunan günde her iki taraf 

veya müddei gelmediği takdirde, davanın muvakka
ten sukutuna ve müddeialeyhin talebiyle mahkemece 
takdir edilecek zarar ve ziyanın tazminine karar ve
rilir. 
WW ' " " " '•~~~*"~ 

2. Hakkında gıyaben muhakeme yapılmasına ka
rar verilen müddeilleyh dava etmezden evvel mahke
meye geldiği takdirde müddeinin muvafakatiyle mu
hakeme vicahen yapılır. Bu takdirde muhakeme zap
tının kıraatiyle iktifa ve müddeialeyhin gıyabında ve
rilen kararlan defi ve cerheder. llel ve eshabı hav' 
itirazatı usulen tetkik olunur. 

Bu madde hükmü, sulh davalarında dahi tatbik 
olunur. 

3. Sulh Hâkimleri Kanununun 16 ve 17 ne? mad
delerinin şahitlere 'müteallik hükmü, Asliye Mahke
melerine celbolunan şahitler hakkında da tatbik olu
nur. 

4. Gıyabî hükümler aleyhine, ilâmın tebliği tari
hinden itibaren sekiz gün içinde itiraz olunabilir. 

5. Temyiz müddeti ilâmın tebliği tarihinden iti
baren onbeş gündür. 

6. Tashihi karar müddeti, temyiz ilâmının tebli
ği tarihinden itibaren onbeş gündür. 

7. Temyiz istidası, hasılatı yevmiye defterine ka
yıt ve tarih vaz olunarak Mahkemenin mührü ve 
Başkâtibin imzasiyle tevsik olunur. Kayıt tarihi, tem
yiz davasına mebde addedilir. 

8. Nefsi akara müteallik olmayan vçya tehiri ic
rası talep edilmeyen Temyiz davalarında kefaletna
me alınmaz. 

9. Ağır Ceza davalarını niyetle mükellef daireî 
nahsusası mevcut olan bir Asliye Mahkemes'ne mer-
jul iki mahkeme veya Sulh Hâkimi yahut bunlardan 
jiri ile diğeri arasında hadis olan ihtilâf atın halli 
/emyizi kabil olmamak üzere o da:.reî mahsusaya, ve 
lym zamanda ağır ceza davalarını niyetle mükellef 
jlan Asliye Mahkemesinin Hukuk Dairesi ile diğer 
jir mahkeme ve daire ve hâkimlik beyninde ve bun-
urdan maada adliye devairi arasında hadis olan ih-
jîâiatm halli Temyiz Mahkemesine aittir. 

İcra Kanununa ilâve edilen maddeler : 
Madde 45. — İcra Kanununa aşağıdaki maddeler 

ilâve olunmuştur: 
1. Hüküm ikt'sabı katiyet etmedikçe mahkûmu-

aaleyh hapsolunamaz. 

Bu hüküm Sulh Mahkemelerinden verilen ilâm-
'ar hakkında dahi tatbik olunur. 

2- İtiraz davası, nafakaya müteallik ilam hük-
ııiinün icrasını tehir etmez. 

3. Kısmen veya tamamen hükmü icra edilmiş 
jlan herhangi bir ilâm temyizen nakzoluhduğu suret
te, icra iade olunur. Ancak, müddei nakz üzerine 
îahkemeye müracaat etmjş ise, icra haliyle kalır. 

Bu maddenin hükmü Sulh Mahkemelerinde veri-
en ilâmlar hakkında dahi câridir. 

4. İcra Kanununun 131 ve 139 ncu maddeleri 
ıükmü Sulh Mahkemelerinden verilen, ilâmlar hak
anda da câridir. 

5. Gayri menkul mallann taksimine ve bil'müza-
yede satılmasına dair Sulh Mahkemelerinden verilen 
ararlar kat'iyet kespetmedikçe infaz olunmaz. 

6. Sulh Mahkemesinden sadır olan {lamların ic
rası için kefalet aranmaz. 

İcra teşkilâtı: 
Madde 46. — İcabeden mahallerde İcra Başmua-

y'ninden maada sıfatı kazaiyeyi haiz lüzumu kadar 
muavin bulunabilir. 



îcra Riyaseti Teşkilâtı olmayan yerlerde Adliye 
Vekili muvakkaten bu vazifeyi diğer hâkimlere tevdi 
edebilir. 

İlga edilen hükümler: 
Madde 47. — Usulü Muhakemei Hukukiye, îcra 

ve Sulh Hâkimleri Kanunu ile sair kanunların yuka
rıdaki maddelere muhalif hükümleri mülgadır. 

Kanunun mer'iyeti tarihi: 

Madde 48. — İşbu Kanun 4 Teşrinievvel 1926 ta
rihinden itibaren mer'idir. 

Kanunun icrasına memur makam : 
Madde 49. — İşbu Kanunun hükmünü icraya Ad

lîye Vekili memurdur. 29 Mayıs 1926 
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Sıra numarası :175 

{TİCARETİ BERRİYE) KANUNU LÂYİHASI 1/825 VE ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet: 6/268 

30 Kânunusani 1926 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RİYASETİNE 
«Ticareti Berriye» hakkında Adliye Vekâletince 

tanzim edilen ve İcra Vekilleri Heyetimin 23 Kânunu
sani 1926 tarihli içtimamda tezekkür ve Meclisi Âli
ye arzı tasvip olunan kanun lâyihası ile esbabı muci
be mazbatasının musaddak sureti takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin iş'anna müsaa
de Duyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

ESBABI MUCİBE 

1276/1726 tarihinde Fransa'nın 1087 sayılı Ka
nunundan aynen tercüme ve İktibas edilmiş olan hali 
hazırdaki Ticaret Kanunumuz Türkiye Cumhuriyeti
nin ticaret Shtiyacatı hazırasım ifade ve tatmin ede-
mdyecek bir haldedir. Bu kanunun Fransa'da mevkii 
meriyete vazından bugüne kadar 112 sene gibi bir asrı 
mütecaviz bir zaman geçmiştir. Bizde 68 seneden be
ri tatbik olunuyor. 

Halbuki hadâsatı medeniye içinde en ziyade ve en 
çok tahavvüJât ve tebeddülata maruz kalan şüphe yok 
ki ticarî mesaidir. Bu noktai nazardan Ticaret Ka
nunumuzun yeniden tedviri ihtiyacı çoktan tahakkuk 
etmiş bir keyfiyettir. Esasen pek fena ve sakat bir 
surette nakledilerek müdevvenatımız meyanında bu
lunan halihazırdaki Ticaret Kanunu bugün tatbik ka
biliyetini tamamen kaybetmiş metruk bir halde bulun
maktadır. Bu azîm noksanına binaen Türkiye Cumhu
riyeti mahkemelerince mesaili ticarJyede hemen kami
len örf ve adat ile amel edilmektedir. 

Ticarî davalar gibi ehemmiyeti derkâr olan husu-
satta bir tarzın ne kadar tehlikeli olabileceği izahtan 
müstağnidir. Şurasını da kaydedelim ki elimizdeki ka
nunun mehazı olan Fransa Ticaret Kanunu neşri tari
hinden bu ana kadar o rütbe tadilâta maruz kalmıştır 
ki ash ile bugünkü şekM arasında bir münasebet bulu
namaz denilebilir. 

Bir asrı mütecaviz zaman evvel neşrolunan bu 
kanunun aslını aramak icabederse bizde mamuKinbih 

olandır. Cihan medeniyetiyle pek sıkı temasta bulunan 
Türkiye Cumhuriyetinin umumi ticareti günden güne 
inkişaf ve tevessü etmektedir. İnkılâbın istihdaf ettiği 
en mühim gayelerden birisi de şüphe yokki iktisadi va
ziyetin itilâsı ile memlekette refahın teminidir. Gerek 
bu gibi vakayı, hâdisatın ve gerek bizzat kanunu tat
bik etmekte olan hükkâmın gösterdiği mütevaü zaru
ret ve ihtiyacata binaen en mütekâmil müeli mütemed-
dine kanunlarından ve bilhassa Almanya ve İtalya mü-
devvenatından tetkik suretiyle bin maddelik bir Ti
caret Kanunu vücuda getirilmiştir. Kanunun Büyük 
Millet Meclisince kabulü Türk Cumhuriyetinin en 
esaslı ve mübrem kanunlardan birisiyle daha teçhizi
ni temin edeceği gibi ticareti umumiyemizde emniyet 
ve sürat noktai nazarından en son ve yeni müeyyide
lerden birisi ile tarsin ve takviye edilmiş olacaktır. 

No: 865 
{Resmî Ceride ile neşir ve ilânı: 28 . 6.1926 Sayı: 406) 

TİCARET KANUNU 
BİRİNCİ KİTAP 
Alelıtlak Ticaret 

BİRİNCİ BAP 
Ahkâmı Umumiye 

Birinci Fasıl ^ 
Mukaddeme 

Birinci Madde — Kavanini ticariye ahkâmı bil
cümle mevaddı ticariye hakkında caridir. 

İkinci Madde — Mesaili ticariye kanunen muteber 
mukavelâtın ve böyle bir mukavele bulunmadığı hal
de kavanini ticariyenin sarahat veya delaletiyle halle
dilir. Bununla haUedilemediği takdirde âdatı ticariye 
mabihüttatbik ittihaz ve âdatı mahalliye veya mahsu
sa adâtı umumiyeye tercih olunur. Âdet dahi mev
cut değil ise ahkâmı medeniye tatbik edilir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun hilâfına sarahat ol
madıkça maddei sabıkada mündeıiç tertibe riayet 
mecburidir. 

İkinci Fasıl 
Ehliyeti ticariye ve tüccar 

Dördüncü Madde — Kanunu Medeni mucibince 
emvali hakkında tasarrufatı kavliyesi muteber bulunan 
ve onsekiz yaşını ikmal eden zükûr ve inastan her fert, 
şahsi veya nevi ticareti hakkında bir mejmnuiyeti ka
nuniye olmadıkça icrayı ticaret edebilir. 
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Beş'noi Madde — Bir sagire intikal eden ticaretha
nenin, o sagirin velisi veya vasisi muhtarı tarafından 
işletilmesinde mahkemei aidesince fayda görüldüğü 
takdirde veli veya vasi bunu işletmeye mezun kılına-
bilir. Veli veya vasi icrayı ticarete ehliyeti kanuniyesi 
olmaz veya bunlar icrayı ticaretten menedilmiş bulu
nurlarsa izin verilmez.' 

Altıncı Madde — Maddei sabıka hükmü kasirini 
saire hakkında dahi caridir. 

Yedinci Madde — Zatüzzevç kadınları icrayı ti
caretten zevçleri menedebilirler. 

Sekizinci Madde — Bilûmum hükkâm ve memu
rini muvazzafa ve kâtibi adiller gJbi vazife ve meslek
leri ticaretle gayri kabili telif olmasından dolayı kanu
nen memnu bulunanlar, hilafı memnuiyet ticaretle iş
tigal ettikleri halde kaidei iflâsa tâbi tutulurlar. 

Dokuzuncu Madde — Ticaret şirketleri ve ehliyeti 
tjcariyeyi haiz olupta kendi namına muamelâtı tica
riyeden biriyle iştigali sanatı nıutade ittihaz eden her 
şahıs tacir addolunur. 

Onuncu Madde — Bir kimse muamelâtı ticariye 
ile işlûgal için tesis ve kuşat ettiği bir mahalli tamimler 
veya gazeteler gibi vesaiti Haniye ile halka işaa etmiş 
bulunursa o ticareti kendisine sanatı muiade ittihaz et
miş olmasa bile tacir addolunan 

Onbirinci Madde — Bir muamelei ticariyeyi tesa
düfen icra etmiş olan kimse tacir sıfatını ihraz ede
mez. Fakat icra ettiği muamele Kanunu Ticaret ahkâ
mına tâbidir. 
Onikinci Madde — Devlet ve vilâyet ve belediyeler 

ticaret edebilirlerse de tacir sıfatını ihraz edemezler. 
Şu kadar ki muamelâtı ticariyeleri işbu kanun ahkâ
mına tâbidir. 

Onüçüncü Madde — Ticareti sermaye! nakdisinden 
ziyade mesaii bedeniyesine müstenit ve kâr nisbi 
ancak medarı maişetini temine kâfi olacak derecede 
cüzi olan kimseler, ister seyyar olsunlar ister bir dük
kânda veya bir sokağın bir mahalli muayyeninde sabit 
bulunsunlar, küçük tacir addolunurlar. 

Ondördüncü Madde — Küçük tacirler unvanı ti
cari ittihaz etmeğe, defatiri ticariye tutmağa ve işbu 
kanunla tayin olunan hususatı sicilli ticarete kaydettir
meye mecbur olmadıkları gibi iflâsa da tâbi tutulamaz
lar. 

Üçüncü Fasıl 
Muamelâtı ticariye 

Onbeşinci Madde — Tacir olan ve olmayan eşha
sın emvaümenkuleyi âhara bey veya icar niyetiyle iş
tira etmeleri ve bu niyetle iştira edilen emvali gayri-

menkuleyi haille veya şekli âhara kalbettikten sonra 
bey veya icar eylemeleri muamelâtı ticariyeden ma-
duttur. İştiranın beyden veya icardan mukaddem ve
ya muahhar olması müsavidir. 

Onaltıncı Madde — Tâcıir olan ve olmayan eşha-
sjn emvali menkuieyi âhara icar niyetiyle isticar ve bu 
niyetle isticar edilen emvali menkuleyi icar etmeleri 
muamelâtı ticariyeden maduttur, isticarın icardan 
mukaddem veya muahhar olması müsavidir. 

Onyedinci Madde — Tacir olan ve olmayan eş
hasın âhara icar niyetiyle ecir isticar etmeleri ve bu 
niyetle isticar edilen eeirin ameleni âhara icar eyleme
leri muamelâtı ticariyedendir. isticarın mukaddem 
veya muahhar olması müsavidir. 

Onsekizinoi Madde — Tacir olan ve olmayan eş
hastı âhara bey veya ferağ ederek temini temettü 
kastiyle emvali gayrimenkule iştira veya tefemi etme
leri ve bu niyetle iştira veya teferru ettikleri emvali 
gayrimenkuleyi bey veya ferağ eylemeleri muamelâtı 
ticariyeden mahuttur. 

OndOkuzuııcu Madde — Bir sahibi arzın veya çift
çinin mahsulâtım ve bir maden sahibinin çıkarılmış 
cevherleri beyi etmeleri umuru âdiyedendir. Bir çift
çinin sanatı ziyaiyesine tebaan bir tezgâhta mahsulâtı 
arziyesinin şeklini tebdil etmesi ve bir sanatkârın ge
rek bizzat gerek amele istihdam veya makine istimal 
ederek asarı sanatım vücude getirmesi ve bu asan 
beyi etmesi ve bir müellifin asarım tabı, neşir ve beyey-
iemesi kezalik umuru âdiyedendir. Şu kadar ki bir 
kimse mahsulâtı arziyesini veya çıkarılmış cevherleri 
şekli âhara ifrağ veya beyi için sınaî veya ticarî bir 
müessese şekil ve ehemmiyetini haiz daimî bir mües
sese kuşat etmiş ise bu müesseseye ait muamelât, mua
melâtı ticariyedendir. 

Yirminci Madde — 1. Her nevi emvali menkule 
İtası taahhüdatı ve alelûmum imalât ve inşaat takab-
bül ve iltizamı; 

2. Fabrikacıhk, tezgâlıçı'ık, matbaacılık, fotoğ
rafçılık, llitoğrafçıhk, naşirlik, gazetecilik, ilâncılık ve 
kilapçdık; 

3. Tiyatro, sinema ve sair temaşagâh ve otel ve 
han ve lokanta gibi umumî mahaller ve iş idarehane
leri ve müzayede mahalleri küşadı; 

4. Karada, nehir ve göllerde ve havada yolcu ve 
hayvanat ve eşya nakliyatı; 

5. Su ve gaz ve elektrik tevzii ve telefon *îe mu
haberat tesis! muamelâtı ticariyedendir. 
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Yiımibirinci Madde — Zirde tadat olunan mua
melât sureti mutJakada yani âkidin niyet ve sıfatı 
nazarı itibare alınmayarak ticaridirler: 

I* Komüsyonculuk; 
2. Teliâllılv; 
3. Poliçe ve emre ve hamiline muharrer senetler

le çekler; ' 
4. Kambiyo muamelâtı; 
5. Hususî ve umumî bankalar muamelâtı; 
6. Hesabı câri mukavelât ve muamelâtı; 
7. Umumî mağazalara ve bunlara mevdu emval 

mukabilinde verilen makbuz ve rehin senedatına mü
tedair muamelât; 

8. Ticaret şirketleri teşkili ve ticaret şirketlerine 
ait esiham ve hissel menafi beyi ve şırası; 

9. Merakini bahriye beyi ve şırası ve icar ve is
ticarı ve inşa ve tamiri; 

10. Merakibi bahriyenin teçhizine mahsus alelû-
mum levazıma! ile mekûlât ve meşrubat ve mahrukat 
beyi ve şırası; 

11. Seyrisefaine, bahren ve tahtelbahir her nevi 
nakliyat ve sevkıyat ve seyahata ve alelıtlak ticareti 
bahriyeye müteallik muamelât; 

12. Merakibi bahriye hizmetinde müstahdem 
kaptan ve çarkçı ve tayfa ve kılavuz ve sair eşhasın 
maaşat ve ücuratına ve eşhası mezkûrenin sefaini ti-
cariyedeki hidematına müteallik her nevi ukut ve mu
kavelât; 

13.- ikraz ve istikrazı bahrî; 
14. Berrî ve bahrî her nevi muhatarata karsı ge

rek ücretli gerek mukabil her nevi sigortalar ve hayat 
sigortalan. 

Yirmiikinci Madde — Bir tacirin akit ve borçla
rında sıfatı asliye ticarettir. Binaenaleyh bir tacirin 
muamelâtı âd iyeye taallûku sabit olmayan akit ve 
borçlar muamelâtı tiçariyeden maduttur. 

YûrniHiçüncü Madde — Bir akit tarafeynden yal
nız biri için ticarî olsa dahi hilâfına kanunda sarahat 
olmadıgça bilcümle akitlerin akdi mezburdan mütevel
lit borçlan hakkında kanunu ticaret ahkâmı tatbik olu
nur. 

Yirmldördüncü Madde — Tacir olan ve olmayan 
eşhasın işbu fasılda musarrah muamelâta mahiyeten 
makis olan muamelâtı sairesinden mütevellit borçlan 
da kanunu ticaret ahkâmına tâbidir. 

Yirmıiıbeşinci Madde — Bu fasılda tadat olunan 
muamelâta murtabıt olan veya bunların icrasını teshil 
eden bilcümle muamelât dahi muamelâtı tiçariyeden 
maduttur. 

Dördüncü Fasıl 
Sicilli Ticaret 

Yirmlaltıncı Madde — Deavii ticâriyeyi rüyete 
memur mahakim nezdinde bir sicilli ticaret bulunur. 

Yıirmıiyedinci Madde — Sicilli ticaretin dairesi, 
merbut olduğu mahkemenin dairei kazasının aynidir. 
Sicilli ticaretin idaresi merbut olduğu mahkeme rei
sinin tahtı nezaretinde bulunmak üzere {Adliye Vekâ
leti tarafından mansup, mesul ve mükellef bir memura 
mühavveldir. 

Yirmisekizinci Madde — Bir mahalde deavii tica-
riyeyi niyetle mükellef müteaddit maha^dm bulundu
ğu halde sicil memurini Adliye Vekâletinin emriyle 
bunlardan yalnız birine raptolunur. 

Yirnıidokuzuncu Madde — işbu kamında veya ka-
vanini sairede sicilli ticarete kaydine lüzum ve mesağ 
gösterilen hususat ve muamelât resen veya makamatı 
aidesinıin işan yahut alâkadaramn talep ve müracaatı 
üzerine tescil veya kaydedilir. Tescil ye kaydedilen 
hususatta vukubulacak bilcümle tebeddülat ve tahavvü-
lât dahi kaydı aslinin icrasmdaki usul dairesinde tescil 
ve kayda tâbidir. 

Otuzuncu Madde — Tescil ve kayıt hususu doğru
dan doğruya salâhiyettar olanlar tarafından talep olu
nabileceği gibi bunların veresesi ve kanunen makam
larına kaim olanlar tarafından dahi talep edilir. Bir 
hususun tescil ve kaydını talebe eşhası müteaddide 
salâhiyattar olduğu takdirde bunlardan belinin talebiy
le icra edilecek muamelei tesciliye ve kaydiye cümlesi 
tarafından icra edilmiş addolunur. 

Otuzbirind Madde — Tescil ve kayıt muamelâtı 
alâkadaramn bizzat veya mezuniyeti mahsusayı haiz 
vekili musaddakı marifetiyle müracaatları üzerine icra 
edileceği gibi tescil ve kaydi talep olunan cihatı havi 
olarak resmen tanzim edilmiş olan evrak ve vesaikin 
ibrazı üzerine dahi icra edilir. 

Otuzikinci Madde — Tescil ve kaydjın icrası ka
nunda muayyen olan müddetler zarfında talep olun
mak iktiza eder. Tescil ve kayıt için kanunda bir müd
det tasrih edilmeyen ahvalde vesaikin tekemmül ettiği 
tarihten onibeş gün zarfında icra edilmek lâzımdır. 

Tescil ve kayıt muamelesini icra ettirmekle mü
kellef olanlar, sicilli ticaretin bulunduğu mahallin ha
ricinde mukim ise muayyen olan müddetlere, bu'du 
mesafeye göre her altı saat için bir gün ili ive olunur. 

Otuzüçüncü Madde — Ilânata tabi tescilât ve ku-
yiît, ilânatı kanuniyenin neşrine mahsus gazete tesis 
edilinceye kadar mahallinde münteşir resmî veya hu
susî gazete ile ve o mahalde resmî veya gayriresmî bir 
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gazete intişar etmediği halde gazete intişar eden en ya
kın mahaldeki resmî veya gayriresmî gazete ile ilân 
olunur. 

Hülâsatan ilânına mesağ kanuni gösterilen husu
sa! müstesna olmak üzere tescilât ve kuyut harfiyen 
derç ve neşrolunur. 

llânatın cümlesi bir günde ikmâl olunmadığı hal
de en son neşir îarih'i, ilân muamelesinin İkmal tari
hi addolunur. 

Tescil ve kayıt muamelâtının mifetenidüniîeyhi 
o3an müstediyat, beyannameler ve bilcümle evrak ve 
ilanı havi cerait, üzerîerine tescil ve kayıt defatirinin 
tacili ve numaralan dahi işaret olunarak hıfzedilir. 

Otuz Dördüncü Madde — Halli bir mahkeme hük
müne mütevakkıf bulunan veya sicil memuru tarafın-, 
dan katiyen tescilinde tereddüt edilen hususat, alâ
kadarının talebi üzerine muvaikkal'.en kaydedilir. Mu
vakkaten kaydedilen hususatın keshi katiyet eylediği 
yahut bunun hakkında mahkemeye müracaat olun
duğu alâkadaran tarafından altı ay zarfında ispat 
olunmadığı takdirde muvakkat kuyut terkin olunur. 
Kcsbi katiyet eyledikleri ispat olunanlar mahiyeti ka-
tiyeyi iktisap ederler. 

Otuz Beşinci Madde — Muamelei teselli
ye ve kaydiyeye lüzum gösteren ahval tamamen ve
ya kısmen zeval bulur veya refedilirse alâkadaranın 
tahriri vesaike müsteniden vukubulacak müracaatla
rı üzerine icabına göre tamamen veya kısmen işbu 
kayıl terkin edilir. Esası ilana tabi olan hususatın ter
kini kaydı dahi ilana tabidir. 

Otuz Aliincı Madde — Tescilâtın ve kuyudun ic
rası veya müsecceîâtı kuyudun tadili veya terkini hu
suslarına dair sicil memuriyetince Uİhaz o'unan ma-
karrerat aleyhine alâkadaran tarafından sicilli ticare
tin merbut olduğu mahkemeye itiraz ediîir. Bu itiraz 
mahkemece müzakere odasında bilâmurafaa tetkik 
olunarak kati bir karara raptölunur. Şu kadar ki, si
cil memurunun kararı üçüncü şahsın hukukuna mües
sir ise mahkeme itirazı vakn ancak muteriz ve üçün
cü şahsın huzur ile bir dava şeklinde alelîüsul tet
kik ve karara rapteder; 

Otuz Yedinci Madde — Herkes sicilli tiearei mün-
derecatnu ve tescil ve kayde müteallik 'bilumum mah
fuz evrakı müieîaa ve tetkik ve bunların sureti mu-
saddakalarını talep ve ahzedehilir. 

•Bir hususun sicilde mukayyet öîup olmadığına 
dair tasdikname dahi talep ve ahzolunabuır. 

Otuz Sekizinci Madde — Bit hususu tescil ettir
meye mec'bur olanlar işbu mecburiyetlerini müddeti 

muayyenesî zarfında ifa ekmedikleri haBde bundan 
dolayı üçüncü şahsa müterettep zarar ve ziyam zâmin 
olmakla beraiber sicil memurunun inhası ve sicilin mer
but olduğu mahkemenin karariyle beş liradan iki yüz 
elli liraya kadar cezayi nakdi alınır. Cezayı nakdi 
kararları aleyhine tebliğlerinden itibaren sekiz gün 
zarfında temyiz olunabilir. Temyiz istidasının kabulü 
için meblâğı mahkûmunbihin mahkeme veznesine tev
di veya kefaletle temin edilmesi şarttır. 

Oluz Dokuzuncu Madde — SiciEi ticarete tescil 
ve kayıt olunan hususa! üçüncü şahıslara karşı mües
sirdir. Kanunen tescili muktazi hususat tescil edilme
dikçe sureci hususiyede ilan edilmiş olsa dahi üçün
cü şahsa karşı müessir olmaz. Şu kadar ki, tescil edil-
îîiehslş o!an bu hususaîa üçüncü şalısın ittılaı iddia ve 
Ispai olunabilir. 

Kırkıncı Madde — Tescil ve kayıt için suiniyetle 
hilafı hakikat beyanatta bulunanlardan on liradan iki 
yüz liraya kadar hafif cezayı nakdi alınır. Veya bir 
aydan altı aya kadar hapîs cezası verilir, veya işbu 
ccsr'arın ikisi birden hükmolunar. Bundan maada 
rndlk'kûiîiîar beş seneyi tecavüz etmemek üzere ticaret 
ve sanayi odalarına aza olabilmek ve borsada mua
mele yapa&iZme'k haklarından malınım tutulur. İşbu 
raaJdede'ki fiilden dolayı emri muhakeme ceza mah
kemesine aittû'. 

Hilafı hakifca!': kayıt ve tescilden dolayı mutazarrır 
OiSm'ann zarar ve ziyanlarını talep etmek haklan 
mahfuzdur. 

Beşinci Fasıl 
Unvanı Ticaret 

Kırk Birinci Madde — Her tacir, ticaretine müte
allik muamelât ve evrakını unvanı ticaret tabir olu
nan muayyen bir isim tahtında icra ve imzaya mec
burdum. 

Kırk îkinci Madde — Münferiden veya hususi 
'bir şerik iie icrayı ticaret eden her tacir ve her şirketi 
ticariye unvanı ticaretini liicaretgâhınm bulunduğu 
mahaldeki sicilli ticarete tesdl ve ilan ettirmeye, bu 
unvanı bir varakaya hattı desiife ve imza sekinde 
bii'ahrir işbu imzayı kâtibi âdile veya sicilli ticaretin 
merbut oMuğu mahkeme reisine tasdik ettird'î'ki'en 
sonra sicil memuruna bitteydi kezaîik ilan ettirmeye 
mecburdur. 

Tescil olunan unvanı ticaret, sahibi tarafından ma
ğazasının m ed haline tahrir veya levha halinde taîik 
olunur. 

Kırk Üçüncü Madde — Unvanı ticaret, tacirin is
mi zatisile beraber ailesi isminden terekküp eylemek 
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ve evvelce müsecceî unvanlardan sarahaten temayüz 
d mek şarttır. Bir tacir unvanı ticaretine dilediği Ba
yatı icra edeh3ir. Ancak bir tacir unvanı ticaretine 
hüviyeti veya ticaretinin vüsat ve ehemmiyeti yahut 
vaZiyeÜÜ maliyesi veya bir şirketin Vücudu hakkında 
üçüncü şahıslarca yanlış bir zehap husulüne badi 
oîacak mugayiri hakikat ilâvatı icra edemez. 

IKırkdördüncü Madde — Kollektif Şirketinin un
vanı, bMhnle şürekânın, tarzı terekkübü kırkücüncü 
mrddede gösteriSen isimlerden veya yine maddei mez-
kûreye muvafık öîmak üzere hiç olmazsa şürekâdan 
birinin ismiyle şirketin vücuduna dâl bir ibareden'te
rekküp etmek lâzımdır. 

Adı veya sermayesi eshama münkasem komandit 
şirketinin unvanı, şahsan mesul şürekâdan lâakal bi
rinin, tarzı terekkübü kırkdördüncü maddede muhar
rer oîan ismiyle beraber şirketin vücuduna dâl bir 
ibareden terekküp etmek lâzımdır. 

Anonim Şirketinin unvanı, Şirketin maksadı te
şekkülünü müş*» ve Anonim Şirketi kelimelerini havi 
bir ibareden terekküp eder. Anonim Şirketlerinde şü
rekânın veya eşhası sairenin isimleri unvanı şirkete 
lithal edilemez. 

İKırkbeşCnd Madde — Bir tacir unvanı ticaretini 
•bir mahalle usulen tescil ettirdikten sonra diğer tacir 
bu unvanı teşkil eden ismi haiz olsa bile evvelce mü
secceî unvandan temyize medar olacak ilâvatı icra 
etmedikçe o ismi aynı mahalde unvanı ticaret olarak 
veya sak* bir maksadı ticarî ile istimal edemez. Ke-
zaÖJk-hir- tacir veya şirketi ticariye unvanı ticaretini 
tescil ettirdiği mahallin gayri bir yerde şube kuşat et
mek istediği surette evvelce aynı unvanı ticareti tescil 
ettirmiş bir tacir veya şirketi ticariye mevcut ise on
dan tefrik edebilecek bir ilâve icrasına mecburdur. 

IKırkaltmcı Madde — Unvanı ticaretin ticaretha
neden tefrikiyle temellükü caiz olmadığı gibi bir tica
rethanenin temlikinde unvanı ticaret sarahaten veya 
zımnen ithal edilmedikçe ünvam ticaret temlik edil-
mjş olmaz. 

Kırkyedinci Madde — Bir ticarethaneye tebean 
unvanı ticareti temellük eden kimse anı temlik eden 
kimsenin ünvam mezkûr ile vukubuhnuş olan taah-
(hüdatından mesul olduğu gibi ticaretinden mütehassıl 
hukukuna da sahip olur. Bu esasa muhalif olan mu-
fcaveuât siciM ticarete tescil edihnek veya alâkadarana 
resmen ihbar olunmak şartiyle muteberdik*. 

Bu maddede bahsolunan mesuliyet tarihi temlik
ten itibaren beş sene sonra sakıt ohır. 

Kuksekizjıci Madde — Unvanı ticaret hariç ol
mak üzere ticarethaneyi başkasından temellük eden 
kimse hini temlikte aksine mukavele akut ve sicilli ti
carete tescil edilmedikçe temlik edenin taaMıüdarm-
dan mesut olmaz. 

i 
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nci madde mucibince temellük eden şahıs, bu Unvana 
sıfatı halefiyetr müşir bir ibare ilâvesine mecburdur. 
İşbu hükmü kanuniye muhalif olarak unvanı ticareti
nin temellük eden tarafından istimaline muvafakat 
eden şahıs, temellük edenfo o unvan tahtında icra 
ettiği taahhüdatından dolayı mesuldür. Fakat bu su
rette daymlerin temellük edene karşı oİan alacakla
rının indelmüracaa dairei icraca tahsil edilememiş 
olması şarttır. 

'Ellinci Madde — İsmi Unvanı Şirkete dahil bir 
şerik vefat edip de vârisleri anın makamına kaim ola
rak devamı şirketi kabul ettikleri takdirde Unvanı şir
ketin tağyiri lâzım gelmeyeceği gibi veresei mezkûre 
şirkete d^hJI olmadıkları surette tahriren muvafakat-
Heri lâhik olmak şartiyle unvanı şirket aynen muhafaza 
olunabilir. Şirketten çıkan şerikin kezalik tahriren 
muvafakati alınmadıkça isminin Unvanı şirkette ipkası 
caiz değildir. 

EIL-birînci Madde — Ünvam ticaret tebdil ohm-! 
duğu surette 42 nci madde ahkâmı tan}amen tatbik 
olunur. 

EllMkinci Madde — Her kim kasten emtia ve eş-! 
yaya, ilânat ve mektup zarflarına, resaü ve evrakı 
t'cariyeye, paket ve denklere aharın unvanı tioaretmi 
blgayrihakkın vazeder yahut bu suretle üzerlerine bi-> 
gayrihakkın Unvanı ticareti mevzu buhinan emtiayı 
bilerek satar veya satılığa çıkarırsa 5S| nci madde 
hükmüne halel gelmemek şartiyle beş liradan iki yüz 
eYA liraya kadar cezayı nakdi ahz veya bir haftadan 
altı aya kadar hapis cezasiyle veyahut bu cezaların 
her ikisiyle mücazat olunur. 

Bu maddede muharrer cemimin takibi davayı şah
sî ikamesine menut ve müdded şahıslami badehkame 
davadan feragati caizdir. Davayı şahsiden feragat, 
hukuku umumiye davasını da ıskat eder. 

Elî.üçüncü Madde — 41, 42 ve 43 ncü maddelerle 
44 ncü maddenin son fıkrası ve 46 nci nıadde ahkâ
mına muhalif hareket edenlerden beş liradan etti li
raya kadar cezayı nakdî alınır. 

Ellid'ördüncü Madde — Ale'ûmum mahakim ve 
memurin ve ticaret ve sanayi odaları ve 
vazifei memuriyetlerinin ifası esnasında 
ticaretin tescil edilmediğine ve 41, 42, 4$ ve 44 ncü 

kâtibiâddfler 
bîr unvanı 
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(maddeler ahkâmına muhalif olarak istimal edilmekte 
olduğuna muttali oldukları surette keyfiyeti müddei
umumiliğe ihbara mecburdurlar. 

lEffibeşind Madde — Unvanı ticaretin işbu fasıl
da münderiç ahkâm hilâfına olarak her ne suretle 
olursa olsun istimalinden dolayı ' alâkadaran unvanı 
mezkûrun meni istimalini ve müseccel ise kaydının 
telkinini talep edebilirler. Budan başka keyfiyeti isti
mal ister kasta makrun olsun, ister kusurdan müte
vellit bulunsun mutazarrır olan eşhas duçar oldukları 
zararın tazminini dava edebilirler. 

Mahkeme indeliktiza ehli hibreyi istima ettikten 
sonra hadisenin ahval ve keyfiyatım bittetkik takdir 
ve kanaati dairesinde zarar ve ziyanın Vücut ve mik
tarı hakkında bir hüküm ısdar eder. Bundan maada 
ita edilen hükmün şâhsı mutazarrırın talebi üzerine 
masarifi kendisine ait olmak şartiyîe neşrine de karar 
verebilir. 

(ALTINCI FASIL 
(Gayri Kanuni Rekabet 

Ellialtıncı Madde — Bir tacir ahar bir tacirin bi
hakkın istimal ettiği isimler ve alâmetlerle iltibasa 
meydan verebilecek surette isim ve alâmet istimalin
den memnudur. Bu hükme 'muhalefet eden şahıs bir 
gûna kusuru olmasa bile mahkeme, alâkadar tacirin 
talebi üzerine mezkûr iltibası defedebilecek tedabi-
rin ittihazını emredebilir. 

(EJİiyedinci Madde — Bîr tacirin kendi emtiasını 
birine sürmek için biyel ve desais istimal etmesi mem
nudur. 

lEMiseMzinci Madde — Bir tacir, icrayı rekabet 
mnksadiyle aharın menfaat veya ticaretine İrası zarar 
edebilecek muhalifi hakikat neşriyatta bulunamaz. 

Elîîdokuzuneu Madde — Bir tacir, aynı cins mal
ları satan diğer bir tacirin müşterilerini celbetmek 
maksadiyle emtiasının menşeine veya haiz olduğu ev
safa veya ticaretin derecei ehemmiyetine dair muga
yiri hakikat ifşaatta bulunmaktan veyahut aynı mak
satla esasen haiz olmadığı bir paye veya şahadetna
me ve mükâfatı haiz bulunduğunu neşir ve ilân etmek
ten veya sair suretle hiyel ve desais istimal eylemek
ten memnudur. 

tAltmışıncı Madde — 'Bir tacir ahar bir tacirin ve
ya imalâthane sahibinin müşterilerini öğretmek veya 
kendisine celbetmek maksadiyle o tacirin veya ima
lâthane sahiplerinin memurin ve müstahdemini itina
dan memnudur. 

Altmışbirinci Madde — Bir tacir hüsnüniyet sahi
bi tüccarı işfal edebilecek surette hakikata muga-

I yir hüsnühal ve iktidar şahadetnameleri veremez. 
Altmışikinci Madde — Mevaddı sabıka ahkâmına 

I muhalif harekette bulunan tacir, mutazarrır olan eş-
I hasın zarar Ve ziyanım tediyeye mecburdur. 

Aitmışüçüncü Madde — Kasten veya ağır bir ku-
I sur neticesi olarak bir tacirin ahlâkı veya iktidarı ma-
I lisi hakkında mugayiri hakikat malûmat veren istih-
I barai acentası, o tacirin bu yüzden duçar olduğu 

maddî ve manevî zararı tazmine mecburdur. 
Acentenin bu bapta verdiği malûmatın sıhhatini te

min etmediğini beyan etmiş bulunması mesuliyetten 
I bera etini istilzam etmez. Mahkeme zarar ve ziyana 
I karar vermekle beraber masarifi acentaya ait olmak 

üzere bu kararın bir veya müteaddit gazetelerle ilâ
nını emredebilir. 

Altmışdördüncü Madde — İşbu fasılda tadat oîu-
I nan ef'ali irtikâp eden tacir suiniyetle hareket etmiş 

ise zarar ve ziyandan başka beş liradan yüz liraya 
kadar cezayı nakdiye ve üç günden iki aya kadar 
hapis cezasına mahkûm edilir. 

Aîtmışbeşinci Madde — Cezaya veya zarar ve zi
yana mahkûm olan kimse ceza veya zarar ve ziyanı 
mucip oian fiilinde ısrar eder veya o fiili mükerre-

I ren ika ederse ceza iki misline iblâğ olunabilir. Ceza 
I davası ancak alâkadar oîan şahsın veya mahallî tica-
I ret odasının şikâyeti ile tahrik olunabilir. 

İMüddei şahsinin feragati hukuku umumiye dava
sını iskat eder. 

YEDİNCİ FASIL 
I Defatîrii Ticariye 

Altmışaltıncı Madde — Her tacir, mevcudat ve 
nruvazene defteri ve yevmiye defteri ve kopya def
teri namlariyie Uç defler tutmaya ve umuru ticariye-
s'ne dair resen ve cevaben ahzettiği mektuplar ve 

I telgrafnameîer ile tediyatını mutazammın evrakı mun-
tazr man muhafaza etmeye mecburdur. 

Altmışyedinci Madde — Her tacir, umuru ticarir 
I vesinin irae edeceği lüzum ve ihtiyaca göre maddei 

^bıkada beyan olunan defatirden başka defterler da
hi tutabilirse de işbu defterler mevaddı atiyede gös
terilen usulü tasdike tabi değildirler. 

'Alimışsekizinci Madde — Tüccar, defatiri ticari-
yes'rti bizzat tutmaya mecbur olmayıp bu iş için ken
di adamlarını dahi istihdam edebilirler. Fakat bir ta
cirin defterlerini tutmaya veyahut umuru hesabiyesi-
ni kaydetmeye mezun olan kimsenin bu defterlere 
derç ve tahrir ettiği fcuyut o tacirsin bizzat tahrir ey-

J "ediği kuyut hükmündedir. 
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İAltmışdokuzuncu Madde — 66 ncı madde muci
bince tutulması mecburî olan defterler İstimale baş-
Isnmazdan evvel mücellet olduğu halde ashabı tara
fından ya bizzat veya bllvekâle ticaretgâhının bulun
duğu 'mahaldeki kati biâd ile ibraz olunur. Kâtibiâdil 
sıra numarası vaz ve bu sahif eleri mührü resmisi ile 
tahtim ettikten ve bunların kaç yapraktan mürekkep 
olduğunu ilik ve son sayfalarına derç ve işaretle be
raber tarîh keşide eyledikten sonra kezalik mührü 
resmisiyle tahtım ve ilk ve son sahîfelerine mevzu 
mühürlerin yanına imzasını dahi koyarak emri tasdiki 
icra eder. 

YeimişinCi Madde — Mevcudat ve Muvazene 
defterine: 

h Tacirin ticarete bedcltiği günde malik olduğu 
nalki'ı ile menkul ve gayrimenkul her nevi emvalinin 
kıyemi muhammenesi ve hisse senedatî ve tahvilâtıma 
tarihi mezkûrda borsada-' cari kıymetleri ve senede 
merbut ve gayrimerbui büûmum matlubaiından ka
bili tahsil addolunan miktarı. 

'2J T&ihhüdat ve cihah saireden mütevellit kâf-
fel düyunu. 

3 . îşbu mevcudat ve düyunun tekabülünden hâ
sıl oîan ve lacirin serveti as'iyesini teşkil eden mik
tarı kayıt ve işaret edildikten sonra her senei hesabi
ye nihayetinde bilcümle düyun ve mevcudunun me-
kadirinii mübeyyin tanzim edeceği bilançosunu sırası 
ile derç ve kaydetmeye mecburdur. 

Yetişmiş Birinci Madde — Yevmiye defterinin 
ilk kadem olarak tacirin ticarete başladığı günde mad-
dei şahika mucibince taayyün eden serveti asliyesi 
kaydedildikten Sonra ahiz ve itaya dair vukubulan kül
li ve cüzi bilcümle muameiât ve keşide ve i'»a ve ka
bul ve tediye ve ciro ettiği her nevi senedaü, gerek 
muamelâtı ticariyeye, gerek muamelâtı adiyeye müte
allik her nevi makbuza! ve merfuatı ayrı ayrı ola
rak günü gününe Ve tarihi muamele sırası ile ve ih-
tiyacah zâtiyesi için vukubulan sarfiyat dahi ay niha
yetlerinde bir kalem olarak kayıt ve dercolunur, 

Yeîm'iş İkinci Madde — Kopya defterine tüccarın 
muamelâtı ticariyelerine dair irsal ve keşide ettikleri 
mektup ve telgraf nam elerin suretleri harfiyen ve ta
rih sırası ile kayıt ve nakledilerek zirîerine umuru 
ticariyelerinde istimal eyledikleri unvanı ticarileri vaz-
olunuv. 

Yetmiş Üçüncü Madde — Sermayesi eshama mün-
kasem şirketler tarafından tutulacak karar defterine 
gerek heyeti umumiye, gerek meclisi idare canibin
den bilmüzakere ittihaz olunan kararlar ile müzake

rede hazır bulunan azanın esamisi ve tarihi içtima ile 
dermeyan kılınan âra ve cereyanı müzakereye ıttılaı 
tamamı mucip olacak hudusatı saire kayıt ve dercolu-
nacak ve bu kararların z'iri Şirket namına vazı imza
ya mezun olanlar tarafından bilimza tasdik kılına
caktır. 

Yetmiş Dördüncü Madde — Yevmiye defteri se
nede bir defa sahibi tarafından tabi bulunduğu kâ-
tibiadile ibraz olunur ve kâtibiâdil canibinden dahi 
hu deftere son kaydı takiben «Filân tacir tarafından 
ibraz olunan işbu defter görüîmüşîür» ibareli yazJa-
rak ziri kâüfriâdil dairesi mürile tahtim ve tarih vaz-
oiunduktan sonra mürümevzuu tasdî'kan kâtibiâdil ca
nibinden imza olunur. Kâtibiâdil tasdik vesilesile def
terin hiçbir sayfasını tetkike mezun değiMir. 

Yetmiş Beşinci Madde — Tacirler veya muamelâ
tı ticariyeslne devam eden halefler defariri ticariyei 
mecburiyeyi son kayıt tarihinden ve teigrafname ve 
mektuplar ile tediyah mütazammın evrakı tarihlerin
den itfbaren en beş sene müruruna değin muhafazaya 
mecburdurlar. 

Yetmiş Altıncı Madde — Defatir ve mekâîibi ii-
cariyenin teslimi irs, şirket ve iflâs hususatında ca
ridir. Tesîim halinde defatir ve mekâtObi ticariyenin 
kâffei Cihat ve aksamı gerek mahkeme gerek ashabı 
aiâka tarafından tetkik olunabilir. 

Ye'imiş Yedinci Madde — Bir davanın esnayı 
muhakemesinde yalnız meselei münazlünfihaya müte
allik kuyudun sureti ihraç olunmak üzere mahkeme 
resen veya ahadi tarafeynin talebine binaen bunların 
birine veyahut her ikisine ai'i defatir ve evrakı ticari-
yenin ibrazım emredebilir. 

Yetmiş Sekizinci Madde — İbrazına karar veri
len defatir ve mekâtibi ticariye davayı niyet eden 
mahkemeden ba^ka bir mahkemenin dairei kazası da
hilînde olduğu ve nakil ve ibrazında suubet ve müş
külât bulunduğu halde bunların ibrazını müştekim 
olan kuyudu müteallikası bittefkîk bir kıta sureti 
istinsah ve kuyudu mezkûrenin ahval ve keyfiyatı 
hakkında lüzum görülecek izahatı havi bir de zabıt 
varakası tanzim ve irsrÂ eylemek üzere defaîir ve 
mekât!ibj ticariyenin bulunduğu mahalde ticaret da
valarının rüyetHe mükellef mahkemeye bir kıta isti
nabe varakasile havalei keyfiyet olunabilir. 

Yetmiş Dokuzuncu Madde — Def af iri mecburiyei 
ticariyenin mevcut olmamasından veya kanuna muva
fık surette tutufmamalsından mütevellit mesuliyet doğ
rudan doğruya sahibi ticaretgâha ait olup tacir bu 
kusuru müstahdemine tahmil ederek ol baptaki me
suliyetten kurtulamaz. 



Sekseninci Madde — Harik vukuıle veya tuğyanı 
meyaiii veya zelzele gibi bir âfet sebebiyle bir tacirin 
tei'atlrü mecburiyei ticariyesi kanunen emri muhafaza
ları mecburi olan müddet zarfında ziyaa uğradığı hal
de keyfiyeti ziya nihayet on beş gün zarfında tacîr 
veya vekili tarafından tabi bulunduğu mahkemeye 
ihbar edilmek lâzımdır. Mahkemece ihbarın sıhha
tine kanaat hâsıl olduğu halde sahibi müracaat ye
dine bu bap a bir ilmühaber ita edilir. 

Seksen Birinci Madde — Muamelâtı ticariyeden 
d'öîayı beynettüccar talhaddüs eden ihtilâfatta defafliri 
tieariyei kanuniye mevadı atiyede muayyen şerait dai
resinde esbabı sü'butiye makamında kabul olunabi
lir. 

Seksen İkinci Madde — Tarifatı kanuniyeye mu
vafık veya gayrÇmuvafkk surette tu'hıîmuş olan defati-
ri ticariye! kanuniye mündericatı sahibi ve halefleri 
aleyhinde deîil olabilir. Fakal defatiıi mezkûrede sa
hibi lehine ©'an kuyut dahi aleyhindeki kuyu t gibi 
muteber olup bunlar yekdiğerinden tefrik edilemez. 

Seksen Üçüncü Madde — Tarifatı kanuniyeye 
muvafık olarak tutulan def atiri ticariye mîindereca'h 
srJMbi lehine deli ittihaz olunabilir. Fakat tas-afı 
hasmın kezalik kanuna muvafık surette tutulan defati-
r'nide münderiç kuyut buna muhalif olur veyahut 
müstenidi iddia olan kaydın hilafı vesaik veya deüâiii 
miiteîtörei saire iîe ispat edilirse kaydı mezkûrun kuv-
vd sübutiyesi sakıt olur. 

Seksen Dördüncü Madde — Tarafeynden birinin 
defteri kanuna muvafık diğerinin defteri sayirmuva-
ffık olur veya hiç defleri bulunmaz veya ibraz etmek 
islemezse defterin muntazam olan tacirin defterinde
ki kuyut, defteri gayrîmunlîazam bulunan veyahut hiç 
mevcut olmayan veya ibraz etmek istemeyen taraf 
aleyhinde delil olabilir. Fakat aleyhime deli! ittihaz 
olunan kaydın hilâfına tarafı hasım deîâlli mutebere 
ile ispat eylerse muntazam defterdeki kaydın kuvvei 
sabuniyesi sakıt olur. 

Seksen Beşinci Madde — Tarafeynden biri has
mın defafiri ticariyesi mündericaîın» kabul edeceğini 
huzuru mahkemede beyan Ve taahhüt etmiş iken has
mı defatM ticariyesinü ibrazdan imtina eylerse mah
keme talibi ibraz olan tarafa iddiasının sıhhati hali
kında bir yemin tevcih edebSir. 

Seksen Altıncı Madde — Mahkeme muvafıkı ka
nun olarak tutulan defter mündericaimı sahibi lehi
ne senet ittihaz edecek oldukla îkmaîi kanaat ve te
mini vicdan için o kaydın doğru olduğuna ve müd-
deabihin halen müydeialeyh zimmetinde vacibülifa 
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hakkı bulunduğuna dair sahibi deftere behemehal bir 
yemin mütemmim icra ettirir. 

Sekizinci Fasıl 
Tüccar Memurları ve Mümessilleri 

Seksen Yedinci Madde — Bir tacirin icrayı ticaret 
eiiiği yeıde, yahut diğer bir yerde ana ait ticareti ic
ra ile mükelief olan kimseye «Tüccar memuru» ıtlak 
olunur. 

Sekken Sekizinci Madde — SabJfoi ticaret asacak 
kendi tarafından verilen mezuniyet hududu dairesin
de memurunun yapmış olduğu muamelâttan ve aktey-
îediği mükavelâftan mesuldür. O memuru istihdam 
eden tacirler müteaddit ise müteselsilen mesul olurlar. 

Memur nasbeden bir şirketi ticariye ise şürekânın 
mesuliyeti şirketin nevine göre tayin olunur. 

Seksen Dokuzuncu Madde — Memura tevdi olu
nan temsil hakkı ya sarih veya zımni olur. 

Sarih temsil hakkım mutazammm varaka, memu
run ifayı ticaret edeceği mahaldeki sicilli ticarete tes
cil ve ilan olunur. Bu merasimin ademi icrası halinde 
maddei âliye ahkâmı tatbik edilir* 

Doksan-ncı Madde — Memura zımnen tevdi edi
len temsil hakkı üçüncü şahıslara karşı umumi addo
lunur ve hangi ticaret için verilmiş ise anın icrası zım
nında lâzımgelen bütün muamelâtı ihtiva eder. 

Memurun üçüncü şahıslar ile icra etmiş olduğu 
muamelâttan dolayı ticaret sahibi muamelâtı mezkûre-
nin "zamanı icrasında temsil hakkının mahdut olduğu
nu üçüncü şahısların bildiğini ispat etmedikçe eş
hası mezkûreye karşı temsil hakkının mahdudiyeti 
iddiası muteber değildir* 

Doksan Birinci Madde — Memur daima âmiri olan 
sahibi ticaret namına icrayı muamele edecek ve im
za ederken kendi ismi ve mahlası yanma âmiri olan 
tacirin isim ve mahlasını veya Şirketin unvanını ya
zacak ve «vekâleten» kelimesini yahut buna muadil 
diğer bir kelimeyi ilâve eyleyecekıtir. Fıkrai ânife ah
kâmının ademi ifası halinde icra edilen muameleden 
memur şahsan mesul olur, fakat eşhası saire memur 
tarafından icra edilip kendisine mevdu ticarete taal
lûk eîlen muamelâttan mütevellit hakkı davayı âmir 
aleyhine de istimal edebilir. 

Doksan İkinci Madde — Bir kimsenin şahsı aka
rı temsil halikını haiz olmaksızın o şahsın mümessili 
sıîaîsîe icra ettiği muameleyi şahsı mezkûr tasvip et
meyecek olursa hüsnüniyet sahibi olan üçüncü şah
sın bu yüzden duçar olduğu zararı mümessil sıfatını 
takınan kimse zâmin olur. 



— 29 

Doksan Üçüncü Madde — Memur, âmirinin mu
vafakati sarması olmaksızın kendi veya başkası he
sabına bizzat veya biîiştirak hiç Mr muamelei tica
riye icra edemez. 

flBu memnu'yete muhalefet eden memur zarar ve 
ziyan {tasına mecbur okluktan başka âmir, memurun 
icra etliği muamelâttan mütevellit menafii de almak 
hakkım hâizdir. 

Doksan Dördüncü Madde — Sarih bir temsil hak
kının nezi veya tahdidi de tescil veya ilâna tabidir. 

'Doksan Beşinci Madde — Memur kendisine tevdi 
edilen ticaretin icrası için ifa etmiş olduğu muamelât
tan mütevellit borçlardan dolayı âmiri namına meha-
kimde îkamei davaya salâhîyeftar ve aleyhine dava 
ikâmesi de caizdir. 

Doksan Altıncı Madde — İşbu fasıl ahkâmı Ec
nebi ticarethane Ve şirketlerinin Türkiye Cumhuri
yeti dahilinde onlar nam ve hesabına icrayı muame
le eden mühressülerine de talbik olunur. 

Dokuzuncu Fası] 
'Seyyar Ticaret Memurları 

Doksan Yedinci Madde — Bir tacirin mektup, 
ilân sirküler ve buna mümasil diğer vesait ile ticareti
ne müîeaH:k muamelâtı icra için mezuniyet vererek 
ahar mahalle gönderdiği müstahdemine «seyyar ti
caret memurları» denir. Bunların dairei mezuniyetle
ri dahilinde yapmış oldukları muamelâttan mütevellit 
borçlardan âmirleri mesuldür. 

Doksan Sekizinci Madde — Doksan birinci mad
de ahkâmı seyyar ticaret memurlarına da ûalbik olu
nur. Ancak bu memurlar icra ettikleri muamelâtı im
za ederken vekâleten kaydını veya buna muadil bir 
kelimeyi istimal edemeyip yalnız âmirlerinin isimle
rini derce mecburdurlar. 

Doksan Dokuzuncu Madde — Seyyar ticaret me
murları bizzat tesîim etmedikleri emvalin bedelini 
ka'bza mezun olmadıkları gibi semenini tescil veya 
miktarım tenzil edemezler. Bunlar, âmirlerine karşı 
üçüncü şahıslar tarafından vukubulan meîalifri anlar 
namına kabul edebilecekleri gibi âmirlerinin muhafa
za! menafiine medar olacak tedabiri de ittihaz ede
bilirler. 

Onuncu Fasıl 
'Sa'lış Memurları 

Yüzüncü Madde — Ticarethanelerde toptan veya 
perakende mail satmaya mezun olan eşhasa «satış me
murları» denir. Bunlar satmış oldukları eşyanın es
manın! - kabzı semen salâhiyeti kasa memurlarına 
tevdi edümemîş İse - ticarethane dahilinde ve teslim 

esnasında talep ve ahzetmek hakkım haiz ve sattık
ları eşya esmamna mukabil âmirleri namına vere
cekleri makbuzlar muteherdir. Satış memurları âmiri
nin mezuniyetini müspit bir varaka İbraz veya âmiri 
tarafından m'ümza bir ilmühaber tta etmedikçe mağa
za haricinde semeni talep edemezler. 

On Birinci Fasıl 
Ticaret TeEâllığı 

Yüz Birinci Madde — Bâmukavele sureti daime-
de tarafeynden hiçbirinin ecjri hâsısı olmadığı hal
de ücret mukabilinde umuru ticariyeden madut mu-
kavelâtm akti hususunda akSdeyn beyninde vesatet ve 
bu suretle muamelâtı ticariyenin aktirii teshil etmeyi 
sanat ittihaz eden eşhasa «tellâl» îllâk olunur. 

Tellâllar işbu fasılda gösterilen hukuku haiz ve 
borçlar ite mükellef tirler. 

Yüz İkinci Madde — Tarafeyni â'kideynce sarfı
nazar olunan veya emtianın cinsine göre;örfi mahal
li mucibince lüzum bulunmayan ahval haricinde tel
lâl; tarafeynden heıbirine muamelenin inikadı aka
binde âkMeynSn esamisini ve mukavelenlitı mevzu ve 
şeraitini ve bunların nevi ve miktar, fiyat ve zamanı 
teslimini mübeyyin kendi îmzasiyle mümza bir bord
ro itasına meclnırdur* 

Yüz Üçüncü Madde — Derhal icrası meşrut ol
mayan muamelât hakkında bordrolar tarafeyni ak!<-
deyne imza ettirilmek ve bir tarafa diğer tarafın im
zasını havi bulunan bordro i!a ed'IImek lâzımdır. Şa
yet bir taraf bordroyu kaîml veya İmza etmekten is!îin-
kâf ederse tellâl derhal diğer tarafa keyfiyeti ihbar 
ile mükelleftir. 

Yüz Dördüncü Madde — Tellâl tavassut eylediği 
işe müteallik evrakla tarafeynin vazetmiş ı olduğu im
zanın ve emre muharrer her nevi senetîerdeki son ci
ranta imzasının sıhhatinden mesuldür. 

Yüz Beşinci Madde — Tellâl kendi v ı̂sıtasiyle ic
ra ed'Hen bir muamelede bir tarafı diğerine bildirmek 
hususunu atiye talik etmek suretiyle tânzim etliği 
bordroyu tarafı diğer kahul ederse muahharan meç
hul kalan taraf tayin edilip te buna karşı serdedilecek 
itirazatı ciddîye bulunmadığı halde bordroyu kabul 
eden taraf akti vaki ile merbut kahr. Meçhul katan 
tarafın iraesi için lâzımgelen müddet örfi mahalli ile 
ve böyle bir örf buhınmadığı halde icabı hale göre 
tayin olunur. Meçhul kalan taraf müddetinde irae 
olunmadığı veya irae olunup ta aleyhine İtirazatı cid
diye dermeyan olunduğu halde bordroyu \ kabul eden 
taraf muamelenin icrasını tellâlın zatından talep ve 
davaya hakkı vardır. 
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Maahaza tellâlın müracaatı üzerine derhal muame
lenin icrasını talep etmezse artık davası mesmu de
ğildir. Tellâl o muameleyi bizzat ifa ettiği takdirde 
tarafı diğere karşı olan hukuku akit kendisine inti
kal eder. 

Yüz Altıncı Madde — Tellâl kendi vasıtasiyle nu
mune üzerine bey olunan emtiadan her birinin tevdi 
olunan numunesini evsafı mebyie İtiraz edilmeksizin 
kabulüne veya muamelenin suveri aharla intacına ka
dar muhafaza ile mükeîM'lir. Tarafeyn numunenip 
muhafazasından sarahaten sarfınazar eder veya emtia
nın cinsine göre örfi mahalli mucibince buna lü
zum olmazsa tellâl mevdu numuneyi muhafazadan 
sarfınazar edebilir. Tellâl bSâhara inticaç edebilme7' 
için mevdu numuneye bir işareti mahsusa vazetmeye 
mecburdur. 

Yüz Yedinci Madde — Tellâl, bedelin veya mu
kavelede musarrah sair teslimatın kabulüne salâ'hiyet-
tar addedilemez. 

Yüz Sekl'zJnci Madde — Tellâl, müdebbir ve müs
takim bir tacir gibi hareket etmekle mükelleftir. B'i-
naeneîevb tePâl kusurundan mütevellit zararlardan 
dolayı tarafeynden herbirine karşı mesul olur. 

Yüz Dokuzuncu Madde — Bîtaraflığını ihlâl ede
cek derecede birini iîüzam eden veya hüsnüniyet kai
desine muhalif olacak mahiyette tarafeynden biri ca
nibinden kendisine menfaat temin eden tellâlın üc
ret ve masarifi talep hakkı sakıt olur. 

Yüz Onuncu Madde — Tellâl muamelenin inika
dı veva akit bir şarta muallak ise şartın tahakkuku 
akabinde olbaptaki bordroyu vermiş olmak şartiyV 
ücretini talebe hakkı olur. Bu hakkı ınuamelenin ak-
tedîldiği günden itibaren bir sene mürurile sakıt olur. 
Şayet muamele münakit olmaz veya talik olunduğu 
şart tahakkuk etmezse tellâl bu baptaki teşebbüsatın-
dan dolayı ücret taîep edemez. 

Yüz On Birinci Madde — Ücreti tellaliye mikta
rı mukaveSât ve nizamata ve bunların Fikdanı halinde 
örfi mahalliye göre tayin olunur. 

Yüz On ikinci Madde — Tellâl tarafından ihtiyar 
olunacak masarifin tediyesi meşrut ise muamele intaç 
edilmese dahi işbu masarifi talebe hakkı vardır. 

Yüz On Üçüınıdü Malide — 'ÜertoiCn Ikûmıe lahdı'ıŷ iıiı 
, taaiaffeyinıoe muOcaırrieır ıveyıa raizaımiatt İlle ımuıayyıen den 
ğilse Ibu cihet öılffi ımfalhaCBliyıe glöne tayin Oîıuıniuır. Ör
fün de fliıkıdıaım thıaffirod» laınli tarafeynin lîiomaisiifaten 
fedOyıesl Jâzflm @e5!ir< 

Yüz On iDöridıüıridü Mıalddle — Teölâl, vîeıs&ltelîle aık~ 
ioüumıan mualmıeilâh ibGr yeıvmllye dlelfiüerinıe günü günü

ne kaydeıtmeğe mecburduır. Kuyudat ıtarûh smasile ot-
ımalk ve 102 nd tnıadidedle musarrah olan nükatı muh
tevi bıulunımıaik lâzımıdır* 

Her kayıt, günü gününe tellâl tarafından (imza olu
nun'. Diefiallürli ticariyenlin tarzı imlâ ve muhafazasına 
dıaliır olan mafdldıeler ahkâmı tellâlın ytevmfiye defteri 
hiîdkksnlda dabi caırMIkı. Teüâl tavaissul etlfDiği muame
lât cin tarafeyn her ine zaman lale» ©denişe yelvımiiye 
defteri! hakkımda dahi cariıdlir. Teüâl tavassut ettiği 
muamelât içlin ıtarfafleyn her ne zaman talep ederse 
yievmliyıe def terlinin Ibu baptaki uıulhteıvuyatını havi im-
zasle mıumıZi ibir suret vermeğe mefdbuıidur.< 

Yüz 'On Beşinci Maldidle — MaHkemne itanafleîyn biety-
nıimdie müteibaddü'ts bir davaya tailt hususatın ispattı ve bir 
dava zımnında Iboındro, suret 'Ve ısalir eıvrakı miMbÛfce-
nin mıuikalbele ve ımııııkaıyıeıselsli IBçkı yievmliye üdıefıteminün 
lübrazını iteSÜâla ©mör ve andan lizabalh muklazliye talep 
ddtelbıliı'j 

Yüz On (Altıncı Malide — Yevmiye diefteMııı 
tarzı lîmSâ ve mıuihafazalsmıa müiteialik ahkâma muha-
fJif haırekeittıe bulunu tellâlaMar beş liradan elli Biraya 
ikalar Ihaıfûf cezaiyi nalkffiye mahkûm olurlar. (Bu ceza 
töîoaneil nmıialmıelâtını rüylelÜSe mükellef mehaklm tarafının 
dan hitikınotîunııır. 

Yüz On Yedlincü Maldldıe — Vefat edra veya üsten 
çiek!J3en tellâlın yevmflyte diefıaCrî mentaup oSduğu kâtlibi' 
âdSe tevdii lefdılîr. . 

Yüz On Sefkizlâıidi Madde — Küçük tacirler ara-
ısımda tellâllık eden eşihıals hakkında işbu faslın Ibardn» 
've lytejvtmllye ıdefterlînle aöt ahkâm 'tatbik olunmaz. 

On İkinci Fasıl 
Ticarete flVlalhsuls Malhaüler 

Yüz On Dokuzuncu Madlde — Borsalar, panayır 
ve pazar mıajhıaillerj, anltrepoılar ve ticarete mahsus 
mahaller hakkında kavanin 'Ve n'izamatı mahsusa ah
kâmı tatöbök ohmur. 

......... -^z^sjs^KBBmmm 
İKİNCİ BAP 

Ticaret Şirketleri 
ıBirincü Fasıl 

Ahkâmı Ulmuml'ye 
Yüz Ylrmiincü Maıdıdle — Ticaret ışilrfkleitletli Mt ve>-

ya müteaddit muamelei ticariye icrası maksadile te
şekkül edem ş'lrtkıe'tlerdir, 

Yüz Yıkımı! Blkünd Maldde •— Tjcarelt şlMcetlerıi; 
kolelklllif, lkomıaın)d!ift Ümüteld, ancmlüm ve koaperatif nıen 
vüleıiinie ınünkaiseonldir: 

1J Ünivan tahtında tl'caıret malksadıiyle müteşelk^ 
kil Ibir şirket, şurekâsmdan hiç ıbiriınlin m'&suiîiytotli dâ-
yinlerine karşı mahdut değilse o şirket «kollektif»tir. 
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2. Bir unvan tahtında icrayı ticaret maksadiyle ] 
teşdddil eden bir şirket, şürekâsından ibik veyahut 
foCr kaçının ştiröteft dıayMerline (kanışı metsuiyeıtli gayri I 
mahdut iye şertik veya şürekâyı Saiireınlin metsuıiiyerti I 
muayyen (bSr sermaye ile mahdut; İse o ş'irkeit «komam* I 
d|2t»lll]ır. I 

iMetsuliyelti ırıaihıdudieye tâibli şürekânın seıranjayesi I 
Maseîeme idle taksim oSSuınalbifc I 

3J IBir unvan tahtada müteşekikill, ısermayesS ess- I 
hama gayri müınOcasam ve her şeatikin meisuiîiyıefii şliıv I 
İfleıte koyduğu sermaye lifle mahdut İse «Iian!jte!d»(tür.< I 

4i (Bir unıvaın ıtafhtınlda mültetşdkkil ive seıranıayeısi I 
raüktan muayyen ve eshama münkasem ve düyun ive I 
taahhüdaıtr yalnız şirketin sermayemle miüıeımmıen ve 
her şeıûklin meısuliyeılii sermayesi mSktarle mahdut ise 
o şirket .«AnDiıbn»dSr4 

S* Meslek, sanat veya maî eitlenlnıe a&it ihtiyaç ve I 
mUHJmeleleT5nıi muavenet ve kefaMi müflekalble saye- I 
sinde meidarik ve ifa eylemek ımalksadiySe fteşkütl edGSan I 
şirket «Koıoperaiiöf >>ih\ I 

Yüz Yıirırti tendi Madde — Ticaret sirkelileri şah* 
fifîyeiö 'hîikanûyeyii hıalMliir. iBinıa'eınıalIleıyh fbu sBıtbetter 
unvanları tahtında mukıavelât ve muamelât akföt ve lic- I 
ra, 'davdın ve medyun sıfatımı Skfciisap ve bu sufailil» I 
mehakiınde ispatı vücut ve emval menkule ve gayrfi-
menikuJey e tasarruf edıelbSIlirler. 

(Yüz Yfctmli Üçüncü (Madde — Şüıtekâdera bbfi 
şîrkîötlteOöî hfosaSinti şürekâii »airemin muvafakatti olunan I 
ıdılkça şirket harlilc/inıde Ibuhıııân Iblir şahsa devir veya o I 
şahısı hissesine leşrük eldlemıeız.'' Devir haSföndie kendM-
ııe devröluınam kfimısemfin ve teşrflk bakinde şeriküsşerin I 
(kin şirketle (bir gûna münasebet olmayıp gerek şirkette I 
gerek üçüncü şahıslara karşı yalnız dıeıvreidıan kîmıse I 
veya şeniküsşerJk ancak kemdi hisseli işiiirakleıri nâsb©-
dünde şerike »ît kârdan ve zarardan müstefit veya; 
mutaızarrır olurlar. I 

Yüz Yirmi Dördüncü ÖVladlde — Bir şerik, şirke
tin idaresine memur olsa dahi diğer şürekânın rıza ve 
(muvafakatti olmadıkça, şahsı aharı şerik tsıfıai%le şiir* 
kete İthali ve yerine aharım da ikame edıemez. I 

Yüz Yârmi Beşindi Maıddıe — Tücaoıet şjrkedsîerîn»-
de sermaye ittihazına salih mevat berveçhi âtidir: 

1< Nukut ve maıthılbat ve eşya ve hayvanait gM 
maddî emvalıi menkule* 

2* İmlfüyaz ve ihtira beraberli ve alâmeDi farika 
ruhlsadhameleırli gflbi gayrî maddi emvali menkulle, 

. 3* (Her mevti emvali gayrli meınikule; I 
At (Eımlvıaü gayri menlkuîe ve gayrimeınlkuJenunı I 

menafi ve hakkı fetimalWi; I 

5. Şayi ve amel, 
6* toban ticari 
7l< Tâaareilihaınle! 
Yüz Yirmi Altıncı Madde — Tesisat* hakkı icar, 

isim ve unvan, 'ihtira beratları, alâmeti farika, bir sa
nata müteallik ve bir şahsa ait model ve resmiler gi
bi bir tacirin icrayı sanat eylemesine hadim anasır, 
ticarethaneden madüîtur. 

Yüz Yirmi Yedinci Madde —Her şerîk şirkete va-
zmı deruhte ettiği sermayeden dolayı şirkete karşı 
medyun ve bu sıfatla mesuldür. Binaenaleyh taahhüt 
ettiği sermayeyi vazıda teahhür eden şerik, bu yüz
den şirkete terekküp eden zarar ve ziyam itaya mec
burdu;. 

Yüz Yirmi Sekizinci Madde — Vazında teahhür 
vaki olan sermaye nakit kabilinden ise 127 ne! mad
de mucibince zarar vez iyan talebi hakkına halel gel
memek şartiyle sermayenin fâzâmütlediye olduğu gün
den itibaren faÜzi kanuni itası dahi mecburidir. 

Yüz Yirmi Dokuzuncu Madde — Sermaye olarak 
şirkete zimmi nastaki matlûbatmı devretmiş olan bîr 
şerı-k işbu matlübatı Şirketçe tahsil edilmiş olmadık
ça tebriyei himmet edemez. Matiûbatı mezkûre müec
cel ise hilâfına mukavele olmadığı halde hululü ecej-
den ve muaecel ise tarihi akdi şirketten itibaren niha
yeti bir ay zarfında tahsil edilmiş olmak lâzımdır. Her 
ne sebebe mebni olursa olsun bu müddet zarfında 
tahsil edilemediği halde teahürden dolayı i şirketin za
rar ve ziyan iddiasına halel gelmemek şartiyle sahibi 
sermaye müddeti mezkûreriin mürurundan Mbaren 
güzaran olacak eyyamın faizii kanunisini dahi ifaya 
mecburdur. Matluhat kısmen tahsil ediîmfş ise hükmü 
madde matiûbatı bakiye hakkında caridir. ; 

Yüz Otuzuncu Madde — Sermaye olarak vazolu-
nan eşyanın kıymetleri şirket mukavelenamesinde mu-
sarrah olmadığı halde zamanı vazılannda borsa ve
ya piyasalarda carı olan fiyatları ve borsa ve piyasa
larda fiyatı cariyeleri bulunmadığı takdirde ehli hib-
reye bilhavale bunîar tarafından takdir omnacak kıy
metleri alâkadarmca kabul edilmiş addolunur. 

Yüz Oîuz Birinci Madde — Bir şerikin vazım de
ruhte ettiğ'i sermaye ayandan ise telâkki j ve biîistsh-
kak zaptı veya teslimi gibi mesaiîde meb|iye müteal- , 
lik kanunu medeni ahkâmı caridir. j 

Yüz Otuz İkinci Madde — Mukavelede hilafı 
meşrut değil ise. sermaye olarak vazoiunan emvaln 
mülkiyeti şirkete ait olur. 

Yüz Otuz Üçüncü Madde — 127, 128 ve 129 ncu 
maddelerde bahis ve beyan olunan zarar ve ziyan ve 
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faiz iddiaları içün şürekâya ihtarname tebliği mecburi 
değildir. Bundan maada işbu müddeiyat şürekanın 185 
nci madde mucibince haiz oldukları hakkı feshin is
timaline mâni teşkil etmez. 

Yüz Otuz Dördüncü Madde — Bir şerik kendi 
umurunda mutadı olan dikkat ve basireti umuru şir
kette dahi ibraza mecburdur. 

Yüz Otuz Beşinci Madde — Her hangi bir şerik 
sayı zatîsinden dolayı şirketten ücret talep edemez. 
Fakat mukavelenamede ücret alması meşrut ise bu 
şart muteberdir. 

Yüz Otuz Altıncı Madde — Vazedilen sermaye 
için faiz ita- edileceğine dair olan şart muteberdir. 

Yüz Otuz Yedinci Madde — Bir şerik hile ve bu
da veya salâhiyeti tecavüz veyahut hata ile şirkete 
iras ettiği zararı zâmin olur ve bu zarar o şerikin 
bususatı sahede şirkete temin ettiği menafi ile takas 
edilemez. 

Yüz Otuz Sekizinci Madde — UsuKi dairesinde 
müteşekkil bir şiı'ket devam ettiği rnüdde çe şüre
kâdan birinin şalıŞİ dayımleri haklarını ancak şirketin 
blançosu mucibince o şerike ait hissel rabilhten ve 
şirket fesbolunmuş ise tasfiye neticesinde medyunla
rına düşen hisseden isîifade ederler. Henüz bîanço 
tanzim edilmemiş ise dayin blançonun tanz'mü neti
cesinde medyunun taayyün edecek hissei rihbine ve 
sirkelin hitamı tasfiyesinde tahakkuk eyleyecek his
sesine haczi Bh'fiya'ii vazettirebilir. 

Sermayeci eshama mürikasem komond't şirketleriy
le anoniim şirketlerinde dayinler medyunlarına ait bu
lunan eshamı haciz ve furutıt ettirebilir. Anifen be
yan olunan ahkâm, medyun şürekanın şirket hari
cindeki emvaline dayinleıin hakkı müracaatini ihlâl 
etmea;. 

Yüz Otuz Dokuzuncu Madde — Şirketin memu
rin ve miistahdeminline hizmetleri mukabilinde veri
lecek ücretin kısmen ya tamamen ribha işlirak sure
tiyle İfası meşrut oîduğu takdirde bu şart kendilerine 
şerik sıfat™, veremez. 

Yüz Kırkıncı Madde — Kâr ve zararın ne su
retle taksim olunacağı şirketin mukavelesinde tasrih 
edilmemiş ise her şerikin kâr ve zararındakl hissei 
sermayesi ne nevi Ve kıymette olursa olsun müsavi 
olarak kabul edilmiş addolunur. 

Yüz Kırk Birinci Madde — Mukavelenamede yal
nız kârın sureti taksimi tayin edilip zararın tarzı tak
siminden bahsedilmemiş ise zarar da kâr gibi taksim 
olunu». 

Zararın sureti taksiminden bahsolunup kârın veç-
hi taksimi meskûtunanh bırakıldığı halde kâr da za
rar gibi taksim edilir. 

Yüz Kırk İkinci Madde — Şirket mukavelename
sinde n'bih şirketin şürekâdan birine veya bir kaçma 
hasrı veya şürekâdan birinin veya bazısının zararı 
şirkete ademi iştiraki münderiç ise sürura mezkûre 
keenlemyekündür. Bu halde sureti taksim meşhul ad
dolunarak kâr ve zarar 140 ncı madde mucibince bey-
ne'şşlire'kâ müsavat üzerine taksim edilir. Ancak ame-
linii Sermaye vazeden şerikin zararı şirkete ademi işti
raki mukavelemsmei şirkette meşrut ise bu şart mute
berdir. 

Yüz Kırk Üçüncü Madde — Şürekâ kâr ve za
rardaki mik'ları hisseierMn tayinlini şirketin mukavele-
nnmesİyle yahut bilâhara itüühaz ettikleri karar ile iç
lerinden birine veya bir üçüncü şahsa tefviz ettikleri 
halde bu şart meri ve o şeıikin veya üçüncü şabsın 
bu bapta vereceği karar hak ve adalete mugayir ol
madıkça muteberdir. İşbu karara ittîlâ husulünden 
İJ baren üç ayın müruru veya temeliüü tamamen ve
ya kısmen kabız veyahut âhare hava'e ve zararı te
diyeye mübaşeret gibi kavlen veya filen kabule de-
îâiej eden ahvall'n vücudu ile hakkı itiraz sakıt olur. 

Kâr ve zararın taksimine müteallik kararı mütte-
lıaz mugayiri hak ve adalet görüldüğü takdirde mah
kemece Iî*tal olunur. Bu halde kâr ve zararın suret: 
taksimi meçhul addolunarak 140ı ncı madde mucibin
ce taksim olunur. 

Yüz Kırk Dördüncü Madde — Müddeti şirket 
mukavelenamede tayin ediîmed'îği halde şürekânın 
fosrhay&i bulundukları müddet için aktedihîiiş addo
lunur. Maamafih müddeÜ gayrimuayyen bir şirket 
mevzuu işügali olan işin maüıiyetine nazaran bir müd
det ile tahdit olunabilirse. Şirketi mezkûre bu işin 
niüddeîi devamı için aklediîmiş farzedilir. 

Yüz Kırk Beşinci Madde — Müddeti muayyene-
nln hitanundan senra fiüen devam etmiş olan bir şir
ket, gayri muayyen bir müddet için temdit edilmiş ad 
ve İtibar olunur. 

İkinci Fasıl 
Koîlekif Şirketler 

Kısım - ti 
Şirketin Mahiyet ve Sureti Teşekkürü 

Yüz Kıık Altıncı Madde — Kollektif Şirketleri
nin tahriri bir mukaveleye merbut olması lâzımdır. 

Yüz Kıık Yedinci Madde — Kollektif şirketleri
nin mukavelenameleri : 

l j Taribi tanzimlerini; 
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2„ Şürekânın isim ve şöhret ve ikametgâhlarını 
ve evsafı mümeyyîzei şaibelerinin ve şirkete dahil olan 
diğer şirket var ise anın da unvanı şirketini; 

3* BU şirketin merkezi ticaretini; 
4, Şirketin kollektif olduğunu; 
5J Şirketin unvaniyle merkezini; 
6. İmzai şirketi ve vazı imzaya mezun şürekânın 

esamisini, bunların münferiden mi veya müçtemian 
mı vazı imzaya satahiyettar okluklarını; 

İt Şirketin mevzuunu; 
8, Her şerikin vazmı taahhüt ettiği hîssei serma

yeyi ve işbu hissei sermayenin nakit olmayan aksamı
nın kıymeti mühammenesirii; bu kıymetin ne suret
le takdir edildiğini; 

9< Her bir şerikin temettü ve zarardaki hissei 
iştirakini; 

!10< Şirketin iptida ve intihası tarihlerini muh
tevi olmalıdır. 

Bunlardan maada şürekâ müfit addettikleri şerai
ti saîreyi de mukavelenameye dercedeblirler. 

Yüz Kırk Sekizinci Madde — Kollektif şirketini 
teşkil edenler şirket mukavelenamesinin bir suretini 
şirketin teşekkülünden itibaren on beş gün zarfında 
şirket merkezinin bulunduğu mahalde sicilli ticarete 
tescil ve ilan ettirmeye mecburdurlar. Şirket mukave
lenamesi şürekâ tarafından sureti hususiyede tanzim 
edilmiş ise tescil ve ilan için verilecek suretin şürekâ
nın imzasryle mümza olması ve kâtibi adle tasdik et
tirilmesi ve mukavelename kâtibi adilce tanzim olun
muş işe suretin dahi kâtibi adilce tasdik olunması lâ
zımdır. 

Yüz Kırk Dokuzuncu Madde — Bir kollektif şir
keti gerek hini teşekkülünde gerek badetteşekkül mer
kezi şirketin tabi bulunduğu mahkemenin dairei ka
zasından hariç herhangi bir mahalde şube kuşat et
tiği halde 148 nci maddede beyan olunan malûmat 
tamamen o mahalde dahi icra ve bu şubeye verilen 
Salâhiyet ve mezuniyetin hududu dahi sicilli ticarete 
kayıt ve ilân olunur. 

Şubenin tesisi Şirketin teşekkülünden muahhar ise 
mezkûr maddede beyan olunan müddet kuşat tari
hinden muteber olunur. 

Yüz Ellinci Madde — Bir kollektif şirketin tes
cil ve ilanından sonra şirketin unvanı veya ikametgâhı 
veya mevzuu veya vazı imzaya mezum şürekâsı teb
dil edildiği veya şürekâyı saireden bazısının şirketten 
İhracı Veya şirkete yeni şerik ithali suretiyle şürekâ 
arasında tebeddülat vukua geldiği veya sermayei şir
ket tezyit veya tenkis olunduğu veya mukavelename

de muayyen müddetin inkızasından evvel şirket fesih 
veya müddetti muayyenenin hululünden dolayı müdde
ti şirket temdit veya diğer bir şirketle tevhit edildiği 
velhasıl şirket mukavelenamesinde üçüncü şahısları alâ
kadar edecek tebeddülat vaki olduğu halde bu husus
lara dair olarak şirketçe tanzim ve umum şürekâ tara
fından imza edilecek bir beyanname bu tadilâtı müs
pet olan vesaik ite beraber kâtibi adle tasdik ettirdik
ten sonra sicili 'ticarete kayıt ve ilan olunur. 

[Yüz EHİ Birinci Madde — 148, 149, 150 nci mad
deler mucibince tescil ve ilanı muktazi hususatı tes
cil ve ilan ettirmemiş olan şürekâ bunu üçüncü şah
sın aleyhine istimal edemezler. Binaenaleyh tescil ve 
ilândan evvel şirket namına muamelâta iptidar edilmiş 
ise şirket üçüncü şahıslara karşı mesul ohır. Merasi
mi tesciÜyesi icra kılınmayan şirketin, şürekâ vücudu
nu inkâr ettikleri halde üçüncü şahıslar, her türlü 
beyyinat ile vücudu şirketi ispat edebilirler. 

Yüz Elli İkinci Madde — 148, 149, 15ft nci mad
delerde beyan olunan tescil ve ifân, şirket müdiranı 
tarafından icra edilmediği halde şürekâdan hcrbiri biz
zat tescil ve ilan ettirebileceği gibi bu mecburiyeti 
ifa ettirmek üzere müdiranı şirket aleyhine dava dahi 
ikâme ve hüküm istihsal edebilir. Her iki takdirde 
vukubulacak her türlü masraf şirkete aittir. 

Yüz Elli Üçüncü Madde. — Bir kolektif şiıketin 
tescil ve ilânı 148 nci maddede gösterilen müddet zar
fında veya bilâhare icra luhnmadığı hafide aradan ne 
kadar müddet geçmiş olursa Olsun şürekâdan herhangi 
birinin mahkemeye müracaatla feshi şirketi talebe 
hakkı vardır, feshi şirket talebinde bulunan şerikin 
evvel emirde kâtibi âdil marifetiyle diğer şürekâya 
ihtarname tebliğ ettirmesi lâzımdır. 

Mahkeme, şirketin feshine karar verdiği halde fes
hin hükmü, feshi talep eden şerik hakkında ittarna-
me tarihinden İtibaren cereyanı eder. Ancak bu se
beple şirket feshedilmiş olsa dahi keyfiyejti feshin tes
cil ve îîânına kadar şirket namına icra kılınan mua
melâttan dolayı üçüncü şahısların hukukuna halel 
gelmez. 

Yüz EBi Dördüncü Madde. — Bir kollektif şirke
tin temdidi müddeti hakkımda beyneşşürekâ ittihaz 
olunan karara o şirket şürekâsından herhangi birinin 
şahsi dâyint tarafından itiraz olunabilir. Dâyini mu-
terizin itiraz hakkı olabilmek için matlubunun fâzi-
mülifa bir ilâma veya sair bir senedi resmiye müs
tenit olması ve temdidi müddet kararının tarihi tescil 
ve ilânından itibaren nihayet on 'beş şan zarfında 
keyfiyetin kâtibi âdil marifetiyle baihtarname şirkete 
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tebüiğ ettirilmiş bulunması şarttır. İtirazname teındi-
>dji müddetin tarihi tescil ve ilânından itibaren nihayet 
on beş gün zarfında telbMğ ettirtilinezse itirazı vaki 
keenlemyekûn addolunur. Fakat temdit kararı tescil 
ve ilân edilmemiş ise dâyin itirazını cemi zamanda is
timal edebilir. 

KISIM - 2 
Şürekâ Beynindeki Münaselbat 

Yüz El i Beşinci Madde. — Kolektif şirketleri şü
rekâsının yekdiğeriyle olan münasebatında mukave
lename ahkâmı ve mukavelenamede sarahaten veya 
zımnen münderiç olmayan hususatta işbu fasılda mu
harrer olan ahkâm tatbik olunur. 

Yüz El i Altıncı Madde. — Şirketin idaresıi şirket 
mukavelenamesiyle ve mukavelenamede sarahat olma
dığı halde şürekânın şahsi ekseriyeti ârasile şürekâdan 
birine veya bir kaçına veya cümlesine veya hariçten 
bir veya müteaddit eşhasa tefviz olunabilir. 

Hakkı idare berveçhilbalâ hiçbir kimseye verilme
miş ise (müdüriyet şürekâdan her birine tefviz edilmiş 
addolunur. 

Yüz Elli Yedinci Madde. — Şirket mukavelena
mesiyle tayin olunan müdürün hakkı idaresi dliğer 
şürekâ tarafından tahdit orunaınayacağı gibi kendisi 
de azlolunamaz. Ancak esbabı muhikka mevcut ise 
şürekâdan birinin talebi üzerine mahkeme kararûyle 
hakkı idaresi tahdit veya kendisi azlolunabilir. 

Esbalbı mulıikkadan maksat, müdürün ifayı vafi-
fede ihmal ve tekâsiiîü azimi veya idarede ademi ik
tidarı gibi hususattır. 

Yüz EHi Sekizinci Madde. — Müdür, şirket mu
kavelenamesinin tanziminden sonra ittihaz edilen bir 
karar ile intihap edilmiş ise şürekânın ekseriyeti âra-
siyle azledilelbilir. Berveçhi meşrudı tayin kılınmış olan 
müdür, şirket mukavelenamesi ahkâmını ihlâl eyledi
ği ve azli için şürekânın ekseriyeti arası hâsıl olma
dığı takdirde her bir şerikin azil için mahkemeye hak
kı müracaatı vardır. 

Yüz EMİ Dokuzuncu Madde. — Şirket umurunun 
Maresi şürekânın fcaffesine veyahut bir kaçına mev
du ise bunların her biri münferiden harekete mezun
dur. Mamafih şirketin idaresiyle mükellef olan şüre
kâdan bazısı icra olunacak aktin menafii şirkete mu
vafık olmadığını beyan edecek olursa hakkı idareyi 
haiz şürekâyı saire ekseriyetle akti mezkûru icra ede-
'bllir. 

Umuru şirketin idaresi kendilerine tevdi edilen 
şürekânın bülttifak hareket etmesi şirket mukavele
namesin de musarrah ise şürekânın, teahhüründe teh

like melhuz olan ahval müstesna oiımak üzereı her 
işte ittihadı lâzımıdır. Müdüran beyninde ittifak ha
sıl olamadığı halde keyfiyet, şürekânın heyeti umu-
miyesine tevdi edilir ve heyetçe verilecek karar lâzı-
müiittüba olur. 

Yüz Altmışıncı Madde. — Şirket mukavelename
siyle şürekâ arasında tayin olunan müdür, şürekâisai-
renin itiraz ve muhalefeti vaki olsa bile hileye müs
tenit olmamak şartiyle şirketin idaresi için lâzım ge
len muamelâtı icra edebilir. 

Yüz Almış Birinci Madde. — Şirketin idaresine 
dahil olan hususat; maksat ve mevzuu şirketin istih
sali emrinde icrası muktazi umur ve muamelâtı mu-
tadeden ibarettir. Müdürleri şirket için menfaat mü
lâhaza ettikleri takdirde, sulh ve tahkime dahi me
zundurlar. Şu kadar ki teiberrüat icrası ve mevzuu 
şirketten hariç olduğu halde emvali gayrimenkülenin 
bey ve ferağı ve teminat iraesı gibi muamelâtı muta-
de haricinde kalan hususait şürekânın ittifakiyle icra 
oiîunur. 

Yüz Altmış İkinci Madde. — Bir şerik şirketten 
istikraz ettiği veya şirket hesaibına bir mahalden tah
sil eylediği meblâğı, hilâfına mukavele olmadığı su
rette hulu'.ü vâdede veya zamanı münasibinde eda ve 
teslim etmeyecek oîur ise işbu vâde veya zamanın 
mürurundan itibaren güzeran olacak eyyamın faizi 
kanunisini dahi itaya mecbur olur. 

Yüz Altmış Üçüncü Madde. — Bir şerik müdür 
sıfatını haiz olmasa daihi umuru şirketin tarzı cereyan 
nurdan bizzait malûmat aOmak ve şirketin evrak ve 
defatirini tetkik ve bunlara göre vaziyet maliyesini 
mülbeyyin olarak kendisi için bir hesap varakası tan
zim etmek hakkını haizdir. Bu hakkı iskat eden mu
kavele keenlemyekûndür. 

Yüz Altmış Dördüncü Madde. — Şirket mukave
lenamesinde sarailıat olmadığı halde işbu mukavele
namenin tdbdil ve tadiline müteallik mukarrerat bi-
üûmuım şürekânın Mtifakiyle, mukarreratı sairede şü
rekânın adedi rüusunun ekseriyetiyle ittihaz olunur. 

Yüz Afiiımış Beşinci Madde. — Müdür, şirketin 
senei hesabiyesi nihayetinde bilançoyu esals "ttihaz 
ederek kâr ve zarar hesabatını tanzim ve ona göre 
şjıketin hissesini tayin ve tespit eder. 

Yüz Altmış Altıncı Madde. — Her şerik senei he-
•saıbjye nihayetinde tahakkuk eden temettüden ken
disine isaibet eden hisseyi ve şirkete ikraz ettiği meb
lâğın ve meşrut ise sermayesinin faizlerini, şirket mu
kavelenamesi mucibince müstehak olduğu ücreti şir
ketten talep ve ahzeylemek hakkını haizdir. 
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Yüz Altmış Yedinci Madde. — Şürekâ biittifak 
(karar vermedikçe herhangi bir şerik sermayeden te
nakus eden hissesini itmam ve ikmale cebrohınaımaz. 
Ancak hlâfına karar mevcut değilse tenakus eden 
mıMarc sermayesini âtiyede hâsıl olacak temettüat ile 
telâfi okunur. 

Yüz Altmış Sekizinci Madde. — Bir şerik azasın
dan bulunduğu şirketin icra eylediği muamelei ticari
ye nevinden bir muameleyi şürekâi sairenin muvafa
kati olmaksızın kendi veya aharı hesabına yapama
yacağı gibi ayni nevi muamelei ticariye ile meşgul bk 
şiıkete şahsen mesul aza sıfatiyle de giremez. 

Bir şirketin esnayı teşekkülünde o şirkete giren bir 
şerikin daha evvel teessüs eylemiş diğer bir şirketin 
de şahsan mesul azasından olduğunla şürekâi saire 
mutta!) iken evvelki şirketteki iştirakin terk ve katı 
beyinlerinde sarahaten kararlaştırıflmadığı halde işti
raki mezkûru kabul eylemiş addolunurlar. 

Yüz Altmış Dokuzuncu Madde. — Bir şerik mad-
dei ânîfe hükmüne muhalefet edecek olursa şirket 
kendisinden zarar ve ziyan istemekte veya zarar ve 
ziyana bedel o şerikin kendi namına yaptığı muame
lâtı şirket namına yapılmış addetmekte ve üçüncü şa
hıslar hesabına akdetmiş olduğu mukavelâttan müte
vellit menafim şirkete terkini talep etmekte muhtar
dır. Bu hukuku metali beden birinin tercihi şürekâi 
salreye râcidir. Hukuku mezkûre bir muamelenin ak-
tîne, yahut şerikin diğer bir şirkete girmesine, şüre
kâi sairenin ıttılaîarı tarihinden itibaren üç ay ve ta
rihi ıttıla nazarı itibara alınmaksızın vukularmdan iti
baren bir sene sonra sakıt olur. 

Ahkâmı salife şürekânın şirketin feshini talep hu
susundaki haklarını ihlâl eylemez. 

KISIM - 3 
Şürekânın Üçüncü «Şahıslarla olan Münasebatı : 
Yüz Yetmişinci Madde. — Kolektif şirketi eşhası 

saliseye karşı tescil ve ilânı tarihinden itibaren mev
cut addolunur. 

Kolektif şirketinin fıkrai sâlifede beyan olunan 
tarihten muahhar bir tarihte müteşekkil addedilece
ğine dair olan hükmü mukavele, eşhası sâliseye karşı 
keenlemyekûndur. 

Yüz Yetmiş Birinci Madde. — Şirketti şürekâya 
ve üçüncü şahıslara karşı 'temsil etmek hak ve vazi
fesi, tescil ve ilân olunan mukavelenamede hilâfına 
sarahat yok ise 156 ncı madde mucibince hakkı ida
reyi haiz Olan eşhasa aittir. 

Yüz Yetmiş İkinci Madde. — Şirketi temsil sa
lâhiyetini haiz Olan şahıs şirket namına ve maksadı 

şirkete müteallik her nevi umur ve muamelâtı huku-
kiyeyi icra ve şirketin imzasını istimal hakkım haiz
dir. Bu hakkı takyit eden her şart hüsnüniyetle ha
reket eden üçüncü şahıslar hakkında j keenlemyekûn 
hükmündedir. Ancak tescil ve ilân edilmiş olan mu-
kavelenamei şirket ite şirketin ilzamı açin müteaddit 
şirketlerin imzası şart kılınmış ise bu şart muteberi
dir. 

Yüz Yetmiş Üçüncü Madde. — Şirket müduranı 
tarafından şirket namına yapılmış olan muamelâttan 
dolayı şirket dâyin ve medyun sıfatını iktisap eder. 
Bu muamelât ister sarahaten, ilster zımnen şirket na
mına vaki oîsun fark yoktur,. 

Yüz Yetmiş Dördüncü Madde. — Şürekâ, şirke
tin düyun ve taahhüdatından dolayı müteseMEen ve 
bütün mnalariyle mesuldürler. Bu esasa muhalif olan 
şart üçüncü şahıslar hakkında keenlemyekûndur. 

Yüz Yetmiş Beşinci Madde. — Düyun ve taahhü-
daıtı şirketten dolayı evvelemirde şirket aleyhine ikâme'! 
dava olunur. Şu kadar ki şirket feshedilmiş veya şir
ketin aleyhinde icra kılman takibattan bir semere hâ
sıl olmamış ise şürekâ hakkında ikâmei dava edlir. 
Bu hüküm şürekânın emvali şabsiy esine haczi ihtiya
ti vazına mani değildir. 

Yüz Yetmiş Altıncı Madde. — Münhasıran şirket 
aleyhine sadır olan bir ilâm, şürekâ hakkında lâzimül-
icra değildir. 

Yüz Yetmiş Yedinci Madde. — Kolektif şirketi
nin tasfiyesi veya iflâsı hallerinde şirketin dâyinleri 
emvali Şirketten haklarım istifa etmedikçe şürekânın 
şahsı dâyinleri emivaÜ mezkûreye müracaat edemez
ler. 

Yüz Yetmiş Sekizinci Madde. — Şirketin iflâsı -
karar mahkemede sarahat olmadıkça t şürekânın if
lâsını mucip değildir. Ancak Şirketin dâyinleri masa
dan matluplarım tamamen istifa edemedikleri halde 
baki matlupları için şürekâya müracaat ederler ve 
bunlardan istifayı hak edemedikleri takdirde iflâs
larına karar ita olunabilir. Şu kadar ki şürekânın em
valine gerek âdiyen ve gerek iflâs tarikiyle müracaat 
edilecek olursa bunların şahsi dâyinleriyîe şirket dâ
yinleri arasında bir hakkı tekadldüm ve imtiyaz mev
cut değildir. Mamafih şahsi dâyinler meyamnda ka
nunen hakkı rüçhanı haiz olanlar istifayı hak husu
sunda diğerlerine tekaddüm ederler. 

Yüz Yetmiş Dokuzuncu Madde, —r- Kollektif şe
rikler kendi sermayeleri için şirketin masasına gire
mezler. Şirkette olan sair alacaklarını şirketin dâyin
leri gibi kayıt ve kabul ettirebilirler. 
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Yüz Seksenyıcı Madde. — Şirkete medyun olan 
bir şahıs, deyninin şürekâdan birinde olan mathıbile 
takasını takıp edemediği gflbi şürekâdan biri dahi şir
kete karşı «lan deynini şirketin medyununda bulunan 
matîuibile takas ve mahsup ettiremez. Fakat kentlisi
ne müracaat vaki olunan şerik 175, 178 nci madde
lerde mezkûr olan ahvalde şirketten istihsali matlup 
edemeyerek şürekânın şahsına müracaat eyleyen şir
ket dayinıine karşı takas iddiasına salâhiyettedir. 

KISIM - 4 
Kollektif şirketlerinin infisahı - şürekânın şirket

ten çıkması veya çıkarılması ve şirketlerin birleşmesi. 
Yüz Seksen Birinci Madde. — Koiiektif şirketler: 
1. Şirketin akıdoiınıduğu müddetin hitam but 

iması; 
2. Şürekânın ittifakiyle ve mukavelenamede sa

rahat olduğu takdirde ekseriyeti ârasiyle; 
3. Konkordato ile neticelenmiş olsa bile şirketin 

ilânı iflâs etmesiyle; 
4. Şürekâdan birâıin veya bazısının talebi üze

rine esfbalbı muhikka ve ahval mühiimımenin vücudu
na binaen mahkemenin karariyle; 

5. Makısadı şirketin tamam olrnıaisiyle; 
6. Şürekâdan birinin şirketin mukavelenamesin

de muayyen salâhiyetine binaen feshi şirketi ihbar et
mesiyle; 

7. Müddeti gayrimu'ayyen şirketlerde şürekâdan 
birinin feshi şirketi ihbar etmesiyle; 

8. — Şirketin sermayesinin tamamı veya sülüsanı 
zayi olumta ikmaline veya baki kalan kısmiyle iktifa
ya şürekâca karar verilmiş ohnasiyle; 

9. Diğer bir şirket ile birleşmesiyle; 
10ı. — Merasimi teşekküliyenin âdemi icrasından 

dolayı şürekâdan birinin talebi üzerine mahkeme ka
rariyle; Münfesih Olur. 

Yüz Setoen İkinci Madde. — Şirketin infisahın
dan sonra müdürler, şirketi münfesihe nam ve hesa
bına icrayı muamele edemezler. Ettikleri halde bundan 
(mütevelli mesuliyet, müteselsilen mesuliyeti gayri-
mahdüda ile şirket müdürlerine raci olur. Şu kadar 
ki keyfiyeti fesih alelûsul tescil ve ilân edilmedikçe 
kâffei Şürekânın üçüncü şahıslara karşı mesuliyetleri 
bakidir. 

Yüz Seksen Üçüncü Madde. — Şirket mukavele
namesinde maddei mahsusa tasrih edilmeksizin alel
ıtlak esbabı feshiyeden herhangi birinin vücudu ha
linde şirketin münfesih olmayacağına dair olan şart 
muteber değildir. Fakat bir veya müteaddit esbabı 

muayyenenin feshi şirketi mucip olmayacağının mu
kavelenamede tasrih edilmesi caiz ve bu şart mute
berdir. 

Yüz Seksen Dördüncü Madde. — Müddeti gayri-
rnuayyene için miünakit şirketlerde her şerik akaHi 
altı ay evvel diğer şürekâyı kâtibiadil marifetiyle gön
dereceği bir ihbarname ile haberdar ederek şirketi 
feshedebilir. 

Ancak taîdbi feshin kabul ve ımuteiber olması için 
hüsnüniyeti makrun olması ve şirketin zararını mu
cip olmayacak bir zamanda vukubufanası şarttır. 

Hesabı senede bir kere rüyet olunan şirketler, iş
bu sebepten dolayı ancak senei hesabiye nihayetin
de f esholünabilirler. 

Yüz Seksen Beşinci Madde. — Müddeti muayyen 
ve gayrimuayyen şirketlerde bir şerikin talebi üze
rine esıbaibı muhikkadan diölayı mahkemece feshi şir
kete karar verebilir. 

Müddeti gayrimuayyen şirketlerde esbabı muhik-
kaya binaen şirketin feshi için evvelce şürekâyı saire-
ye ihbar icrası icap etmez. 

Feshi şirket talebini müştekim olan esbabı mu
hikka: 

1. Hadis olan bazı esbaptan dolayı maksadı şir
kete vusulün mümkün olmaması; 

2. Bir şerikin gerek umuru idarei şirkette, gerek 
hesabatı şirketin tanzimi hususunda şirkete ihanet ey
lemiş olması; 

3. Bir şerikin kendisine tahmil olunan vezaifi esa-
siyeyi ifa eetmemesi; 

4. Bir şerikin menafii şahsiyesi için unvan veya 
emvali şirketi suiistimal eylemiş bulunması; 

5. Bir şerikin uhdesine müterettip umuru şirke
ti duçar olduğu bir marazı daimiden veya sair sebep
ten dolayı ifaya kabiliyet veya ehliyeti kalmaması; 

Velhasıl şirketin teşekkülünü mucip olan fiili ve
ya şahsi mülâhazatın maksat şirketin husulünü ve 
ımlli'teassır kılacak surette zeval bulmuş ohnası gibi es
baptır. 

îşbu maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkra
ları mucibince sebebi fesih ihdas etmiş olan şerikin 
talebi feshe salâhiyeti yokıtur. 

Yüz Seksen Altıncı Madde. — Sermayenin vaz 
ve teslimine ait vazifenin ifa edilmemesinden dola
yı fesvh talebi mesmu olabilmek için şerike evvelce ih
tar icrası lâzımdır. 

Yüz Seksen Yedinci Madde. — Bilihbar fesihten 
gayri bir sebebe binaen infisah eden bir şirkette şeri
kin hakkı İdaresi, keyfiyeti fesihten haberdar olduğu 
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veyahut oSması iâzımgeldiği tarihe kadar devam et-
mtiş addolunur. 

Yüz Seksen Sekizinci Madde. — Müddeti bir şe
rikin hay ah ile mahdut olan veya muayyen müddetin 
hitamından sonra muamelâta devam etmek suretiyle 
zımnen temdit edilmiş bulunan şirketler gayrimuay-
yen müddette müteşekkili addolunur. 

Yüz Seksen Dokuzuncu Madde. — Şürekâdan 
birinin vefatı veya iflâsı veya mahcuriyeti halinde 
şirketin münfesih olacağı mukavelenamede münde-
rîç ise müteveffa şerikin haizi ehliyet vârisi veya müf
lisin masası veyahut mahcurun mümessili kanunisi 
bu hadisemin bilâ teahhür şürekâya tebliğine ve bun
ların rttyet ettiği işlerden tehirinde tehlikeli bulunan
ları şürekâ kendilerine biliştirak bir karar ittihaz 
edinceye kadar idareye mecburdurlar. Aynı suretle 
diğer şürekâ da kendilerine mevdu olan işleri mu
vakkatten idare ile mükelleftirler. 

Bu halde muvakkat idarenin devamı müddetince 
şirket mevcut addolunur. 

Yüz Doksanıncı Madde. — Bir şerikin vefatı vu
kuunda mukavelenamede şirketin veresei müteveffa 
île devanı edeceğine dair sarahat yok ise sair şürekâ 
ile müteveffanın veresesi arasında bilittifak ittîhaz 
olunacak karar 3e şirket Ibeyinlerimde devam edebi» 
İr. Verese veya içlerinden biri şirkette kalmaya razı 
olmazsa sah* şürekâ sermaye ve temettüatı şirketteki 
hissel musîbelerini ita ile yalnız onları şirketten ih
raç ve şirketi idame edebilirler. 

Bir şerikin vefatı halinde şirketin müteveffanın 
vârisleri ile sair şerikler arasında devanı eyleyeceği 
mukavelenameye dercedilmiş ise verese kolektif sıf a-
tiyle şirkete devam veya âdemi devamda muhtardır
lar ve devamı ihtiyar ettikleri halde şürekâyı saire ka
bule mecburdurlar. Ancak kolektif sıf atiyle şirkette 
kalmak istemeyen vâris müteveffaya ait sermayei şir
ketten hissesine isabet eden miktariyle komanditer 
olarak şirkete kabulünü teklif edebilir. Şürekâi saire 
kabul ve redde serbesttirler. 

Veresei müteveffa köllektif sıfatıyle şirkete dahil 
olup olmayacakları tarihi vefattan İtibaren üç ay zar
fında beyana mecburdurlar. Bu müddet zarfında ve
rese komanditer sıfatiyle şirkette kalırlar. Bu müd
detin hitamından sonra berveçhibalâ komanditer sı» 
faltîyle şirkete girmemiş iseler köllektif şerik sıfatım 
muhafaza ederler. Vereseden sağır olanlar için mu
kavelenamede sarahat olan ve olmayan ahvalde ko
lektif sıfatiyle şirkette kalmak gayricaiz olup ancak 

sair şürekâ kabul ederlerse komanditer sılatiyle şir
kete dâhil olabilirler. 

Yüz Doksan Birinci Madde» — Şürekâdan biri
nin mahcuriyeti veya iflâsı halinde şirket mukavele
namesinde hilâfına sarahat olmadığı halde mahcur 
veya müflis şerik şirketten ihraç ohınaıtak şirket düğer 
şürekâ beyninde devaım eder. Bu surette 190 ncı mad
dede muharrer olduğu üzere mahcur veya müflis şe
rikin hissel mümessili kanunisine veyat masasına tes
viye olunur. 

Yüz Doksan İkinci Madde. — Bir şerikin şahsı
na ait esbaptan dolayı şirketin feshi jtalebi olunabi
len ahvalde şürekânın talebi üzerine mahkeme o şe
rikin ihracı suretiyle şirketin idamesine karar vere
bilir. Mahkeme talebi mezkûru tetkik ejderken şürekâ
nın İstinat ettiği sebep ile beraber ırjeselenin cihatı 
sairesini derpiş ederek hakkı takdirini! Minval eder. 

Yüz Doksan Üçüncü Madde. — Müddeti gayri-
muayyen şirketlerde şürekâdan biri feshi ihbar ettiği 
surette şürekâyı saire feshi kabul etmeyerek o şeriki 
ihraç ile şirketi beyinlerinde idame edebilirler. 

Yüz Doksan Dördüncü Madde. —ı Müddeti mu
ayyen şirketlerde bir şerikin 185 nci madde mucibin
ce haiz olduğu hukuka müsteniden şirketi feshettiği
ni şürekâyı saireye kâtibi âdil marifetiyle ihbar etme
si haline de 190 ncı maddenin ilk fıkrası ahkâmı ce
reyan eder. 

Yüz Doksan Beşinci Madde. — Şirket yalnız M 
kişiden müteşekkil ve bunlardan bircinin şirketten 
ihracını mucip esbap mevcut ise mahkeme diğer şe
ridin talebi üzerine fesih veya tasfiyeye hükmetmek-
sizûn şirkete ait kâffeî umur ve muamelâtı bütün mev
cudat ve zimmetiyle beraber talibi ihrjıç olunan şeri
ke terk ve tahsis edebilir. Bu halde çıkarılan şerik 
hakkında 200 ncü madde ahkâmı tatbik olunur. 

Yüz Doksan Altıncı Madde. — İki kişiden mürek
kep-bir şirkette şeriklerden birinin şahsı dâyini 203 
ncü madde ile haiz olduğu fesih hakkını istimal veya 
şeriklerden biri iflâs edecek olursa di^er şerik yuka-
rıki maddede beyan olunan şerait dairesinde şkketin 
umur ve muamelâtını kendli hesabına jidaıme edebilir. 

Yüz Doksan Yedinci Madde. — İflâsın gayri bir 
sebebe binaen şirketin infisahı halinde bütün şürekâ 
148 nci madde mucibince keyfiyeti infisahı tescil ve 
îîân ettirmekle mükelleftirler. Bu hüküm bir şerikin' 
şirketten çıkması halinde dahi caridir. 

Şirketin feshi veya şerikin çıkması bir şerikin ve
fatından mütevellit ise işbu merasim verese ile biffsti-
rak kâffei şürekâca veresenin iştiraki inümkün olma-



İki Yüz Dördüncü Madde. — Bir şerikin şahsı 
dâyini yukarıda yazılı olan madde ile haiz olduğu fe
sih hakkını istimal edecek olursa sair şürekâ şeriki 
medyunun ihraciyle beyinlerinde şirketin devamına 
karar vererek dâyine tebliğ edebilirler. Bu halde med
yun şerik şirketin hesap senesi nihayetinde şirketten 
fjhraç edilir. 

İki Yüz Beşinci Madde. — Birleşme, iki veya mü
teaddit kolektif şirketlerinin yekdiğeriyle birleşerek 
yeni bir kolektif şirketi teşkil etmelerinden veya bir, 
yahut müteaddit feofefiktif şirketler inin mevcut diğer 
bir koEektif şirketine iltihak eyeîlmelerinden ibarettir. 

İki Yüz Altıncı Madde. — Beyan olunan şirket-
îerin birleşmesi için birleşecek şirketler tarafından ay
rı ayrı karar ittihaz ve tescil ve ilân olunmak lâzım
dır. 

yan ahvalde berhayat şürekâ tarafından icra ettiri
lir. 

Yüz Doksan Sekizinci Madde. — Şirketten çıkarı
lan veya çıkan şerikin hissei mukavelenamede hilâ
fına sarahat yok ise ihracın talep olunduğu veya şe
rikin çekildiği tarihteki mevcut şkket esas ittihaz olu
narak tespit ve tayin olunur. 

Yüz Doksan Dokuzuncu Madde. — Çıkarılan ve
ya çıkan şerikin yukarıki madde mucibince taayyün 
eden hissesini emvali şirketten aynen talebe hakkı ol
mayıp nakten istifa eder. 

İki Yüzüncü Madde. — Çıkarılan veya çıkan şe
rikin 198 nci maddede beyan olunan esasa nazaran 
taayyün edecek hissesi, zamanı tesviye mukavelena
mede muayyen ise o vakit ve muayyen değil ise ih
raçtan sonra ilk yapılacak bilanço zamanında tesvi
ye olunur. 

Çıkarılan veya çıkan şerikin çıktığı zamandan ev
vel teşebbüs olunan işler tasfiye edilmedikçe şirket
teki hissei sermayesini alamaz. 

İki Yüz Birindi Madde. — Çıkarılan veya çıkan 
şerik ihraçtan evvel iptidar edilen işlerin doğrudan 
doğruya netayicinden olan hak ve borçlarına iştirak 
eder. 

Çıkarılan veya çıkan şerik evvelce iptidar edilmiş 
olan işleri baki şürekânın en nâfi addettikleri surette 
ikmal ve intaç etmelerine mâni olamaz. Şu kadar ki 
balhsotunan işlerin derhal tasfiyesi kabil olmadığı su
rette çıkan veya çıkarılan şerik her senei hesabiye ni
hayetinde o sene zarfında bitirilen işlerin hesalbatını 
isteyebilir. Kezalik her senei hesabiye hitamında mu
amelâtı cariyenin hali hazırı hakkında şeriklerden iza
hat talep edebilir. 

İki Yüz İkinci Madde. — Bir şerikin şirketten 
çıkarılması ve çıkması eşhası saliseye karşı tarihi tes
cil ve ilândan muteber olur. 

Şirketten çıkan veya çıkarılan şerik, keyfiyetin 
tarihi tescil ve ilânına kadar vukubulan muamelâtı 
şirketten üçüncü şahıslara karşı mesuldür. 

İki Yüz Üçüncü Madde. — Biir şerikin şahsı dâyi
ni medyununun emvali zâtiyesinden ve işbu kanu
nun 138 nci maddesi mucibince şirketteki hissei ri-
biinden istihsali matlup edemediği halde indettasf i-
ye medyun şerike ait olacak hisseye haciz vazettiir-
nıleye ve altı ay evvel ihbar etmek ve senei hasebiye 
nihayetine nuuzaf olmak şartiyle şirketin feshini ta
lep etmeye salâhiyattardır. 

Mahkemece feslhe karar verilmezden evvel şirket 
veya sair şürekâ dâyinin hakkını eda ederek talebi 
feshin hükmünü iskat edebilirler. 

İki Yüz Yedinci Madde. — Birleşen şirketlerin 
her biri muttarit bir numuneye tevfikan tanzim edil
miş olan bilançosunu ilân eylemeye ve yekdiğeriyle 
birleşmek neticesi olarak mevcudiyetleri hitam bulan 
şirketler kendilerine ait düyunun ne suretle imha edi
leceğine dair bir beyanname tanzimi ve bilançoya rap-
detmeye miecburdurlar. 

İki Yüz Sekizinci Madde. — Birleşme hakkında 
müttehaz karar, tarihi ilânından itibaren üç ay son
ra hüküm ifade eder. Şu kadar ki birleşen şirketler 
deyinlerini ifa yahut bunlara tekabül edecek meblâ
ğı devlet bankasına yahut muteber bir bankaya tevdi 
eder veyahut dâyinler şirketlerin birleşmesine razı 
oîur ise üç ay müddetle intizar etmek icap etmez. 

Düyun bedelâtmın bankaya tevdii edildiğine dair 
alini n senei dahi tescil ve ilân olunmak lâzımdır. 

Birleşen şirketlerin dâyinlerinden her biri birleş
me keyfiyetine üç ay zarfında mahkemeli a idesine bil-
ımüracaa itiraz edebilecek ve hakkı itirazından fera
gat etmedikçe yahut bu baptaki itiraznamenin reddi
ne dair mahkemece ittihaz olunan karar kesbi kati
yet eylemedikçe birleşmeye müteallik ahkâm câri ol
mayacaktır. 

İki Yüz Dokuzuncu Madde. — Yukarıdaki mad
dede tâyin olunan müddet zarfında itiraz vukuhufma-
mış ise birleşme muamelesi katiyet keslbeder ve baki 
kalan yahut yeni teşekkül eden zail olan şirketlerin 
makamına kaim olarak bunların bütün hak ve borç
lan buna intikal eder. 

Şirketlerin birleşmesinden yeni bir şirket hâsıl ol
muş ise keyfiyetin başkaca tescil ve ilânı zaruridir. 
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Kısım - 5 
Kolektif Şirketlerinin Tasfiyesi 

İki Yüz Onuncu Madde. — Şirket mukavelena
mesinde sarahat buüummayan ahvalde tasfiye mua
melâtı İşbu kısım ahkâmına tevfikan hal ve faslohı-
raır. 

İki Yüz On Birinci Madde. — İflâstan maada ah
valde bir kolektif şirketinin tasfiyesi, sureti intihap
lar mevaddı âtiyede gösterilen tasfiye memurlarına 
dittir. 

İki Yüz On İkinci Madde. — Tasfiye memurları
nın şürekâ tarafından bilintihap şirket mukavelena
mesine dercedilmesi veya bilâhare bir karar ile inti
hap olunması caiz olduğu gibi şirketin infisahından 
sonra İttifakı şürekâ ile tayini de kabildir. 

Tasfiye memurları şirket mukavelenamesiyle ve
ya bilâhare şürekâca müttehaz bir karar ile tayin edil
medikleri ve badelinfisah ittifakı şürekâ ile de tâyin 
olunmadıkları halde kâffei şürekâ veya bunların 
mümessili kanunileri tasfiyeye memur addolunur. 
Mamafih bu halden şürekâdan birinin müracaatı üze
rine ait olduğu mahkemece şirketi münfesihe için ik
tiza eden tasfiye memurları tâyut olunur. 

İki Yüz On Üçüncü Madde. — Gerek şürekânın 
intihap edeceği, gerek mahkemenin tâyin eyleyeceği 
tasfiye memurlarının şürekâdan ve şürekânın gayri
sinden olması caizdir. 

İki Yüz On Dördüncü Madde. — Taisfiye memur
larının taahhüdü caizdir. 

Tasfiye memurları müteaddit oldukları surette 
umuru tasfiyeyi idarede müttefikurrey olmaları şart
tır. Tasfiye memurları, şirket mukavelenamesi veya 
bilâhare ittihaz olunan .karar ile umuru tasfiyeyi mün
feriden idareye mezun kıhnmadıkları halde miittefi-
kan hareket etmeleri muktazidlir. Münferiden hare
kete mezun iseler keyfiyet usulen tescil ve ilân olun
mak lâzımdır. 

İki Yüz On Beşinci Madde. — Bir taisfiye memu
ru vazifesini diğer bir tasfiye memuruna veya aharı
na devredemez. Şu kadar ki bazı umur ve muamelâ
tı muayyeneyi ifa için içlerinden birini veya bazıla
rını veyahut bir şahsı aharı tevkil edebilirler. 

İki Yüz On Altıncı Madde. — Muamelâtı tasfiye 
edilmekte olan bir şirkete eşhası salise tarafından ic
ra edilecek teklifat ve tebligatın tasfiye memurların
dan yalnız birine karşı ifası kâfidir. 

Şirketin menafii için tehlike vukuu melhuz olan 
mevadta tasfiye memurlarından yalnız birinin icra 
ettiği umur ve muamelât muteberdir. 

İki Yüz On Yedinci Madde. — Kolektif şirketle
ri bedelnfisaih dahi tasfiye muamelâtının hitamına 
kadar umuru tasfiye için mevcut addolunur. 

İki Yüz On Sekizinci Madde. — Hali tasfiyede 
bulunan bir kolektif şirketi namına tanzim olunan 
bilcümle evrak ve senedaltın «haH tasfiyede bulunan... 
Şirketin tasfiye memurları» ibaresinin ilâvesiyle tas
fiye memurları tarafından imza edilmesi şarttır. Su
reti meşruhaya muvafık imzayı havi olmayan evrak. 
ve senedattan dolayı o şirket mesul olmaz. 

İki Yüz Oh Dokuzuncu Madde. — Kolektif şir
keti dâyinlerinin emvali şirket üzerinde şirketin şah
si] dâyinierine karşı hâiz oldukları hakkı rüçhan, infi
sahı şirketten sonra dahi câridir. 

İki Yüz Yirminci Madde. — Bir kolektif şirketi
nin hali tasfiyede bulunması iflâsına mâni değildir. 
Şu kadar ki emri taisfiye mecrayı tabiisinde cereyan 
ettikçe mevcudatı düyunun tesviyesine kâfi olan bir 
şirketin iflâsına karar verilemez. 

İki Yüz Yirmi Birinci Madde. — Tasfiye memur
ları şirket mukavelenamesiyle veya kalblelinfisah şü
rekâca müttehaz bir karar ile şürekâ meyanından in
tihap edilmişler ise ancak kendileri dahi dahil olmak 
şartiyle bilûmum şürekânın ittifakiyle kabili azildir
ler. İttifakın âdemi husulü hallinde şürekâdan herhan
gi birinin müracaat ve talebi üzenine esbabı makbu-
leye binaen mahkemece addolunurlar. 

İki Yüz Yirmi İkinci Madde. — Badelinfisalı şü
rekâ meyanından intihap olunan tasfiye memurları 
kendilerinden gayri şürekânın ittifakiyle kabili azil
dirler. İttifakın âdemi husulü halinde şürekâdan her 
hangi birinin müracaat ve talebi üzerine esbabı mak-
büleye müsteniden mahkemece azloranurlar. 

İki Yüz Yirmi Üçüncü Madde. — Şürekâdan ol
mayan tasfiye memurları ister şirket mukavelenamesi 
veya bilâhare müttehaz bir kararla intihap edilmiş 
olsun, ister infisahı şirketten sonra müıttehap bulun
sun her halde şürekânın ittifakiyle azlolunabiliirler. 
İttifakı şürekâ hasıl olamadığı takdirde şürekâdan 
herhangi birinin talep ve müracaati üzerhıe mahkeme
ce azledllebilirler. 

İki Yüz Yirmi Dördüncü Madde. — Mahkeme
nin tâyin ettiği tasfiye memurunun azli münhasıran 
mahkemeye aittir. 

İki Yüz Yirmi Beşinci Madde. — Tasfiye memur
ları evvelce intihap ediSmişlerse infisahı şirketi ve bi
lâhare şürekân tarafından intihap veya mahkemece 
tâyin olunmuşlar ise intihap ve tayinlerini müteakip 
şirket müdüranını davet ederek onlarla müştereken 



icabet etmedikleri halde yalnızca şirketin mevcudunu 
hâvi bir defter ile bir de bilanço tanzim edeceklerdir. 
Tasfiye memurları lüzum gördükleri halde emvali 
şûrkete takdiri kıymet için refakatlerine icabı kadar 
ehlivukuf alabilirler. Tanzim okunan müfredat def
teri ile bilanço tasfiye memurları da hazır ubîunduk-
ları halde şirket müdürleri tarafından imza edilir. 

Defterin imzasından sorara tasfiye memurları şir
keti miinfesûhanın anifüzzikir mevcudat defterinde 
mukayyet bilcümle emval'iyle evrak ve defattaine va
ziyet ederler. 

tki Yüz Yirmi AHtıncı Madde. — Tasfiye memur-
lan şirketi müııtfesihaının bilcümle emval ve hukuku
nun muhafazasına ait tedabiri İttihaz etmekle mükel
leftirler. 

İki Yüz Yirmi Yedinci Madde. — Tasfiye memur
ları şirketin devam zamanında başlanmış olup da he
nüz intaç edilmemiş olan umur ve muamelâtı ikmal 
ve şirketin düyun ve sair taakhüdatmı nakden ve 
diainîerin muvafakatiyle malen ifa ve şirketin matlu-
Ibatou taıhsiî ve mevcudatını nakjte tahvil velhasıl bey-
neşşürekâ taksim olunacak mevcudu safiyi husule ge
tirmeye medar olan kâffei umur ve muamelâtı ifa 
edeceklerdir. 

İki Yüz Yirmi Sekizinci Madde. — Hali tasfiye
de bulunan şirketi mehakimde ve hariçte temsil hak
kı tasfiye memurlarına aittir. 

İki Yüz Yirmi Dokuzuncu Madde. — Tasfiye me
murları tasfiyenin icabatından olmayan yeni bir mu
amele yapamazlar. Yaptıkları halde bu muameleden 
müteveli"t mesuliyet müteselsilen tasfiye memurları
na ait ve münhasırdır. 

İki Yüz Otuzuncu Madde. — Tasfiye memurları 
şirketi münfesilıa hakkında bir güna fayda mülâhaza 
ettikleri hailde sulh ve tahkime de mezundurlar. 

İki Yüz Otuz Birinci Madde. — Tasfiye meurla-
rı şirketi münf esihaya ait emvali menkuleyi icabı mas
lahata göre ya bilmüzayede veya elden satabilirler. 
Emvali gayrimeııkuleyi şürekânın umumu tarafından 
muvafakat edilmiş olmadıkça tasfiye memurları an
cak usulü mevzuası dairesinde bilmüzayede satabilir
ler. 

Alâkadaran arasında sağir veya sair bjr kaasır bu
lunması emvali menkule ve gayrimenkulenin bu su
retle satılmasına mâni değildir. 

İki Yüz Otuz İkinci Madde. — Tasfiye memur
ları şirketin mevzuunu teşkil eden muamelâta tasfi
ye beyneşşürekâ takarrür etmiş îsı şürekânın ittifakı 
ve mahkemece kararlaştırılmış ise şürekânın ittifakı 
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Ve mahkemenin de tasvibimle muvakkaten edvam ede
bilirler. 

İki Yüz Otuz Üçüncü Madde. — Halt tasfiyede 
IbuSunan bir kolektif şirketin düyunu müeccelesini tas
fiye memurları ıskontonun tenzili suretiyle müstace-
len ifaya ve dâyinler de bu tarzı tediyeyi kabule mec
burdurlar. 

İki Yüz Otuz Dördüncü Madde. — Bir kolektif 
şirketimin mevcudu düyununu tamamen tesviyeye kâ
fi gelmediği surette bakiyei düyunun temini tesviyesi 
için tasfiye memurları şürekâya müracaat edebilir
ler. 

İki Yüz Otuz Beşinci Madde. — Şürekâ müttefi-
feân karar evrmedikçe tasfiye memurları emvali şir
keti toptan satamazlar. 

İki Yüz Otuzaîtıncı Madde. — Tasfiye memurla
rının kanunen haiz oldukları anifüzzikir salâhiyetler 
sureti tâyinlerine göre ya şürekâ tarafından müttefi-
kân veya mahkemece miüttehaz karar ile tevsi veya 
tahdit olunabilir. Bu surette keyfiyet, tescil ve ilân 
oîunur. Fakat tahdit, tescil ve ilân olunmamış ise hüs
nüniyet sahibi üçüncü şahıslar hakkında tesiri yok
tur. 

İki Yüz Otuz Yedinci Madde. — Tasfiye memur
ları esnayı tasfiyede şürekânın tasfiyeye müteallik 
müttefikan ittihaz eyledikleri karar ile mukayyettir. 
Bu hususta şeriklerden birinin iflâsı veya vefatı ve
ya mahcuriyeti halinde maddei âtiye ahkâmı tatbik 
olunur. 

İki Yüz Otuz Sekizinci Madde. — Tasfiye me
murlarımın tâyini ve azli veya kendilerine taimat ita
sı için ittihaz kılınacak kararîara iştirak hakkı bir şe
rikin iflâs halinde sindike, vefatı vukuunda vereseye 
ve mahcuriyetinde mümessili kanunisine aittir. Ve
rese bu hususta müttefikan bir mümessil tayin eder
ler ittifak hâsı] olmadığı takdirde miamesdlin tayini 
mahkemeye aittir. 

İki Yüz Otuz Dokuzuncu Madde. — Tasfiye me-
murîarı nukutu mevcudeden şirketin müspet ve mü-
nazMnfih düyunu muaccele ve müecceîesiyle şürekâ
nın netice! tasfiyede tahakkuku muhtemel hukuk ve 
matlubatmı ifaya kifayet edecek miktarını bitltevflik 
mütebakisini muvakkaten şürekâ beyninde taksim 
edebilirler. 

İki Yüz Kırkıncı Madde. — Tasfiye memurları 
tasfiye muamelâtının selâmetini temin için iktiza eden 
defatiri muntazaman tutmakla mükelleftirler. 

İki Yüz Kırk Birinci Madde. — Tasfiye memur
ları şürekâ tarafından müracaat vukuunda umuru 
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tasfiyenin bulunduğu bale dair kendilerine şifahen 
izahat evrmeye ve tindettalep bu bapta taraflarından 
ımmıza bir vesika ita etmeye mecburdurlar. 

İki Yüz Kürk İkinci Madde*. — Tasfiye memurla* » 
rı şürekâ tarafından talep vukuunda şirkete ve tasfi
yeye, ait olan bilûmum defatir ve evrakı merkezi şir
kette kendilerine irae etmeye mecburdurlar. Şürekâ
nın defatir ve evrakı mezkûreden suret almalarına 
tasfiye memurları mümanaat edemezler. 

İki Yüz Kıık Üçüncü Madde. — Talsfiye memur
ları tasfiye esnasında »husule gelen mebalğin beş yüz 
lirayı tecavüz eden miktarını Devlet bankasına ve 
Devlet Bankası olmayan yerlerde muteber bir ban
kaya tevdia mecburdurlar. 

İki Yüz Kırk Dördüncü Madde. — Tasfiyenin 
ytatmmda tasfiye memurları muamelâtı tasfiyeye dair 
şürekâya hesap itasına mecburdurlar. 

İki Yüz Kırk Beşinci Madde. — Şirket mukave-
lemunesinin tasfiye memurlarınla alt olan Mfcümle 
ahkâmtiyle tasfiye memurlarının tayin, tebdil ve azil 
salâhiyetlerine dair olanak şürekâ ve mahkemece it
tihaz olunacak mufcarrerat tescil ve ilân olunur. 

İki Yüz Kırk Altıncı Madde. — Tasfiyenin hita
mında tasfiye memurları şürekânın mukavelename 
veya ahkâmı kanuniyeye nazaran sermayede ve kâr 
zarardaki hisselerini vesair haklarını mübeyyin tan
zim edecekleri bir kıta bilançoyu şürekâya tebliğ ede
cektir. Şürekâ bir ay zarfında mahkemeye müracaat
la itiraz etmediği surette, bilanço kesbi katiyet eder. 
Bundan sonra şürekâ hissesi musiebîerini almaktan 
imtina ettikleri takdirde tasfiye memurları mezkûr 
hisseleri her şerikin namına ayrı ayrı 243 ncü mad-
dede tâyin edilen bankaahdan birine tevdi ederler. 

İki Yüz Kırk Yedinci Madde. — Şirketin mevcu
du safisi şirket mukavelenamesine veyahut bilâhare 
ittihaz olunacak karara tevfikan tasfiye memurları 
tarafından taksim olunur. Hilâfına mukavelenamede 
sarahat veya kararı şürekâ olmadığı halde taksimin 
nakden olması şarttır. 

İki Yüz Kırk Sekizinci Madde. — İşba fasılda 
muayyen ahkâma mugayir hareket eden tasfiye me
murları şürekâya ve üçüncü şahıslara karşı müteseî» 
siien mesul oldukları gibi tâyin ve istihdam ettikleri 
eşhasıa işbu fasıldaki ahkâmına mugayir muamele
lerinden dolayı şürekâya ve üçüncü şahıslara karşı 
müteselsilen mesuldürler. 

İki Yüz Kırk Dokuzuncu Madde. — Şürekâ me-
yanından intihap ve tâyin olunan tasfiye memurları 
mukavelede veya bilâhare ittihaz ettikleri kararda 

meşrut olmadığı halde ücret alamazlar. | Hariçten tâ
yin kılınan tasfiye memurîarı ücret teşriiye edilme
diği halde ecri misle müstahak olurlar. 

İki Yüz Ellinci Madde. — Tasfiyenin hitamında 
evrak ve defatir mevcut şürekâdan veya; hariçten tâ
yin olunacak bir yedi adle tevdi olunur Ve bunun ta
rafından on beş sene hıfzedilir. Bu hususta ittifak ha
sıl olmadığı surette yedi adli mahkeme tâyin eder. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 
Komandit Şirketler 

KISIM - 1 
Komandit Şirketlerinin Mahiyet ve sureti teşekkülleri 

iki Yüz 1 ili Birinci Madde. — Kolektif şirketle
rine mahsus olan ahkâm işbu fasılda aksine sarahat 
yoksa komandit şirketlerinde dahi câridir. 

fld Yüz EMi İkinci Madde. — Bir şirketin koman
dit olduğu tâayyün edemediği haîde o ştket «Kolek
tif» addolunur. 

İki Yüz EIH Üçüncü Madde. — Şirketin nevi ve 
mahiyeti mukavelename ahkâmına göre tâyin olunur. 
Mücerret şürekâ tarafından şirkete verilen sıfat o şir
ketin tâyin nevine esas ittihaz edilemez. 

İki Yüz Elli Dördüncü Madde — £ir komandit 
şirketi mukavelenamesine 147 ncı maddede münderiç 
olan hususattan başka komanditerlerin esâmisini ve 
her birinin vazettikleri veya vazını müteahhit olduk
ları miktar sermayelerde dercedilerek tescil ve ilân 
ettirilir. 

İki Yüz Elli Beşinci Madde — Bir komanditer 
maharet ve iktidarını, itibarını veya sanatını serma
ye ittihaz edemez. Bununla beraber m> komanditer 
fenni veya ilmi bir sırrı sermaye olarak şirkete vaze-
debilirse de kendisi bu sırrı bizzat tatbik veya tatbi
kine iştira eyleyemez. 

Kısmı — 2 
Şürekânın Yekdiğerine Olan Münasebatı 

İki Yüz Elli Altıncı Madde — Komandit şirket
leri şürekâsının yekdiğeriyle olan münasebatında mu
kavelename ahkâmı ve mukavelenamenle sarahaten 
veya zımmen münderiç olmayan hususatta işbu kısım
da muharrer olan ahkâm tatbik ohınuri 

İki Yüz Elli Yedinci Madde — Komanditlerin 
umuru şirketi tedvire salâhiyet ve mecburiyetleri ol
madığı gibi hakkı idareyi haiz olanlarui salâhiyetleri 
dahilinde ifa ettikleri umura da mümanaat edemez
ler. Şu kadar ki hakkı idareyi haiz olanların salâhi
yetleri haricindeki hususat hakkında rey veya mezu
niyet verebilirler. 
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İki Yüz Elli Sekizinci Madde— Her komanditer 
senenin nihayetinde saati mesai dahilinde şirketin 
mevcudat defteriyle bilançosunu ve bunların sıhhat 
ve münderecatım murakabe için evrak ve defatiri 
şirketi bizzat veya ehlihibre marifetiyle tetkika me
zundur. Ehlihibrenin şahsı hakkında itiraz vukuun
da komanditerin müracaatı üzerine mahkeme tarafın
dan nasbolunur. Esbabı mühimmenin vücudu halin
de reisi mahkeme komanditerin istidası üzerine umur 
ve mevcut şirketi bizzat veya fıkrai ânife mucibince 
ehlihibre marifetiyle tetkik eylemesine her vakit me
zuniyet verebilir. 

İki Yüz Elli Dokuzuncu Madde — Kollektif şü
rekânın mevzuu şirketi teşkil eden muamelâtın aynini 
icra edemeyeceklerine dair olan 168 nci madde ahkâ
mı komanditerler hakkında cereyan etmez. Komandi
terler mevzuu şirketi teşkil eden muamelât ile te-
vaggul edecek bir müessese kuşat eder veya böyle bir 
müessese kuşat eden bir şahıs ile akti şirket ederler 
veyahut bu yolda bir şirkete dahil olurlar ise evrak 
ve defatiri şirketi tetkik hakkını zayi ederler. 

İki Yüz Altmışıncı Madde — Bir komanditerin 
mesuliyeti vazettiği veyahut vazını taahhüt eylediği 
sermaye miktarını tecavüz edemez. 

İki Yüz Altmış Birinci Madde — Komanditer se-
nei hesabiyenin nihayetinde tahakkuk eden temettü 
hisselerini ve mukavelede meşrut faizleri alabilir. Fa
kat sermayeleri herhangi bir sebeple tenakus etmiş 
ise noksanı vaki telâfi oluncaya kadar kâr ve faizden 
kendilerine bir şey verilmez. Şu kadar ki senei ati-
yede husule gelen temettüattan sermayenin noksanı 
ikmâl edildikten sonra baki kalan kısmından evvel
emirde evvelki senelere ait müterakim faizler tesviye 
olunur. 

İki Yüz Altmış İkinci Madde — Komanditerler 
evvelce ahzettikleri mütehakkak faiz ve temettüatı 
şirketin muhharen vukubulan zararını telâfi için iade
ye mecbur tutulamazlar. 

İki Yüz Altmış Üçüncü Madde — Komanditer 
şeklen muntazam ve kâr irae eden bir bilançoya tev
fikan hüsnüniyetle kabzettiği gayrihakiki temettüatı 
veya bamukavele meşrut olan faizleri iadeye mecbur 
tutulamaz. 

Yukarıki madde ahkâmı komanditerlerin üçüncü 
şahısları ile olan münasebatında dahi tatbik olu
nur. 

İki Yüz Altmış Dördüncü Madde — Komanditer, 
şirketteki hissesini ahara devredebilir. Fakat devir 
muamelesi diğer şürekânın muvafakatine iktiran et

memiş ise yalnız tarafeyn hakkında muteber olur. 
İki Yüz Altmış Beşinci Madde — Bir komanditer 

vefat ettiği halde veresesi anın makamına kaim olur. 
Kısım — 3 

Şürekânın Üçüncü Şahıslar İle Olan MUnasebatı 
İki Yüz Altmış Altıncı Madde — İsmi unvanı şir

kete dahil olan komanditer, üçüncü şahıslara karşı 
gayrimahdut surette mesul addolunur. 

İki Yüz Altmış Yedinci Madde — Komandit şir
ketlerinin idare ve temsili mesuliyeti gayrimahdude-
ye tâbi şürekâya aittir. Bu hakkı idarenin hududu 
kollektif şirketlerindeki ahkâm ile muayyendir. 

Komanditerler şirketi temsil ve idare salâhiyetini 
haiz değildirler. Ancak şirket mukavelenamesinde 
memnu) olmadığı halde komanditerin şirket müdür 
veya müdürleri tarafından muayyen hususata münha
sır olmak üzere tevkili caizdir. Bu suretle hakkı ve
kâleti hâiz olan komanditerin vekil olduğunu beyan 
etmek şârtiyle ifa ettiği muamelâttan mütevellit me
suliyet münhasıran şirkete aittir. Hududu vekâleti 
tecavüz veya bilâvekâlet hareket eden komanditerin 
ifa ettiği muameleden mütevellit mesuliyet münhası
ran kendisine râcidir. 

Bilâvekâlet hareketi itiyat eden veyahut münferi
den ve gayrimahdut surette ve vekâleti umumiyeye 
müsteniden muamelede bulunan komanditerlik müda
hale tarihinden itibaren şirketin bütün muamelâtın
dan dolayı şirketle maan ve gayrimahdut olarak me
sul olur. 

İki Yüz Altmış Sekizinci Madde — Komanditer
lerin tedviri umura müdahaleyi tazammun etmeyecek 
veçhile rey ve nasihat vermeleri ve umur ve muame
lâtı şirket üzerinde hâiz oldukları hakkı teftiş ve mu
rakabelerini istimal etmeleri ve kanunen muayyen 
ahvalde müdiranın tâyin ve azillerine iştirak eyleme
leri ve dahili şirkette tâli hizmet ve memuriyetlerde 
istihdam edilmeleri gayrimahdut surette mesuliyetle
rini istilzam etmez. 

İki Yüz Altmış Dokuzuncu Madde — Komandi
ter şürekâ vazını taahhüt ettikleri mebaliğin zimmet
lerinde kalan kısmına kadar şirketin dâyinlerine kar
şı mesuldürler. Fakat zikrolunan dâyinler şirket 
münfesih olmadıkça veya şirket aleyhine vukubulan 
takibatı icraiyeleri akim kalmış bulunmadıkça ko
manditerlere müracaat edemezler. 

Şirketin iflâsı halinde dâyinlerin haiz oldukları 
salâhiyet sindiklere intikal eder. 

Komanditerler üçüncü şahıslara karşı vazını mü
teahhit oldukları meblâğı mütecaviz bir miktara ka-
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dar mesuliyet deruhte ettikleri beyan veya ilân et
mişlerse eşhası mezkureye karşı işbu meblâğ mikta-
rınca mesul addolunur. 

iki Yüz Yetmişinci Madde — Bir komanditer ser
mayesini ne doğrudan doğruya ve ne de faiz veya 
temettua mahsuben dolayısiyle tamamen veya kısmen 
istirdat edemeyeceği gibi sermayesi herhangi bir se
beple tenakus etmiş ise noksanı vaki ikmâl olunca
ya kadar temettü veya faiz almaktan memnudur. 
Aksi halde komanditer ahzettiği mebaliğe kadar şir
ketin dâyinlerine karşı 269 ncu maddenin birinci 
fıkrası mucibince mesul olur. 

İki Yüz Yetmiş Birinci Madde — Bir komandit 
şirketinin iflâsında şirket dâyinlerinin matlubatı şü
rekânın dâyinlerinin matlubuna tercihan emvali şir
ketten tesviye olunur. 

Komanditerlerin vazettikleri sermaye dahi şirket 
dâyinlerinin berveçhi balâ tercihan istifayı hak ede
cekleri emvaller mahuttur. 

tki Yüz Yetmiş İkinci Madde — Şirketin mevcu
du şirket dâyinlerinin matlubatım ifaya kifayet et
meyecek olur ise bu dâyinler mütebaki matlupların
dan dolayı mesuliyeti gayri mahdudeye tâbi olan 
her şerikin emvali zatiyesine müracaat edebilirler. 

Şürekânın emvali zatiyesine müracaat halinde şir
ket dâyinlerinin şürekânın şahsî dâyinlerine karşı 
hakkı rüçhanı yoktur. 

İki Yüz Yetmiş Üçüncü Madde — Şirket ve if
lâsı halinde masası veya şirket dâyinleri, iflâs etmiş 
bir komanditerin masasına müracaat edecek olurlar 
ise bunların müflis komanditerin şahsî dâyinlerine 
karşı hakkı rüçhanı yoktur. 

İki Yüz Yetmiş Dördüncü Madde — Kollektif 
şirketlerinin infisahına ve tasfiyesine dair olan mad
deler ahkâmı komadit şirketlerinde dahi tatbik olu
nur. 

İki Yüz Yetmiş Beşinci Madde — Şirkette ala
cağı olan bir şahsın, hissei sermayesini vazetmemiş 
veya istirdat eylemiş olan bir komanditere borcu 
varsa bu şahıs, şirketteki alacağım komanditere olan 
borcu ile takas ve mahsup edebilir. 

Dördüncü Fasıl 
Anonim Şirketler 

Kısım — 1 
Anonim Şirketlerin Maliye ve Sureti Teşekkülleri 
İki Yüz Yetmiş Altıncı Madde — Anonim Şir

ketler, ya tedricî veya âni surette teşekkül eder. 
Ani teşekkül, eshamı şirketin müessisler tarafın

dan kamilen ahzolunmasiyle vücude gelir. 

Tedricî teşekkül, bir kısım eshamın müessisler ta
rafından alınması ve kısmı mütebakisi için de âm
meye müracaat edilmesi suretiyle vukubulur. 

İki Yüz Yetmiş Yedinci Madde — Bir anonim 
şirket teşkili için o şirkette hisse sahibi ekalli beş 
müessisin vücudu şarttır. 

İki Yüz Yetmiş Sekizinci Madde — Anonim Şir
ketlerde şirket mukavelesini tanzim ve imza eden ve 
sermaye olarak nizamnamesinde muayyen nakti ve
yahut bir şeyi zazeyleyen hissedarlar müessis addo
lunurlar. 

İki Yüz Yetmiş Dokuzuncu Madde — Müessis-
lerin bir esası mukavelename tanzim ve imza eyleme
leri lâzımdır. Mukavelenameye : 

1. Şirketin unvaniyle merkezinin bulunacağı 
yerler; 

2. Mevzuu şirketi teşkil eden muamelâtın nevi 
ve mahiyeti; 

3. Şirketin miktarı sermayesiyle her hisse sene
dinin kıymeti, suret ve şeraiti tediyesi; 

4. Nükuttan gayri sermaye olarak vazolunan 
matlubat veya emvali saire ile bunlara mukabil ve
rilecek hisse senedatımn miktarı ve müessisler tara
fından teşkili şirket için şirket hesabına iştira olunan 
eşya bedelâtiyle teşkili şirket hususunda hizmetleri 
mesub olanlara verilmesi lâzımgelen ücurat veya taz
minat veya mükâfatın miktarı; 

5. Müessisler ile Meclisi idare azasına veya sair 
kimselere hasılatı umumiyeden temin olunan menafii 
mahsusa; 

6. Umuru şirketi idare ve murakabe ile mükellef 
olanların tarzı intihabı ve terekkübü ve bunların hu
kuk ve vezaifi ve vazı imzaya mezun olanlar; 

7. Heyeti umumiyelerin şekil ve sureti davetiy
le vakti içtimaları ve itayı rey ile icrayı müzakerat 
ve ittihazı karar hususatının tâbi olduğu kuyut ve 
şurut; 

8. Şirket bir müddet ile tahdit edilmiş ise işbu 
müddet; 

9. Şirkete ait ilânatın tarzı icrası; 
10. Şirket sermayesinin yüzde onunun tediye ve

ya temin edildiğini mübeyyin bir vesikanın leffi icap 
eder. 

Dercolunur. 
İki Yüz Sekseninci Madde — Geçen maddede 

muharrer esas mukavelesi Ticaret Vekâletine tevdi 
ve İcra Vekilleri Heyetinden teşkili şirket için me
zuniyet istihsal olunur. 
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İki yüz seksen birinci madde — Şirket mezuniyet 
istihsal ettikten sonra berveçhiâti muamelât cereyan 
eder. 

Şirket tedrican teşekkül etmişse müessisler mev
zu ve müddeti şirketi ve miktarı sermaye ile her his
senin kıymetini, müessis veya müdürlere veya eşhası 
saireye meşrut menafi mahsusayı ve sermaye olarak 
vazedilen ayanı ve bu ayan mukabilinde meşrut ivazı 
ve bir müessese iştirası ahkâmı mukaveleden ise anın 
bedelini ve tesis heyeti umumiyesi içtimalarının ma
hal ve sureti icrasını mübeyyin hülâsa tanzim ederek 
usulü kanuniyesi dairesinde ilân etirecekleri gibi hal
kı sermayei şirkete iştirake davet için muhteviyatı 
maddei âtiyede muharer ilân ve sirkülerleri dahi tevzi 
eyleyecektir. 

îki Yüz Seksen ikinci Madde — Halkı sermayei 
şirkete iştirake davet için icra edilecek olan ilân ve 
tevzi edilecek sirkülerlere maddei ânifede bahsolunan 
hülâsanın muhteviyatı ve- bunun ilân edildiği gazete
lerin numara ve tarihleri dercohınur. 

İki Yüz Seksen Üçüncü Madde — Sermayei şir
kete iştirak talebi tahriri olmalıdır. Bu talepname 
(iştirak taahhütnamesi) iki nüsha olarak tanzim olu
nur. İştirak taahhütnamelerinde 281 nci madde de 
muharrer hülasanın muhteviyatı ve iştiraki tahhtit eden
lerin isim ve mahlas ve ikametgahları ve ahzini taahhüt 
ettikleri hisselerin yazı ile ifade edilen miktarı ve taah
hüt tarihi münderiç olmakla beraber esas mukavele
sini veya hülâsai münderecatını kabul ettiklerini ve 
mehli muayyen zarfından şirket teşekkül etmediği su
rette taahhüdün sakıt olacağı keyfiyetini de cami ol
ması lâzımdır. 

İştirak taahhütnamesinde münderiç hususat ile 
esas mukavelesi veya hülâsa mündericatma vukuf 
hâsıl ettiğini nâtık ve musaddak imzayı havi olarak 
müessislere gönderilecek mektuplara da iştirak taah-
hüdatı kabul edilebilir. 

İki Yüz Seksen Dördüncü Madde — İştirak ta
ahhütnameleri maddei sabıkada muharrer şekilde tan
zim edilmediği veya talip tarafından bazı kuyut ve 
şurut ilâve edildiği surette taahhüdü vaki hüküm 
ifade etmez. Şu kadarki bu suretle iştiraki taahhüt 
eden kimse tesis heyeti umumiyesinin ilk içtimaında 
hazır bulunur veyahut 'bilâhare hissedarlığa ait hu
kuku istimal ve vezaifi ifa ederse muntazam kuyut 
ve surattan âri bir taahhütname ile şirkete merbut 
addolunur. 

İki Yüz Seksen Beşinci Madde — Sermayei şir
ket mukabilinde ihraç olunacak mecmu hisselerin 

muvazaadan âri olarak ahzı taahhüt edilmek ve her 
hissenin akalli rubu bedeli nakten tediye olunmak ve 
kısmen ayın ve kısmen nakit mukabili olarak ihraç 
edilen hisseler 'bedelâtının nakit kısmı tamamen 
ifa kılınmak şarttır. 

İki Yüz Seksen Altıncı Madde — Hisse senet
lerinin kıymeti muharremlerinden dûn bir bedelle 
İhraçları memnudur. 

İki Yüz Seksen Yedinci Madde — Hisselerin ka
nunen tesviyesi muktazi rubu bedellerinin hini taah
hütte tediyesi meşrut olmadığı surette iştirak taah-
hüdatının hitamından sonra müessisler iştiraki taah
hüt edenlere taahütlti mektup irsal ve gazetelere ilân 
ederek deruhe ettikleri hisselere ait ruhu bedellerinin 
muayyen bir müddet zarfında tesfiyesini ihtar ederler. 
İştiraki taahhüt edenlerin mezkûr müddet zarfında 
rubu bedelâtı tesfiye etmedikleri surette müessisler, 
anların şirketle olan alâkalarını kat veya kendilerini 
ifayı taahhüde icbarda muhtadırlar. İştiraki taahhüt 
edenlerin alâkaları katolunduğu surette yerlerine ka
im olacak kimseler tarafından rubu bedelâtı ifa edil
medikçe şirket teşkil olunamaz. 

İki Yüz Seksen Sekizinci Madde — Hisselerin 
gerek hini taahütte gerek bilâhare tasviyesi meşrut 
rubu bedellerini iştirak müteahhitleri tarafından 
Devlet Bankasına veya muteber 'bir bankaya tevdi 
edilmek lâzımdır. Bedelâtı mevdua şirketin teşekkülü 
halinde tescil ve ilân edildiğine dair şirket müdürleri
nin Ticaret Vekâletinden istihsal edecekleri ilmüha
berin ibrazı üzrinde şirkete ve şirketin ademi teşekkü
lü halinde anları tevdi eden kimselere iade edilir. 

İki Yüz Seksen Dokuzuncu Madde — Şirket ser
mayesinin tamanmma iştirak taahhüt edildikten ve 
hisselerin 287 nci maddede muayyen bedelleri tesviye 
olunduktan sonra müessisler her hissedara taahhüt
lü mektup irsal ve gazetelere ilân ederek on gün zar
fında tesis heyeti umumiyesi içtimaa davet ederler. 
bu mektubun, vakti içtimadan lâakal on beş gün ev
vel gönderilmesi ve zirde muharrer hususatı havi ruz-
naıneyi mübeyyin olması şarttır. 

1. Hisselerin kâffesine iştirak taahhüt olunduğu
nun ve bunların rubu bedellerinin tesviye edildiğinin 
tasdiki; 

2. Sermaye olarak gösterilen ayanın ve şirketin 
mevcut bir müesseseyi iştira etmesi mukavele şeraitin
den ise bu müessesenin takdiri kıymeti için ehli hibre 
tayini; 

3. Müessislere meşrut olan menıafii mahsusaya 
dair vuku bulunacak teklif hakkında karar itihazı; 
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4. Mecbi idare azasının isimleri, iştirak taah-
hütnamelerindeki hülâsada gösterilmediği halde mez
kûr azanm tayini; 

5. Mürakiplerin tayini. 
tki Yüz Doksanıncı Madde — Yevmi muayyen

de tesis heyeti umumiyesi bitiçtima maddei şahika
da beyan olunan hususatı müzakere ve karara rap
teder. Nakdi sermayenin lâakal nısfını temsil eden 
hissedaran hazır bulunmadıkça müzakere icra olu
namaz. Her hisse sahibine bir yer temin eder. Fakat 
bir kimsenin iştirakini taahhüt ettiği hisselerinin mik
tarı ne olursa olsun ondan fazla reyi olamaz. 

Kararlar mevcut oranın ekseriyetiyle ittihaz olunur. 
tkiyüz Doksanbirinci Madde — Bir aym (nakitten 

gayri bir şeyi) sermaye vazeden veya kendilerine me
nafi! mahsusa temin edilen müessis veya sair hisseda-
ranın aynin takdiri kıymetine veya menafin mahsusa-
nın tespitine ait müzakerede hakkı reyleri yoktur. 

tkiyüz Doksanikinci Madde — İlk Meclisi İdare 
Azası şirketin esas mukavelesi ile tayin edilmedikleri 
hakle hissedaran arasından tesis heyeti umuciyesince 
intihap olunurlar. 

İlk mürakiplerin tayini münhasıran tesis heyeti 
umumıiyesine ait olup bunların mukavele ile tayinleri 
caiz değildir. Emri murakabe hissedarandan veya ha
riçten «bir veya birkaç kişiye tefviz olunabilir. 

tkiyüz DoksanUçüncü Madde — İkiyüz doksanın
cı madde mucibinci inikat eden tesis heyeti umumiye-
sinin aynî sermayelerin ve iştira edilecek müessesenin 
kıymetlerini takdir edecek ehli hibreyi tayin edebilme
si için nakdî sermaye! şirketin lâakal üçte ikisin! tem
sil eden hissedaran in huzuru şarttır. Kararlar aranın 
ekseriyetiyle ittihaz olunur. Nisabı müzakerenin temi
ni mümkün olmadığı surete ehli hibre müessislerin ta
lebi üzerine mahkemece tayin olunur. 

tkiyüz Doksandördüncü Madde — Maddei sabı
ka mucibince tayin olunan ehli hibre lâzımgelen ra
porları tanzim ettikten sonra müessisler tesis heyeti 
umumiyesini 289 ncu maddede muharrer müddet ve 
şekilde yeniden içtimaa davet ve davetnamelere ehli 
hibre raporunun birer kıta suretlerini raptederler. He
yeti umumiyenıin bu bapta müzakereye salih addedil
mesi ve karar ittihaz olunabilmesi için iktiza eden ni
sabı ekseriyet 290 ncı madde ahkâmına tâbidir. 

tkiyüz Doksanbeşînci Madde — Muayyen olan 
günde maddei sabıka mucibince heyeti umumiyenin 
icrayı müzakereye salih addedilmesi için iktiza eden 
ekseriyetin mevcudu anlaşıldığı halde ehli hibre ra
porları kıraat ve tetkik ve indelicap aynî sermaye vaze

den kimselerin ve iştira edilecek müessese sahibinin 
izahatı istima edildikten sonra 281 nci maddede mez
kûr hülâsada muharrer kıymetlerin aynen kabul veya 
reddine veyahut ashabının muvafakatiyyle tadiline ka
rar veriKr. 

tkiyüz Doksanaltıncı Madde — Ehli hibre rapo
runun kıraat ve tetkiki için maddei sabıka mucibince 
içtima eden tesis heyeti umumiyesinde ikiyüz doksa
nıncı maddede muayyen nisap hâsıl olmadığı halde 
maddei âtiyedeki şekil ve surette bir zabıt varakası 
tanzim olunarak içtima bir ay sonraya talik ve key
fiyet müessisler tarafından içtimada bulunmayan her 
hissedara taahhütlü mektuplarla işar ve gazetelerle de 
ilân olunur. 

tkiyüz Doksanyedinci Madde — Tesis heyeti umu-
miyelerinin ittihaz ettikleri kararlar muteber olmak 
için fçtimalarda Ticaret Vekâletinden ve umuru nâfıa
ya müteallik ise aynı zamanda Nafia Vekâletinden 
komiser sıfatiyle memur edilen zevat hazır bulundu
rularak zabıtnamelere nezaret ve reye iştirak eden his
sedaran ile birlikte imza eylemesi şarttır. Bu zabıtna
melere ittihaz olunan kararların mahiyet ve netayici 
ile muhalif kalanların esbabı muhalefeti dercolunur. 

İkiyüz Doksansekizinci Madde — Müessislerin şirketi 
•teşkil ettikleri sırada bilâbedel hisse senedi almak veya 
veya nakden bir miktar tefrik ve istifa eylemek gibi 
bir suretle şirket sermayesinin tenakusunu ımıcip ola
cak bir menfaatin kendilerine tahsisi hakkında muka
velenameye şart dercetmeleri memnudur. Ancak hâ
sıl olan kârdan hisse senedahnın tediye edilmiş olan 
bedelâtı için yüzde beş tefrik edildikten sonra bakiye
nin onda birini kendilerine tahsis edebilirler. Müesses
lere berveçh» balâ tahsis olunan menafi için verilecek 
senedat nama muharrer olmak lâzımdır. 

tkiyüz Doksandokuzuncu Madde — Müessisler, 
290, 295 nci maddelerde muayyen muamelâtın ifasın
dan onbeş gün sonra anonim şirketlerinin teşkili için 
iktiza eden şartların da ifa edildiği mutazammın bir 
beyanname ile şirket mukavelenamesini, hisselerin 
rubu bedellerinin bankaya tevdi edildiğini müşir ban
ka ilmühaberini, tesis heyeti umumiyesi zabıtnameleri
ni, aynî sehmayenin ve şirketçe iştirası mukarrer mü
essese var ise anın takdiri kıymetleri hakkındaki ehli 
hibre raporunu ve mevzu şirket imtiyazı müstenit ise 
imtiyaznameyi veya sureti musaddakasını merkezi şir
ketin bulunduğu mahalde ticaret davalarını niyetle 
mükellef mahkemeye tevdi ederler. 

Mahkeme tevdi olunan vesaiki tetkik ve ledeMktiza 
müessisleri istisna ve şeraiti kanuniyenin icrasına mü-



teallik lüzum göreceği tahkikatı icra ettikten ve şeraiti 
kanuniyede noksan var ise bunları da ikmal ettirdik
ten sonra bilâmuhakeme evrakın tarihi tevdiinden iti
baren nihayet bir ay zarfında şirketin teşekkülünü 
tasdik eyler. Tasdik edilen bir şirketin bilâhare hiç 
bir sebeple butlanı iddia edilemez. 

Üç Yüzüncü Madde — Maddei sabıka veçhile te
şekkülü tasdik edilen şirket sicilli ticarete tescil ve ilân 
olunur. 

Üç Yüzhirinci Madde — Şirket maddei sabıka mu
cibince tescil ve ilân edilmedikçe kanunen teşekkül et
miş addolunmaz ve tescil ve ilândan evvel şirket icra
yı muameleye şüru edemez. 

Üç Yüzikıinci Madde — Sermayei şirkete iştiraki 
taahhüt edenlerin şirketin teşekkülü kanunisinden ev
vel hisselerini âhare terk ve ferağ etmeleri keenlem* 
yekûndur. 

Hisselerini âhare ferağ eden şahıs aldığı bedeli fe
rağı iadeye icbar olunabilir. Terk ve ferağ keyfiyeti 
şirketin teşekkülünde muteber olmak şartyle veya bu
na muadil diğer bir şartla vaki olsa bile keenlemye-
kündür. 

Üç Yüzüçüncü Madde — Muayyen eşhas bütün es
hamı beyinlerinde taksim etmek suretiyle bir anonim 
şirketi teşkil edebilirler. «Ani teşekkül». 

Bu suretle şürekâ 285 nci madde ile 289 ncu mad
denin 4, 5 numaralı fıkraları ahkâmını ifa ettiklerini 
mübeyyin olmak üzere 279 ncu maddede muharrer 
hususatı havi bir mukavelename tanzim ederler. 

Aynî sermaye vazı veya şirketin mevcut bir mües
seseyi iştirası mukarrer ise bunların kıymetlerini tali
dir edecek ehli hibre mahkemece tayin olunur. 

Üç Yüz Dördüncü Madde — Anî olarak teşkil olu
nan anonim şirketlerinin hissedaranı âmmeye müra
caat suretiyle hisse senedatım elden çıkarmak ister
lerse 281, 282, 283, 284 ncü maddeler ahkâmına ria
yet etmeye mecburdurlar. 

Üç Yüz Beşinci Madde — 299 ncu maddede zik-
rolunan beyanname ile evrak ve vesaiki sairenin ade
mi sıhhatinden mütevellit zarar ve ziyandan müessis-
ler ve işbu evrak ve vesaikin tanzimine iştirak eden
ler müteselsilen mesuldürler. 

Üç Yüz Altıncı Madde — Şirket hisse senedatının 
kâffesinin ahzi taahhüt olunmamış veya bedelâtı ifa 
edilmemiş iken taahhüt veya ifa edilmiş gibi göste
ren müessislerle bu fiilde kendilerine iştirak edenler 
mezkûr senedatı kendi hesaplarına almaya ve bedel
lerini müteselsilen ödemeye mecburdurlar. 
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Üç Yüz Yedinci Madde — Vazedilen ayni bir 
sermayenin veya iştirası mukarrer olan bir müesse
senin takdiri kıymetinde hile istimal eden müessis
lerle bu fiilde kendilerine müşarik bulunanlar şirke
tin bu yüzden duçar olduğu zararı müteselsilen taz
min ile mükelleftirler. Şu kadar ki hile istimaline iş
tirak etmemiş olanlar müessisler mesul olmazlar. 

Üç Yüz Sekizinci Madde — ilk Meclisi İdare 
Azasiyle Murakıplar şirketin teşekkülünde yolsuzluk 
vâki olup olmadığını tetkik ile mükelleftirler. Bu 
hususta tekâsül ve müsamahaları anlaşılır ve bu yüz
den hâsıl olan zarar müessislerden istifa edilememiş 
bulunursa tetkikatta tekâsül ve müsamaha gösteren 
Meclisi idare azası ve murakıplar müteselsilen mesul 
olurlar. 

Üç Yüz Dokuzuncu Madde — Müessislerin ve 
Meclisi İdare azasının ve murakıpların mevaddı âni-
fe mucibince tâbi oldukları mesuliyetler şirketin ta
rihi tescilinden itibaren beş sene mürur etmedikçe 
sulh ve ibra suretiyle iskat edilemez. Bu müddetin 
mürurundan sonra sulh ve ibra ancak heyeti umumi-
yenin tasdikiyle tamam olur. Bununla beraber şirket 
sermayesinin onda birini temsil eden hissedarlar sulh 
ve ibranın tasdikine muhalif iseler sulh ve ibra he
yeti umumiyece tasdik edilemez. 

Üç Yüz Onuncu Madde — Şirketin mevaddı âni-
fe mucibince müessislere, Meclisi idare azasına ve 
murakıplara karşı haiz olduğu tazminatın talepleri 
tescili tarihinden itibaren beş sene sonra sakıt olur. 

Üç Yüz On Birinci Madde — Tesisi şirket için 
icra ve ifa ettikleri taahhüdat ve saireden dolayı 
müessisler üçüncü şahıslara karşı mesuldürler. Şir
ket teşekkül etmiş ise müessisler bu masariften dolayı 
şirkete rücu edebilirler. 

Şirketin tesisi her hangi bir sebepten dolayı kabil 
olamadığı halde masarif mezkûre müessislere ait olup 
kendilerinin hissedarlara hakkı rücuu yoktur. 

Berveçhi bâlâ ihtiyar olunan masarifin şirketten 
alınabilmesi bu masarifin tesis heyeti umumiyesince 
tasdik edilmesine mütevakkıftır. 

Kısım — 2 
Meclisi idarenin Tarzı Teşekkülü ve Yazaifi 
Üç Yüz On İkinci Madde — Anonim şirketleri

nin akalli üç kişiden müteşekkil bir meclisi idaresi 
vardır. Meclisi idare azası hissedarlar arasından he
yeti umumiyece intihap olunur. 

İlle meclisi idare azasının şirket mukavelesiyle 
tayinleri caizdir. 

Üç Yüz On Üçüncü Madde — Meclisi idare aza
sından her biri, bedeli kıymeti asliyesi itibariyle ser-
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mayei şirketin ekalli yüzde birine muadil kıymeti 
haiz miktarda hisse senedatını şirkete tevdia mecbur
dur. Şu kadar ki sermayei şirketin yüzde biri iki 
bin beş yüz lirayı mütecaviz ise fazlasının tevdii mec
burî değildir. Tevdi olunan hisse senedatı azanın he
yeti umumiyeden istihsali beraet edecekleri vakte ka
dar zamanı idarelerinden mütevellit mesuliyetlerine 
karşı teminat hükmünde olup âhara devrolunamaz 
ve şirketten alınamaz. Bu maksatla damgalanarak 
şirket sandığında hıf zolunur. 

Üç Yüz On Dördüncü Madde — Meclisi idare 
azası azami üç sene müddetle intihap olunurlar. 
Şirket mukavelenamesinde hilâfına sarahat yok ise 
tekrar intihapları caizdir. 

Üç Yüz On Beşinci Madde — Meclisi idare her 
sene azası meyanından bir reis ve reisin gaybubetin
de vekâlet etmek üzere bir reis vekili intihap eyler. 

Üç Yüz On Altıncı Madde — Bir azalık inhilâl 
ederse Meclisi idare şeraiti kanuniyeyi haiz bir zatı 
muvakkaten intihap ile ilk içtima edecek heyeti unıu-
miyenin tasdikine arz eyler. Bu suretle intihap olunan 
aza heyeti umumiyenin içtimaına kadar vazifesini 
ifa eder. 

Üç Yüz On Yedinci Madde — Meclisi idare aza
sı şirketin mukavelesiyle tayin edilmiş olsalar dahi 
indelicap heyeti umumiye karariyle azlolunabUirler. 
Azlolunan meclisi idare azasımn tazminat talebine 
hakları yoktur. 

Üç Yüz On Sekizinci Madde — Anonim şirke
tinin idaresi ve haricen temsili meclisi idareye aittir. 

Üç Yüz On Dokuzuncu Madde — Meclisi idare 
şirket namına maksadı şirkete müteallik her nevi 
umur ve muamelâtı hukukiyeyi icra ve imzayı şirke
ti istimal hakkım haizdir. Meclisi idare şirket için 
menfaat mülâhaza ettiği takdirde sulh ve tahkime 
de mezundur. 

Meclisi idare azası tarafından icra olunan muame
lenin mukaveleye ve heyeti umumiye kararına muha
lif olması hüsnüniyet sahibi üçüncü şahısların o mua
meleden dolayı şirkete müracaatına mâni olmaz. 

Üç Yüz Yirminci Madde — Anonim şirketi nâ
mına tanzim edilecek evrakın muteber olması için 
hilâfına şirket mukavelenamesinde sarahat olmadığı 
takdirde meclisi idare azasımn cümlesinin imzaları 
lâzımdır. 

Üç Yüz Yirmi Birinci Madde — Şirket namma 
vazı imzaya mezun olanlar şirketin ismini veyahut 
«heyeti idare namma» ibaresini ilâve etmeye mec
burdurlar. Bu imzaların sureti vazı 43 ncü maddenin 
birinci fıkrasında münderiç merasime tâbidir. 

Üç Yüz Yirmi İkinci Madde — Meclisi idare 
azası menfaati şahsiyesine taallûk eden hususatın 
müzakeresine iştirak edemez. Bu kabilden bir husus 
mevzu müzakere olunca alâkadar aza a|âkasmı mec
lise bildirmeye ve keyfiyeti o içtimain i zaptına der-

ı 
cettirmeye mecburdur. Bundan başka keyfiyet ilk iç
tima edecek heyeti umumiyeye bildirilir^ Bu ahkâma 
muhalif hareket eden aza alâkadar olduğu muamele
den şirketin husule gelen zararını tazmine mecbur
dur. 

Üç Yüz Yirmi Üçüncü Madde — Meclisi idare 
azasından biri heyeti umumiyeden izin almadan ken
di veya şahsı ahar namına bizzat veya ] bilvasıta şir
ketle bir muamelei ticariye yapamaz. Aksi takdirde 
şirket muamelei vakıanın butlanını iddia edebilir. 
Aynı hak tarafı diğer için mevcut değildir. 

Üç Yüz Yirmi Dördüncü Madde — Meclisi idare 
azasından biri heyeti umumiyenin müsaadesini al
maksızın şirketin icra eylediği muamelei ticariye ne
vinden bir muameleyi kendi veya aharı hesabına ya
pamayacağı gibi aynı nevi muamelei ticariye ile meş
gul bir şirkete şahsan mesul aza sıfatiyle de giremez. 
Bu hükme muhalif harekette bulunan meclisi idare 
azasından şirket zarar ve ziyan istemekte veya za
rar ve ziyana bedel yapılan muameleyi şirket na
mına yapılmış addetmekte ve üçüncü şâhıslar hesa
bına aktolunan mukavelâttan mütevellit menafün 
şirkete aidiyetini talep etmekte muhtardır. 

Bu hukuku mutalebeden birinin tercihi fıkrai 
sabıka hükmüne muhalif harekette bulunan azadan 
gayri azaya veya murakıplara râcidir: Ifukuku mez-
kûre ânifüzzikir muamelei ticariye aktine veyahut 
mecliis idare azasının diğer bir şirkete duhulüne aza
yı sairenin ıttılâları tarihinden itibaren üç ay ve ta
rihi ıttıla nazara alınmaksızın vukulannjdan itibaren 
bir sene sonra sakıt olur. 

Üç Yüz Yirmi Beşinci Madde — Sermayei şir
ket nısfına tenezzül edecek olursa meclisi idare he
yeti umumiyeyi sermayeyi miktarı aslisinje iblağa ve
ya miktarı mütebaki ile iktifaya veyahut şirketi fes
he karar vermek üzere içtimaa davet eyler. 

Sermayenin ancak bir sülüsü kalmış ise heyeti 
umumiye sermayenin ikmaline veya baki sülüs serma
ye ile iktifaya karar vermediği halde şirket münfesih 
addolunur. 

Şirketin düyunu mevcudundan ziyade; ise meclisi 
idare mahkemeden şirketin ilâm iflâsını talebe mec
burdur. 



Üç Yüz Yirmi Altıncı Madde — Meclisi idare 
azası kendi işleri için mutat olan dikkat ve basireti 
şirket işlerinde dahi ibraz ve sarfa mecburdurlar. 

Üç Yüz Yirmi Yedinci Madde — Meclisi idare 
defatiri lâzimeyi tumak ve mehli muayyen zarfında 
senei sabıkaya ait bilançoyu tanzim ve heyeti umu
miye içtimaından Iâakal sekiz gün evvel hissedarının 
enzarı tetkikine koymakla mükelleftir. 

Üç Yüz Yirmi Sekizinci Madde — Bilançonun 
şirketin vaziyeti maliyesi hakkında hissedaranın meh-
maemken bir fikir edinebilmeleri için vazih bir su
rette tanzim edilmesi icabeder. 

Şirketin tesisi ve taazzuv ve idaresi için vaki olan 
masarifin tamamı, senei hesabiye masarifine ithal 
olunur. Şu kadar ki iptidaî tesisat veya yeni bir şubei 
muamelât ihdası veya muamelâtın tevsii için şirket 
mukavelenamesinde veya heyeti umumiye kararında 
muayyen olan taazzuv masarifi azamî olarak beş 
seneye taksim olunabilir. Bu suretle her seneye ait 
olan bilançoya o seneye isabet eden masarif mikta
rının derci lâzımdır. Şirketin emvali menkulesiyle eb-
niye ve makinelerin bilançoya derci lâzım gelen kıy
metleri emvali mezkûrenin iştira bedellerinden her 
sene icabı hale göre itfaları için tahsis olunan meba-
liğin tenzilinden sonra baki kalan miktardan ibaret
tir. Bu emval sigorta edildiği surette bilançoda be
dellerinin dahi gösterilmesi muktazidir. 

Üç Yüz Yirmi Dokuzuncu Madde — Meclisi ida
re, her senei hesabiye nihayetinde yukarıki maddede 
muharrer bilançodan maada şirketin ticarî, malî ve ik
tisadî vaziyetini ve yapılan muamelâtın hülâsasını 
gösterir bir rapor tanzimine ve tevzi edilecek temet-
tüatını ve ihtiyat akçesini teşkil edecek mebaliğin 
miktarını tâyine dair teklif varakasını tertip ve tah
rire mecburdur. 

Üç Yüz Otuzuncu Madde — Şirket mukavelena
mesinde, hilâfına sarahat olmadığı surette meclisi 
idarenin karar ittihaz edebilmesi için azanın nısfın
dan ziyadesinin huzuru şarttır. 

Kararlar mevcut azanın ekseriyetiyle ittihaz olu
nur. 

Azanın yekdiğerine niyabeten rey vermeleri caiz 
değildir. Tesavii âra husulünde keyfiyet içtimai âti
ye talik olunur. Anda dahi tesavi zuhurunda mevzuu-
bahis teklif reddedilmiş addolunur. 

Meclisi idarenin müzakeratı aza arasından veya 
hariçten intihap edilen bir kâtip marifetiyle munta
zaman zaptolunur. Zabıtnameler mevcut aza tarafın
dan imza olunmak ve karara muhalif kalan azanın 

esbabı muhalefeti zabıtanamelere dercedilmek lâ
zımdır. 

Üçyük otuz birimdi madde — Hilâfına mukavele
de sarahat olmadığı sumeltöe meclisi idare azasına her 
yevinli içtima içlim bir ücret verilir. Ücretlin mliktan 
mukavelenamede tâyin edilnıemliş isle heyeıtü uımıusniİye1-
ce 'tâyin olunıuır. 

Üç yüz oluz ilkLîmcd madde — MeclMi idare azası 
îrtket namıma yapmış oldukları ulkuıt ve muamelâttan 

dolayı şahsan mesul olmazlar. Ancak : 
lii Hisse semedaltılbiedelleitııma mahsuben şürekâ 

tarafımdan vukubulan rediyatın ademi sııhhatiindem; 
I* Tevzi ve tediye öhıınıan teıneîtüaltın gayri ha-

Ikılkli oimaısıından; 
% Kanunen tutulması muktazi defaıîiirin mevcut 

öîmıamasındain veya bunların sureti gayrimumtazama-
Ida tutulmasından; 

4i ıHeyeltii umu m iye d en sâdır olan kararın tama
men icra ollummamalsıından; 

5i 'Gerek kanunun gerek şirket mukavekname-
stirtin kendilerine tahmil ettiği vezaifin tamıauıen ifa 
edJSmemeslimden dolayı şürekâya ve üçüncü salmışlara 
karşı miüieiselllsllem mesuldürler. 

IBeşiimdi fıkrada beyan olunan vezaEfften hMm vei* 
kâteltnameıi mrihsııls ile heyetti İdare azasından birine 
ıteflvfe eıdliMiş fiğe ımeısuliıyefilm ancak o azayaı üteıvecdî  
hü lâzım gelip o muameleden dolayı mesuliyeti mıiiıle-
selsle câri olmaz^ 

Üç yüz otuz üçüncü madde — Yemi tâyin olunan 
meclisi idare azası seleiflerlinlin zahir olan yolsuz muan 
ınelâtını murakıplara Ibildirmioye mecburdurlar. Ak'sfi 
halde seleflerimin nııesuliıyelieırjiıııe ilşllrak ederler. 

Üç yüz oltuz dördüncü madde — Maddefi âmile 
nıudMnce meısuliyellli mlütesıeislleyii mucip olan mua
melâta muMif olup keyfıiyietli müzakere zaptına der-
cdttirmıekle beraber murakıplara hemen tahriren bullH 
dllreın veyahut mıazereılİMie binaen o muamelenin mlü-
zaker esinde hazır bulunamayan aza mesufiyıeitten beri 
kalır. 

Üç yüz otuz beşindi madde — ŞiirSktetâm vazöyelti! 
hazırası hakkımda her ne suretle olursa oîsun yanlış 
zehalba mahal verecek desais iısîiuıaiyleveya mugayiri! 
hakikat beyanat ille üçüncü şalhsısSamiğfal edem mıeclisü 
idare azası ika ektiği zararı şahsan zâm'm olur. 

Üç yüz otuz altıncı madde — 332 ve 333 nıcü 
maddeler mucibince mecliisi idare azasına terelilLüp 
eden mesuliyet davaları, mucibi mesuliyet olan sebe-
fbön vulkuu tarihînden itibaren beş sene sonra sakıt 
olur. 
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Üç yüz otuz yedinci madde — Heyellii umumiliye 
meclisli idare asası aleyhine Ikatnudi davaya karar ve» 
tür, yahut ükameii dava ediîlmemeısline kanar varldiiğli 
halde semnaydi şirketin asgarî oridia bikinli temsilli eden 
bissadaran ikame! dava olummaisı reyinde bulunursa 
şirket bu karar veya talep talihinden iübaren bör siy 
zarfında ikaımeil davaya mecburdur. Şirket mamana 
İkameti dava murakıplara «ittir. (Ancak ekalliyettin 
reyi ile ikamıeii dava halinde ekaliyet murakıplar ıha*-
adinde blir vekil tâyin edefblr. İkamei dava reyindle 
Ibıılunıan bJîsseıdaran hissislerM şirketin zarar ve ziya
nına karşı temlinat olarak davanın hitamına kadar 
nterhun kalmak üzene muteber bir bankaya tevdfie 
medburdurlar. Davanın reddi hallinde hissedarın yal
nız şirkette karşı zarar ve ziyan itasına medbıırdurlar. 

Üç yüz otuz sekizindi madde — Muamelâtı şîrke-
tin kanaya taallûk edim kısmı şirket mulkavcltenıamtetrıı 
ıveya bJeyıelti umumiye karariyle mıseiSsii fclaıre azasın
dan Olmayan bür müdüre tevdi edtiielbük. Bu hafide 
müdür 332 nci maddede bayan edilen vezal'ifin adcım1» 
(İfasından dolayı şürekâ ve eşhası sâliseye karşı mıeĉ -
üsj idare azası gibi mesul olun, Bu esasa mugayir bir 
şartın mukavelenameye vazı veya müdürün nıteciMi 
lidarenün emri ve nezareti tabanda bulunması mesuii-
yeÜ bertaraf edemez. 

Üç yüz ıdtuız dokuzuncu madde — Mecîisü idıaoie 
azası müdürlerin ika ettMejİj kusurlardan siseısuH dıeğj'ıVt 
dirler Şu ikadar ki Meclisli idare azası gayrî ehil mü-! 
Idürier naıslbettmelk veya onların Şirket için amrafir o!an 
umur ve muamelâtına karşı müsamaha gösttemîsk ve
ya meclisi idarenin saîâıMıyettar olmadığı husasıalia 
müdüıileıii mezun Umaik isurelüyle lika ettikleri kmsuırM 
Hardan dolayı glirkete karşı nıüıtögâMleıı meistUldürler. 

334 ncü madde mudîbince Ibu baptaki) kuşuma fitştiC-
rak etmediği ısabUt olan aza mcisuüyettien vareste kalırJ 

Üç yüz kırkıncı uııadlde — Müdürlefr, (hilâfına 
mukavelenamede sarahat olmadığı surette, medM 
Sdarece »afâp ve aızloîunur. Nıasp ve azüi toeyfiyıetfâ mec-
lisfi lidarede tesûU ve iîân ettirilir. 

Üç yüz kırk Ihirllndi madde — Müdakier, muta-
£errjk basa muamelâtı muiayyemeyii ifaya mezun ol-
n*alk üzere âhan tevki ^debüffleıı FaÛCat nnüdürlysl: 
Macâfieısiinli âhara devresHedazler. 

Üç yüz kırk l&firtdi madde — Mü'dünler «n©cTüî 
idarte «zasnun müddeti ımıezıjn%ietlerjnli mütecaviz Ibür 
zaman idin tâyin olunamazlar ve anlar gl'bi İler «a-
mm aBoHunatlilMeir, 'W3sseıdaıran ar^sandan 'intihap «İn
ana muittr; toHâsdbep adi iddiasüe tazminat gaile?) 
«demeze 

Üç yüz kırk üçüncü madde —- Tüccarm tutmağa 
medbur oldukları defterlerden basjka anonim şirketh 
leri meclisli liıdareali: 

1. Hüssedaramn lisiım, şöhrât veya oıuvanlarıylei 
ikâmetgâhlarının ve şirketin bidayeti teşkilinde vaz
edilen yahut bmiâhane ttedrican itezylit ediien serunaH 
yeye tekabül eden hisseler için icra edilen te-
diyalîın kaydine mahsus hissedaran defter} 

2* Heyeti umumiye zabıtnameîerünlin kayıt ve 
derdine mahsus liçtima ve miüz^k'erat deıPieıi;-; 

3. 'Meclisli lidarenin ıkısima ve müızakeratıniin kay
dine mahsus meclö Jdare mukamenat deftesri ((utmakla 
nıiikelleftir. 

Üç yüz kırk dördüncü madde — ŞMtiet müstah-' 
demlâtin tayinli, heyetti umumlyeye ait olduğuna daiir 
şirket mukavelöi esaislmde bîr kayıt olmadığı hailde1 

meclisli İdareye râcidirv 
Üç yüz kırk Ibeşiindi madde — Meclisli İdare aza

sından veya muraküplerden veya şirket vekitüerkıden 
birinin tklâsma veya tahtı hacze dlınma^na hükmen 

' dür veyahut ehliyeti kanunüyesii zayi olursa ıvazifefsi 
hitam bularak yerine âhan ıtaylin «dür. BunJardaıı (bi
rinin ağır hapis ve o derece hir ceza Ue veya sahte-
kârhk veya tsMoalt veyahut dolaıidmcahk fiililerinden 
ibirîle mahkûmliyelti halinde dahi fıikraü ânife hükmü 
câridir^ 

Üç yüz kaırk altııncı ımaldlde — Meclisi Üjdiare, ştirkefî 
hesabına şirkdt hiıase «senedallıını lişltirıa v&y® lişjbu sene-
datı rehin mukabilinde kabul eiderek para İkraz veya 
avans ılta leldemez. Şu kadar ki heyeti umumiiye, usmüü 
dairesinde tahakkuk eden temettü attan tefrik olunan 
mdbîâğ mukalbiindie Ibedielerli tamamen Itediye olunan 
hisse senedatuım İştirası için meclisli üdıareye mezunlİH 
^yet 'verelbilir. 

Üç yüz kırk yedincj madde — Meclisi İdare hdiz 
olduğu saüâhiyet ve İktidarı idlerinden bir veya mülte-
aıddit murahhasa tefviz eıdıelbilir. Muralhbasîar multen 
addit lise ekseriyeti âna ile İttihazı karar eylerler. 

KISIM — 3 
Mura&upian 

Üç yrö fark «eJklkâneS a*adde — Anonim fikkıeHen 
rlinde ibesjten fazla oynamak üzere hir veya müteaddit 
onaarakıp hutaanr. MM«alkq*lan(M Iteaddü'iü hafimde hun'-ı 
lar Mr heyet teşOdH «do-ler. Muralkapiar firaka dan ve 
şürekânın ga^r^and^B Joboak üzere 3k *ef a 'blir sese 
müddetle tefcsis heyetti umumiiyeısli ve biilihare azami 
üç sene üçün heyertti unnnaüye taraıfEnian nıftaıap olun 
narlar. Murakıplar hık ise 'Sirk, müteaddit be nısfın
dan hür ziyademi Türk tabiiyetinde olacaktır. Müddet-



ler hitam bulan murakıpların tekrar intihapları caizdir. 
Murakıplar omiaclüsli Idarıe amalığına intshap olunamra-
ıdtkları gihli şirketin memur sıl'aüyk' de umurunu 
töedvlr edemeızleır. Vaziifelîeırll Mtam (bıuflan ımiecSM iîdame 
azala Iheyelti umuımüyeden liMsabı beraat' eitmledlikçeı 
muralkıplığa linUühaıp loiîunıalmıaizJîain. Murakıpların rtatâ-
(fesli ş'htatk anuiaımiefâh ıımuımliyiê iriî murıalkıalbe ve ıbÜî-
çeyû fteıtlkiMir. 

Üç yüz Ifeııik dolkuzuncu madde — HeyeiKi unuu-
iniiyle Ibazı hüsusatı mıuıayyeııııeniJn tööifkıik ve telfClşj, ŜünM 
kalbında huisuisî murakıplar linltjhap edeMir. 

iÜiç yüz elindi ımaldlde — 'Meclisi lidıane lalasının 
(Usul ve ffuıraunldlan yanı] ıaba ve eödialt ve ahfatından 
Mılie Ifcardeş, amca, dayı, ıfealyuıpaıdieT ve damadın baı-
Ibas» gülbli iklimdi, (üçüncü ve dördüncü ıderteceyıe kaim 
toanalbeltö alanlar murakıplığa Mihap »lumamazOıar. în-
liîhap ediilmliışlleır liise isriffaya meömır olurlar. 

Üç yüz elli Ibirtimıcıi ornadldie — Muiüakıp heyeltli 
umumîye tarafından her rvialkiilt az! ve yerlinle aban 
ftâylin leJîleblir. iHîsseıdaran arasından linltibalp otamam 
mutfaikııplar larfleıfinıdlem IdloJayı tamlinalt Italfep ödlamıezv 

Üç yüz içli Skıhidi madde — MulhalkiipSamın ıtâylin 
vıe töedlblîeri ıirıedlM Üdiaine itaafoıdan derhal ısldili ifâ-
carete Ittesçil dtfÜıObmdkle Ibenalber şkıket İlânının ıder» 
«iinle mahsus gazetelerle ide Hân efttrllfe. 

Üç yüz lellli üçüncü madde — iBljr murakıbın ve-
ıfaltı, fedası, bir muadilden dolayı ifayı vazifeye aıdıetmTi 
iktidaran, İflâsı ve haczediitaeisli gjöbiî bir sebeple vekâ« 
letten sukutu ve ağır (hapis'ive o ıderece bir -ceza 5la 
/veya sahtekârlık, ıshtiealt, - Idioflandaırıciihfc ıfiiılerlinlin bl> 
ilinden ıdolayı mıabkûmlîyellii ıhalinldıe d'iğeır rnıoıırıaikııpSafr 
Iheyieltli' umırtmiiıyeınlîn İkiçtjmıa-ina kadar lif ayı vazife let-
(mıek tözlere yerlinle blirlis&ıli intihap ©yierlep. 

Murakıp bir kişiden ibaret olup da ânifen beyan 
olunan ahvalden birinin vücuduna binaen yerine aha
rının tâyini iktiza ettiği takdirde bunu heyeti umu-
miyenin ilk içtimaına kadar vazifedar olmak şartiyle 
alâkadaranın müracaatı üzerine merkezi şirketin bu
lunduğu mahal mahkemesi tâyin eder. 

Üç Yüz Elli Dördüncü Madde — Murakıplar : 
1. Şirketin meclisi idare azasiyle bilittifak bi

lançonun şekli tanzimi ve hisse senedatının vaziyeti 
ne merkezde olduğunu tâyin etmek; 

2. Muamelâtı şirkete kesbi vukuf ve kuyudu 
lâzimenin intizamı cereyanını tahkik etmek maksa-
diyle hiç olmazsa altı ayda bir defa defatiri şirketi 
muayene eylemek; 

3. Üç aydan ziyade fasıla verilmesi gayricâiz ol
mak üzere sık sık ve bagteten şirket veznesini teftiş 
etmek; 
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| 4. Lâakal ayda bir defa defatiri şirketi tetkik 
ederek rehin veya teminat veyahut şirket veznesinde 
lufzolunmak üzere vedia olarak teslim olunan her 
nevi kıymetli evrakın mevcut olup olmadığını tahkik 
ve kuyuda tatbik eylemek; 

5. Şirket mukavelenamesinde şürekânın heyeti 
umumiye içtimalanna iştirakleri için iktiza ettiği bil
dirilen şeraitin icra olunup olunmadığını tetkik et
mek; 

6. Bilançoyu nazarı murakabeden geçirmek; 
7. Tasfiye muamelâtına nezaret etmek; 
8. — Meclisi idarenin ihmali halinde adî ve fev

kalâde olarak heyeti umumiyeyi içtimaa davet et
mek; 

9. Heyeti umumiye içtimalarında hazır bulun
mak; 

10. Meclisi idare azasının kanun ve şirket mu
kavelenamesi ahkâmına tamamiyle riayet eylemeleri
ne nezaret etmek. 

Yezaifiyle mükelleftirler. 
Üç Yüz Elli Beşinci Madde — Murakıplar her 

sene nihayetinde şirketin hal ve vaziyetine, meclisi 
idarenin tanzim ettiği bilançoya ve sair hesabata ve 
tevziini teklif ettiği temettüata müteallik olarak mec
lisi idarenin ita edeceği rapor vesair evrak hakkın
daki mutaleatım hâvi olmak üzere heyeti umumiye-
ye hitaben bir rapor tanzimi ile mükelleftirler. 

Üç Yüz Elli Altıncı Madde — Murakıpların 348 
ve 354 ncü maddelerde muayyen olan murakabe se-
lâhiyetleri mukavelename ile tahdit olunamaz. 

Üç Yüz Elli Yedinci Madde — Murakıplar es
babı mübreme ve müstacele tehaddüsü halinde he
yeti umumiyeyi fevkalâde olarak içtimaa davete mec
burdurlar. 

Üç Yüz Elli Sekizinci Madde — Murakıplar va
zifelerini hüsnü suretle ifa etmemelerinden dolayı 
müteselsilen mesuldürler. Bu baptaki hakkı dava 
mucibince mesuliyet olan sebebin tahakkuku tari
hinden itibaren beş sene sonra sakıt olur. 

Üç Yüz Elli Dokuzuncu Madde — Her hissedar 
şirketin meclisi idaresi azası veya müdürler aleyhle-

I rinde murakıplara müracaat edebilir. Vâki olan mü
racaatı murakıplar tahkika mecburdurlar. Neticei 
tahkikatta müracaatı vakıanın sıhhati teayyün ey
lerse keyfiyet murakıplerin senelik raporuna dercedi-
lir. 

I Müracaat edenler sermayei şirketin onda birine 
muadil hisse senedatına malik oldukları surette mu
rakıplar müracaatı vakıaya mütedair olan fikir ve 
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mütalaalarını raporlarında bildirmeye ve lüzum gör
dükleri halde heyeti umumiyeyi fevkalâde olarak der
hal davet etmeye mecburdurlar. 

İkinci fıkraya tevfikan murakıplara müracaat 
edenlerin balâda zikrolunan miktardaki hisse sene-
datım muteber bir bankaya tevdi etmeleri lâzımdır. 

İşbu senedat ilk heyeti umumiye içtimainin hita
mına kadar, bankada kalır. 

Üç Yüz Altmışıncı Madde — Murakıplar meclisi 
idare müzakeratmda rey ve müzakereye iştirak etme
mek şartiyle hazır bulunabilirler ve münasip gördük
leri tekljfatı meclisi idare ve meclisi umuminin âdi 
ve fevkalâde içtimaları ruznamelerine ithal ettirebi
lirler. 

Kısım : 4 
Heyeti Umumiye 

Üç Yüz Altmış Birinci Madde — Anonim şirket
leri heyeti umumiyeleri âdiyen veyahut fevkalâde ola
rak içtima eder. İçtimai âdi her devrei hesabiyenin 
hitamından itibaren üç ay zarfmda ve ekalli senede 
bir defa vuku bulur. Bu içtimada 372 nci madde mu
cibince ruznamei müzakerata ithali icap eden husu-
sat müzakere olunur. Heyeti umumiye iktiza ettikçe 
fevkalâde içtimaa davet olunur. 

Üç Yüz Altmış İkinci Madde — Heyeti umumi
yeyi âdiyen içtimaa davet meclisi idareye ve fevkalâ
de olarak içtimaa davet hem meclisi idareye hem de 
357 nci madde mucibince murakıplara aittir. 

Üç Yüz Altmış Üçüncü Madde — Senede bir kaç 
kere temettüatını tevzi eden şirketlerde her tevzi için 
heyeti umumiyenin içtimaa daveti lâzımdır. 

Üç Yüz Altmış Dördüncü Madde — Hilafı muka
velede musarrah olmadığı surette heyeti umumiye 
merkezi şirketin bulunduğu mahalde içtimaa davet 
edilir. 

Üç Yüz Altmış Beşinci Madde — Heyeti umumi-
yelerin âdi ve fevkalâde içtimalannda hissedaranın 
rey sahibi olması için malikiyetleri iktiza eden hisse 
senedatmm miktariyle bunların malik olacakları ara
nın adedi mukavelename ile tâyin olunur. Mukavele 
ile tâyin edilmemiş ise her hisse sahibine bir hakkı 
rey bahşeder. Ancak bir şahsın malik olduğu hisse
lerin miktarı onu mütecaviz ise ondan fazla reyi ola
maz. 

İşbu son fıkraya muhalif olan hükmü mukavele 
keenlemyekûndur. Mukavelede muayyen miktarda 
hisseye münferiden sahip olmayan hissedaranın biliç-
tima hisselerini bu miktara iblâğ ve aralarında birini 
mümessil tâyin ederek heyeti umumiye müzakeratına 
iştirak etmeleri mümkündür. 

Üç Yüz Altmış Altıncı Madde — Heyeti unıumi-
yeler işbu kanunda veya şirket mukavelenamesinde hi
lâfına sarahat bulunan hususatın maadasında sermayei 
şirketin ekalli robunu temsil eden hissedaranın hü
zünle teşekkül edebilirler. İle içtimada bu ekseriyet 
hâsıl olamadığı halde tekrar içtimaa <Javet editörler. 
İkinci içtimada hazır bulunan hissedaranın temsil et-
tikleri sermayenin miktarı ne olursa ofejun icrayı mü
zakerata ve itayı karara salâhiyettardırlaf. 

Kararlar muteber olmak İçin her halde asaleten 
veya vekâleten ita edilen aranın ekseriyeti şarttır. 

Üç Yüz Altmış Yedinci Madde -h Hissedaran* 
dan hiç biri şahsan alâkadar olduğu bn? hususun mü
zakeresinde hakkı reyini îstimal edemez. 

Üç Yüz Altmış Sekizinci Madde — j Sermayei şir-
ketin lâakal onda biri kıymetinde hi^se senedatma 
malik olan hissedaranın esbabı mucibeyi hâvi talebi 
talebi tahrirîleri üzerine nıecMsi idaremin heyeti umu
miyeyi fevkalâde olarak içtimaa davet etmesi veya 
heyeti umumiyenin akti zaten mukarrer ise müzake
resini arzu ettikleri mevaddı ruznameye) ithal eyleme
si mecburîdir. Bu hakkı talebi hâiz kimselerin ma
lik olmaları lâzımgelen hisse senadatı maktan mu
kavelename ile daha az bîr miktara j tenzil oluna
bilir. 

Üç Yüz Altmış Dokuzuncu Madde i— Hissedara
nın maddei sabıkada muharrer talepleri meclisi ida
re ve 359 ncu madde mucibince murakıplar tarafın
dan nazarı itibara alınmadığı hakle merkezi şirketin 
bulunduğu mahalde deavii ticariyeyi rüyetle mükel
lef olan mahkeme zikrolunan hissedaranın müracaatii 
üzerine heyeti umumiyeyi içtimaa davete veya iste
dikleri hususatı ruznameye ithale kendilerini mezun 
kılabilir. İçtimaa davete veya ruznameye ilâve edi
len hususata müteallik ilânda mahkemenin mezuni
yeti teşrih edilmek lâzımdır. Mahkemeye müracaat 
hallinde dahi 359 ncu maddenin fıkrai ahiresi hükmü 
tatbik olunur. 

Üç Yüz Yetmişinci Madde — Heyjeti umumiye
nin içtimaa davete mukavelenamede gösterilen şekil 
ve surette ve davet ve içtima günleri dşhil olmamak 
üzere vakti içtimadan lâakal İki hafta evvel vuku 
bulmak lanındır. Hisseleri nama mufıarrer olan 
hissedaran İle evvelce şirkete bir hisse senedi tevdi 
ederek ikametgâhını bildiren hissedaran taahhütlü 
mektup irsali suretiyle de yevmi içtimadan haberdar 
edilir. 

Yüz Yetmiş Birinci Madde — Hânjıne muharrer 
hisse senedaü sahipleri hakkı reylerini j heyeti umu-
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miyede istimal için mezkûr senedah veya bunlara 
mu t̂asarrif öMuklarinı nıüspit vesaiki yevmi içtinia-
dan bîr hafta evvel şirkete tevdie mecburdurlar. 

Üç Yüz YetmSş İkinci Madde — Heyeti umumi-
yeıiln içtimaa davetine dair olan ilanat veya davet
nameler rıiznianıei müzakeratı da mübeyyin olmak 
{azimdir. Heyeti umumiyensn şirket mukavelename
sinde müajyen zamanda akdeylediği içtimai âdiye 
müteallik ruznamei müzakerata: 

1. — Meclisi idare ve murakıplar tarafından ve
rilen raporların kıraati; 

2. — Şirketin mevduat defteriyle bilançonun ve 
ve zarar hesabının ve temettü tevzi hakkındaki 

teklif atın tasdik veya tadiîen kabul veya reddi; 
3. — Müddetleri nıÜnkazi meclîsi idare azasiyle 

mttdÜr ve murakıpların ücurât ve 'aidatının mukave
lede muayyen olmadığı halde tayini; 

4. — Müddetleri ıııünkazi meclisi idare azasile 
murakıpların tekrar İntihapları veya tebdilleri; 

Maddeleriyle lüzum örülen îrievaddı saire ithal 
©'uırar. Ruznamede E&&eritotsyen htısusat mevkii 
müzakereye konulmaz. 

Üç Yüz Yetmiş Üçüncü Madde — Hakkı reyi 
hatiz her hissedar yevmi İçtfmadah lâakal ön beş gün 
evvel mevcudat def teriyle kâr ve zarar hesabini ve 
bilançoyu ve murakıplar ile meclisi idarenin rapor
larını merkezi şirkette tetkik ve bir suretini ahzet-
mek hakkını haizdir. 

Üç YÜz Yetmiş Dördüncü Madde — Heyeti unui-
mryehiri hini îçtimaında hazır bulunan hîssedaran 
veya müirtessîlerinin isimleriyle mahallî ikametleri
ni vemlktârı hisselerini mübeyyin ve reis tarafından 
mîimza bir cetvel tânzim olunarak ilk cemi aradan 
evvel hîssedarahıh (görebilecekleri bîr mahalle tâlSk 
olunur. 

Üç Yüz Yetmiş Beşinci Madde — Heyeti umu
miye içtimaına riyaset edebilecek zat şirket mukave
lenamesiyle tayin edilmediği surette heyeti ıımumiye-
ce İntihap olunur. 

Üç Yüz Yetmiş Altıncı Madde — Bilançonun 
tasdiki hakkındaki müzakere ekseriyetin veya serma-
yeı şirketin onda birini temsil eden ekalliyetin talebi 
üzerine ön beş gün sonraya talk ohınur. Bu su
rette keyfiyet 370 nci maddede muharrer olduğu Üze
re n^sedarana tebİğ ve usulen ifân olunur. Mâahaza 
^attyertin talebi üzerine bîr defa tehir edildikten 
sonra tekrar müzakerenin tehiri talep olunalblniek 
İçin bilançonun duçarı İtiraz olan noktaları hakkın
da izahatı muktâziye verilmemiş olmak lâzımıdır. 

Üç Yüz Yeüniş Yedmcİ Madde — Adi veya fevkalâ
de heyeti umumiyelerin ittihâz ettikİeri kararlar miitie-
ber olabilmek için zabıtnamelerin 297 nen maddede 
yazılı olan şerait dâiresinde tânzim edilmeleri lâzım
dır. îçtîmada hazır bulunan hissedarânın isimlerini 
müşir 374 ncü maddede beyân ohınan cetvel ile içti
maa davetin usul dairesinde cereyan ettiğini înüspit 
vesaik zabıtnameye raptölunur. 2iikroîuriân vesaik 
münderecatı zabıtnamede musarrah bulunduğu su
rette bunların ayrıca râpuna lüzum yoktur. Meclîsi 
idare işbu zabıtnamenin musaduak bir suretini der
hal sicilli ticarete tescil ettirmekle mü&eDeftir. 

Üç Yuz Yetmiş Sekizinci Madde — Heyeti umu-
miyenin vakti içtimamdân itibaren akalti attı ây ev
velinden beri sermayei şirketin asgarî onda birine 
muadil hisse senedâhria malik oldukları sabit olan 
hissedarların son iki sene zarfında şirketin tesisine 
veya muamelâtı idaresine müteallik bîr suiistimalin 
vukubuidüğunu veya kânun veya şirket mukavelena
mesi ahkâmının ehemmiyetM bir suretle ihlâl edil
diğini iddia ettikleri surette bunları veya bilanço
nun sıhhatini tahkik için hususî niurakîpîâr tayinini 
heyeti ümumiyeden talep edettilrler. Bu talep red-
doiunduğu surette masarifi Iâzhne berveçhl peşin 
tesviye ve malik oldukları hisse senedatını muteber 
bii- bankaya tevdi etmek şarüyle mahkemeye müra
caat hakkını haizdirler. 

Talebi mezkûr mahkemece terviç öranabÜmek 
için iddia olunan hususat hakkında delâil ve emaratı 
kâfiye gösterilmek lâzımdır. Mahkemece takibi vâ
ki reddofiunduğu veya tahkikatı vakıa netayicine gö
re gayri varit görüldüğü surette suiniyetle hareket 
ettiği ispat edilen hîssedaran şirketin bu yüzden du
çar olduğu zarardan dolayı müteseMlen mesuldürler. 

Üç Yüz Yetmiş Dokuzuncu Madde — Bilanço
nun tasdikine dair olan heyeti umumiye kararı aksi
ne sarahat olmadığı halde Meclisi idare azasiyle mü
dürler ve murakıpların ibrasını mutazammmdır. Ma
mafih bilançoda bazı cihetler meskût kalmış veya
hut bilanço şirketin vezüyeti hakikiyesinin tezahürüne 
mâni yanlış bir takım hususatı mübeyyin bulunmuş 
ise heyeti idare azasiyle müdürler ve murakıplar bi
lançonun tasdikiyle beraet istihsal etmiş olmazlar. 

Üç Yüz MseMnci Madde — Heyeti tnVramiye 
tarafından ftmikz olunan Kararlar Tçıîmiâua nacnr 
buıunımayan veyanm ınunaraf Irey v^&k şürekâ fiiak-

t\ vfe mm mm mm-mmmm, 
kâmı sarihasına veya şirM mnk&vefananVesine mü-
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m heyeti umumiye kararları aleyhine tarihi 
ian itibaren üç ay zarfında şirketin buhın-

hajde muanıejâtı ticariyeyj niyetle mükellef 
mahkemeye müracaatla itiraz olunabilir. 

İtiraz hakkı: 
1. — İçtimada hazır bulunup da kararı mezkûra 

muhalif kalarak muhalefetimi zabıt varakasına der-
cejlireu veya gayrikanuni olarak hakkı reyini istimale 
müsaade edilmeyen veya içtimaa davetin usulü daire
sinde vukubumıadığuıı veyahut ruznamcnin usulü veç
hile üan yeya tebliğ edilmediğini iddia eden büsseda-

2. — Meclisi idareye; 
3. Kararın infazı Meclis azasiyle murakiplerin 

şahsan mesulyetieriııi mucip olduğu takdirde bunla-
rm her birine; 

Aittir. İtirazın keyfiyeti vukuu ffle muhakeme
nin yevmi icrası meclisi idare taraf nidan usulen ifân 
olunur. Mehli itirazın inkizasından evvel itiraz mu
hakemesine bakılamaz. İtirazlar taaddüt ettiği su
rette muhakemeleri tevhit olunur. Mahkeme, alâka-
daranın talebi üzerine şirketin muhtemel zararına mu
kabil teminat itasını muteıizlerden talep edebilir. 
Teminatın mahiyet ve miktarını tayin mahkemeye 
aittir. 

Üç Yüz Seksen İkinci Madde — Maddei sabıkaya 
tevfikan heyeti umumiye kararma itiraz vukuunda 
mahkeme, Meclisi idare azasiyle murakiplerden 
keyfiyeti biKstizah aleyhine itiraz olunan kararın ic
rasını tehir edebilir. 

Üç Yüz Seksen Üçüncü Madde — İtiraz olunan 
kararın feshine dair lâbik olan ifâm kesbi katiyet 
ettikten sonra bilcümle hissedaran hakkında muteber 
tutulur. Meclisi idare mezkûr ifâmın bir suretini 
derhal tescil ettirmeğe mecburdur. 

jÜc Yüz Seksen Dördüncü Madde — Heyeti umu-
miyenip kararı aleyhine suiniyetle itiraz ettiği tahak
kuk edenler, bu sebeple şirkete terettüp eden zarar 
ve ziyandan müteşelsilen mesuldürler. 

Üç Yüz Seksen Beşinci Madde — flilâfma şirket 
mukavelesinde sarahat olmadığı surette, heyeti umu
miye maddei âtiyede muharrer şerait dairesinde mu
kavelenin «üçümle ahkâmını tadil edebilir. 

Şirketin tebdili tabiiyeti ile Mssedaranın tezyidi 
tşahhüdatı için hisşedaranın ittifakı şarjtör. 

Şirket mukavelenamesinin tadili için vuku bulan 
^çişnaşt müzakejçşjtına bir hissesi olanın da iştirak 
ye rey ita etmeğe hakkı vaşçdır. Mukavelede bu 
esasa muhalif bir kayıt var ise muteber değildir. 
Birden ziyade hissesi olan şajhjşuı jreyteri mukavele-

le mu-de hi|âfına sarahat olsa büe hisseleri nM 
tesaviyen tezayüt eder. 

Üç Yüz Seksen Altıncı Madde — Mevzu veya 
nevi şirketin tebdiline veya sermayenin yeni hisse 
senedi ihraç etmek suretiyle tezyidine yahut serma
yenin tenkisine yeya şirketin feshine müteallik olan 
heyeti umumiye içtimaatında sermayei şirketin akaRi 
üç rubunu temsil eden hissedaranın huzuru şarttır. 
Bu içtünaatta müttehaz kararların muteber olması 
için asaleten veya vekâleten istimal olunan aranın 
süKisanının içtimai muktazidir. 

İlk İçtimada sermayenin üç rubunu temsil eden 
hissedaranm huzuru mümkün olmadığı halde heyeti 
idare heyeti umumiyeyi tekrar içtimaa davet edebilir. 
Fıkrai sabıkada muharrer hususların gayrisine müte
dair tadilât içm davet olunan heyeti umumiyenin ilk 
içtimaında ânifüzzikir nisabı müzakere hâsıl olmadığı 
takdirde keyfiyet şirket ilânatının dercine mahsus 
gazeteler ile on beş gün fasıla ile iki kere ifân edil
dikten sonra ikinci bir içtima aktolunabilir. 

İçtimai ihbar için nama muharrer senedat sahip
lerine hitaben tastir edilecek davetnameler ile ilân
lara ruznamei müzakeratla beraber içtimai sabıkın 
zamanı vukuu ve neticesi dercohınur. İkinci içtima
da müzakerat cereyan edebilmek için sermayei şirke
tin lâakal nısfını temsil eden hissedaranm huzuru 
lâzımdır. İşbu ikinci İçtimada dahi nisabı müzakere 
tahassül etmediği surette salifülbeyan şerait dairesin-
da üçüncü bir içtima aktolunabilir. Bu son içtimada 
müzakeratın icrası için sermayei şirketin akalli bir 
sülüsünü temsil eden hissedaranm huzuru kâfidir. 
Bu heyeti umumiyelerin kararı muteber olmak için 
asaleten veya vekâleten verilen aranın sülüsanının 
içtimai şarttır. 

Üç Yüz Seksen Yedinci Madde — Heyeti umumi-
yece şirket mukavelenamesinin tadiline dair ittihaz 
olunan karar ıhuayyen bk nevi hisse senedatı sahip
lerinin hukukunu muhil bir mahiyette ise karan mez
kûr işbu nevi hisse senedatı sahiplerinin aktedecek-
leri bir içtimai mahsusta müttehaz diğer bir karar 
ile tasvip okınnıadıkça nafiz olamaz. İşbu hususî 
heyette nisabı müzakere ve kararların tarzı ittihazı 
386 ncı maddcnjtn kısmı sanisindeki ahkâma tâbidir. 

Üç Yüz Seksen Sefcjızmci Madde — Şirket nm-
kavejenanıesinin tadiline müteallik heyeti umumlye-
ce ittihaz olunan karar heyeti idare tarafından şüıke-
tin bulunduğu mahallin sicilli ticaretinej tescil ye ilân 
ettirilir. Tescil ye ilândan evvel tada] karan n^fiz 
olmaz. 



Üç Yüz Seksen Dokuzuncu Madde — Heyeti 
umumiye şirket mukavelenamesinin tadili için içtimaa 
davet edildiği surette tadil metninin de 370 nci mad
dede muharrer olduğu üzere ilânı ve alâkadarana 
tebliği lâzımdır. 

Üç Yüz Doksanına Madde — Şirketin sermaye -̂
sini teşkil eden hisse senedatının bedelâtı tamamen 
tesviye edilmedikçe heyeti umumiye yeni hisse se-
nedatını çıkarmak suretiyle sermayenin tezyidine ka
rar veremez. 

Muhtelif hukuku haiz müteaddit nevi hisse sene
datı sahipleri mevcut olduğu surette heyeti umumi
ye kararından maada mezkûr envadan her birine ait 
hisse senedatı sahiplerinin de bir içtimai mahsus 
aktederek itayı karar etmeleri şarttır. 

Üç Yüz Doksan Birinci Madde — Heyeti umumi
ye yeni hisse senedatı çıkarmak suretiyle sermayenin 
tezyidine karar verdiği takdirde muamelâtı müteaki-
besinde mezuniyeti mütekaddimeden gayri anonim 
şirketlerinin keyfiyeti teşkiline ait olan ahkâm cari
dir. 

Tezyidi sermayeye ait muamelât ve merasimi ka
nuniye tamam olduğu takdirde bunlara müteallik ve
saik meclisi idare ve murakipler tarafından müşte
rek bir beyanname ile Ticaret Vekâletine tevdi kılı
nır. Vekâlet tezyidi sermayeye dair olan muamelâ
tın ahkâmı kanuniye dairesinde cereyan ettiğini gö
rürse keyfiyeti bittasdik usulen tescil ve ilânını em
reder. 

Üç Yüz Doksan İkinci Madde — İhraç edilen ye
ni hisse senedatının bedelâtı ayandan ise kıymetleri 
anonim şirketlerinin hini tesisinde sermaye olarak vaz-
olunan ayanın takdir ve tasdiki ve kıymetleri için 
mevzu kavaide tevfikan takdir ve tasdik olunur. 

Üç Yüz Doksan Üçüncü Madde — Sermayenitı 
tezyidi mevaiddı sabıka ahkâmına tevfikan icra edil
memiş ise bu baptaki muamelât bâtıl ve bundan do-
dayı da meclisi idare ve murakipler şirket ve üçün
cü şahıslara karşı mütesefeilen mesul addolunur. 

Üç Yüz Doksan Dördüncü Madde — Heyeti umu-
miyenin tezyidi sermayeye müteallik kararında hilafı 
musarrah olmadığı surette hissedarandan her biri ye
ni hisse senedatından sermayei şirketteki hissesiyle 
mütenasip miktarını ahzedebihr. Meclisi idare his-
sedarana tefviz edilecek hisse senedatının ihraç bede-
lâtını gazetelerle ilân eder. Bu baptaki ilânatta his-
sedaranm bu husustaki hakkı hiyarlarını istimal ede
bilecekleri müddet iki haftadan ekal olmamak üzere 
tayin olunur. 
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Üç Yüz Doksan Beşinci Madde — Sermayenin 
tenkisine dair heyeti umumiyece müttehaz karar ten
kis hususunun sureti icrasını da mübeyyin bulunmak 
lâzımdır. 

Muhtelif hukuku haiz müteaddit nevi hisse se-
| nedatı sahipleri mevcut olduğu surette heyeti umu-

miyenin tenkisi sermaye hakkındaki kararından maa
da mezkûr envadan her birine ait hisse senedatı sa
hiplerinin de bir içtimai mahsus aktederek bu bap
taki heyeti umumiyenin kararını tasvip etmeleri şart
tır. Heyeti hususiyenin müzakerat mukarreratı da 
386 ncı maddenin kısmı evvelindeki nisabı ekseriyet 
kaidelerine tâbidir. 

Üç Yüz Doksan Altıncı Madde — Sermayenin 
tenkisi hakkındaki heyeti umumiye kararı meclisi 
idarenin müracaatı üzerine tescil ve ilân olunur. Tes
cil ve ilândan sonra heyeti umumiyenin işbu kararın
dan haberdar edilen esbabı matlup alacaklarını kay
dettirmek üzere meclisi idare tarafından davet olu
nur. Davet şirket ilânını derce mahsus gazetelerle üç 
defa ilân edilmek suretiyle vukubulur. Bundan başka 
şirketçe malûm olan dayinelere ayrıca davetnameler 
gönderilir. Son ilân tarihinden evvel alacaklı olduk
ları mütehakak bulunan dayinlerin alacakları talep
leri halinde ifa veya diğer bir suretle temin olunur. 

Son ilân tarihinden ve müracaat etmiş olan as
habı matlubun alacakları tesviye veya temin edildiği 
tarihten itibaren bir sene mürur etmedikçe sermaye
nin tenkisi hakkındaki karar neticesi olarak hisse
darlara tediyat icra olunamaz. 

Hissedarların henüz ifa etmemiş oldukları taahhü-
datın ademi icrası suretiyle sermayenin tenkisi halin
de dahi ayni ahkâm caridir. 

Üç Yüz Doksan Yedinci Madde — Sermayenin 
tenkisi hakkındaki kararın icrası için hisse senedatı
nın miktarının mübadeleten veya damgalanarak veya
hut diğer bir suretle tenzili tensip edilmiş olduğu hal
de şirket vukubulan ihtara rağmen iade edilmeyen 
hisse senedatını iptal edebilir. 

Mübadele için şirkete iade edilmesi zımnında vu
kubulan tebligata iade edilmeyen senedatın iptal 
olunacağı ihtarı da dercolunur. 

Hissedaranın mübadele olunmak üzere şirkete 
iade ettikleri hisse senedatının miktarı müttehaz ka
rar mucibince mübadeleye gayrikâfi ise bu senedat 
iptal olunarak bunlann mukabilinde verilmesi muk-
tazi yeni senedat furuht ve hisselerine isabet eden 
miktar şirkette hıf zolunur. 
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Üç Yüz Doksan Sekizinci Madde — Sermayenin 
tenkisine ait olan muamelâtın hitamı halinde meclisi 
idare tarafından keyfiyet sicilli ticarete tescil ye ilân 
ettirilir. 

Kısmı : 5 
Hisse Senedatı 

Üç Yüz Doksan Dokuzuncu Madde — Hisse se
nedatı ya hâmiline veya nama muharrer olur. 

Dör Yüzüncü Madde — Şirketin tescilinden ev
vel hisse senedatı veya bunlar makamına kaim mu
vakkat ilmühaberler ihraç ve ita edilemez. 

Dört Yüz Birinci Madde — Hilafı şirket muka
velesinde musarrah olmadığı surette hisse senedatı 
nama muharrer olmak lâzımdır. 

Dört Yüz İkinci Madde — Nama muharrer his
se senedatının hamile muharrer senedata ve hamile 
muharrer hisse senedatının nama muharrer senedata 
tahvili caiz olamayacağına dair şirket mukavelena
mesine dercolunan şart muteberdir. Şu kadar ki nama 
muharrer senedin hamile muharrer senede tahvili için 
tamam bedelinin tesviye edilmiş olması ve hisse se
nedatının ihraç kıymetleri kıymeti muharrerelerinden 
ziyade ise bu ziyadenin de tahsil edilmiş bulunması 
şarttır. 

Dört Yüz Üçüncü Madde — Bedelleri tamamen 
tesviye edilmemiş olan hisse senedatı ve hisse sene
datı ihraç edilmezden evvel hissedarana hakkı işti
raklerini mübeyyin olarak verilen ilmühaberler nama 
muharrer olmak lâzımdır. 

Dört Yüz Dördüncü Madde — Her hisse senedi 
şirkete karşı gayrikabili tecezzidir. Bir hisse senedi
nin müteaddit sahipleri bulunduğu surette şirkete kar
şı olan haklarını ancak müşterek bir mümessil vası-
tasiyle istimal edebilirler. Müşterek bir mümessil ta
yin ettikleri surette şirketçe ifa olunacak tebligatın 
mezkûr senet sahiplerinden yalnız birine icrası kâ
fidir. 

Dört Yüz Beşinci Madde — Hisse senedatının şir
ket namına vazı imzaya mezun olanların imzasını, 
şirketin unvanı ile teşekkül ve ilânı tarihlerini, şirket 
sermayesinin miktariyle hisse senedatının enva ve 
mekadirini, hisse senetlerinin kıyemi mukayyedele-
rini ve istifa olunan bedelâtı ihtiva eylemesi lâzım
dır. İmza damga veya mühür şeklinde dahi olabilir. 

Dört Yüz Altıncı Madde —Her hisse senedi lâa-
kal beş lira kıymetinde olmak lâzımdır. Beş liradan 
dûn kıymeti haiz hisse senedi ihraç olunmaz. 

Dört Yüz Yedinci Madde — Nama muharrer his
se senedatında sahiplerinin isim, sanat ve ikametgâh

ları muharrer olmak ve şirketçe defteri! mahsusana 
kaydedilmek şarttır. j 

Dört Yüz Sekizinci Madde — Nama muharrer 
hisse senedatı hilafı şirket mukavelenamesinde mu
sarrah olmadığı surette şirketin muvafakati olmaksı
zın âhara devir ve ferağ olunabilir. j 

-Dört Yüz Dokuzuncu Madde — Nama muharrer 
hisse senedi ciro veya beyanname ile âhara devir ve 
ferağ olunabilir. Bu devir ve ferağın şirket ve eşhası 
salise hakkında muteber olması için şirketçe defteri 
mahsusana kaydı lâzımdır. Muameleyi kaydiye se
nedi alanm hisse senedini veya devir ve ferağı nâtık 
beyannameyi ibraz etmesi üzerine icra Olunur. Şir
ket hisse senetlerindeki ciroların ve devir ve ferağ 
beyannamelerinin sıhhatlerini tahkika mecbur de
ğildir. 

Dört Yüz Onuncu Madde — Hamiline muharrer 
hisse senedatının devir ve ferağı şirket ve üçüncü 
şahıslar hakkında ancak kabzile hüküm (ifade eder. 

Dört Yüz On Birinci Madde — Bir hisse senedi
nin bedelini tediye etmeyen hissedar bir gûna ihtara 
lüzum kalmaksızın lâzimülifa olduğu günden itibaren 
faiz itasına ve ademi tediyeden dolayı şirketin du
çar olduğu zararı tazmine mecburdur. Hisse seneda
tı bedelâtının teahhürü tesviyesinden dolayı zarar ve 
ziyan olarak şirkete muayyen bir meblâğ verileceği
ne dair mukavelenameye dercolunan şart muteberdir. 

Dört Yüz On İkinci Madde — Hisse senedatı be
delâtı mukavelenamede ahkâmı mahsusa bulunmadı
ğı halde ilânat icrası için mukavelenamede mevcut 
usule tevfikan hissedarandan Hanen talep: olunur. 

Dört Yüz On Üçüncü Madde — Bir hijssedar hisse 
senedi bedelini tamamen veya kısmen vakti muayye
ninde tesviye etmediği surette şirket mukavelename
sinde hilâfına sarahat yok ise meclisi idare zirdeki 
şerait dairesinde mezkûr hissedarın şirketteki bilcüm
le hukukunu ıskat edebilir. Şöyle ki; hisse: senedatının 
bedelâtmı tesviyede teahhur eden hissedarlar şirket 
ilânatının dercine mahsus gazetelerde bir ay fasıla ile 
münteşir ve son ilân tarihinden itibaren bir ay zar
fında zikrolunan bedel tesviye olunmadığı surette 
bilcümle hukukunun sakıt olacağını mübeyyin iki 
ilânname ile ifayı deyne davet olunurlar. 

Hisse senedatının devir ve ferağı şirkejtin muvafa
katine vabeste olduğu surette ilâna bed̂ I hissedara 
yalnız bir defa tebligat icrasiyle iktifa olunabilir. Ta
yin olunan vakitte tesviyei deyn etmeyen hissedaran 
şeriktik hakkını ve hilâfına mukavelenamede sarahat 
olmadığı halde evvelce tediye ettikleri mebaliği zayi 
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ederler. Bu keyfiyet dahi ayrıca ilân ve alâkadarana 
tebliğ olunur. 

Beyan olunan muamelâtın icrasından sonra şirket 
bahsedilen hisseyi borsa fiatına ve mezkûr hisse bor
sada mukayyet değil ise bilmüzayede baliğ olduğu 
fiatla talibine füruht ve eski senedi biliptal yerine ye
ni bir senet ita eder. 

Bu senede evvelce tediye edilmiş olan meblâğ ile 
ahiren tediyesi talep edilen taksit bedeli dercedüir. 
Hisse senedinin işbu maddeye tevfikan füruhtundan 
mutahassri bedeli mezkûr senedin bedeli muharrer 
ve muayyeninden dûn ise aradaki fark senedin sahibi 
evvelinden istifa olunur. 

Dört Yüz On Dördüncü Madde — Bedeli tama
men tesviye edilmemiş olan nama muharrer bir his
se senedinin âhara devir ve füruhtu halinde hâmili 
evvel ve âhir ile arada senedi devren tasarruf etmiş 
kimseler mezkûr «enedin bakiyei bedelinden dolayı 
şirkete karşı müteselsilen mesuldürler. 

Bu mesuliyet her fariğ hakkında ferağın şirket def
terine kaydından itibaren üç sene sonra sakıt olur. 

Hisse senedi bedelinin bakiyesini tediyeden mu
kaddem fariğin kendisinden muahhar olan fariğlerden 
dilediğine veya senedin sahibi ahirine tediye ettiği 
bedelden dolayı müracaata hakkı vardır. 

Dört Yüz On Beşinci Madde — Anonim Şirketin 
teşekkülü katisinden evvel hisse senedatuun âhara 
ferağı caiz değildir. 

Dört Yüz On Altıncı Madde — Ayana mukabil 
olan hisse senedatuun şirketin teşekkülünden ancak 
iki sese sonra devir ve ferağı mümkündür. 

Dört Yüz On Yedinci Madde — Bir hisse veya 
muvakkat ilmühaberi tedavülü mümkün olmayacak 
derecede yıpranmış veya bozulmuş olursa tnlindere-
catı esasiye ve alâimi farikası bîlâ tereddüt kabili 
temyiz bulunduğu halde sahibi masarifini peşin tes
viye etmek suretiyle şirketten yeni bir senet veya İl
mühaber talep etmek hakkını haizdir. 

Dört Yüz On Sekizinci Madde — Bedeli itfa olu
nan hisse seaedatı hilafı mukavelede musarrah ol
madığı halde intifa ile mübadele olunur. 

Dört Yüz On Dokuzuncu Madde — Şirket mu
kavelesine bazı nevi hisse sahiplerinin menf aatına -ola
rak temettüatm veya mevcut şirketin taksimine ve hu-
susatı saireye müteallik bir latam hukuku mahsusa 
dercofanabiHr. 

Kısım : 6 
Tahvilât 

Dört Yüz Yirminci Madde— Anonim şirketleri-
nin^aktedecekleri istikrazat için ihraç ettikleri kıy
metleri müsavi ve ibareleri müttehid deyn senedatına 
tahvilât ıtlak olunur. 

Dört Yüz Yirmi Birinci Madde — İhraç olunan 
tahvilât bedelâtı tamamen istifa edilmedikçe ne alelade 
ve ne de ikramiyen* bir ikinci istikraz tahvilâtı ihraç 
olunamaz. 

Dört Yüz Yirmi İkinci Madde — Anonim şirket
lerinin ihraç edecekleri tahvilât sermayenin tediye 
olunan ve musaddak son bilanço mucibince mevcu
datı mütehakkak bulunan miktarını tecavüz edemez. 

Dört Yüz Yirmi Üçüncü Madde — Şirket muka
velesi tahvilât ihracına müsait bulunsa bile bu bapta 
heyeti umumiye tarafından karar itası lâzımdır. Bu 
kararın muteber olması için 386 ncı maddenin kısmı 
evvelindeki nisabı müzakere ve ekseriyetin mevcudu 
şarttır. Heyeti umumiyece müttehaz karar sicilli ti
carete tescil ve ilân edilmedikçe mevkii icraya vazedi-
lemez. 

Dört Yüz Yirmi Dördüncü Madde — Tahvilât, 
âmme tarafından iştiralara taahhüt olunmak suretiyle 
ihraç edildiği takdirde heyeti umumiyenin maddei 
sabıka mucibince ittihaz edeceği karan zirdeki mad
dede tasrih kılman beyannameye raptedilerek 299 ocu 
maddede zikrolunan merasimin ierası için devaü ti-
cariyeyi rüyete mükellef olan mahkemeye tevdi olu
nacaktır. 

Dört Yüz Yirmi Beşinci Madde — Tahvilât ih
racı zımnında halka müracaat etmek isteyen meclisi 
idare : 

1. Şirketin isim, mevzu ve merkezini ve müd
detini; 

2. Şirket sermayesinin miktarım; 
3. Şirket mukavelenamesi tarihini ve bunda ta

dilât vukubuhnuş ise bunların da tarihini ve ilân et
tikleri tarihleri; 

4. Şirketçe musaddak bilançoya nazaran şirke
tin vaziyetini; 

5. İhraç edilmiş ve edilecek tafevilâtm mecmuu 
kıymetlerini ve tahvilâtı mezkûre kıymetlerinin şirke
te sureti tediyesi ve her tahvilin kıymeti İtibarJyesiyle 
meşrut olan faizin miktannı, nama muharrer veya 
hamiline alt olduğunu ve tahvilâtın snvet ve zamanı 
imhasını; 

6. Tahvilât ihracına dair heyeti umumiyeden sa-
dır «lan kararın tescil ve üâm tarihui; 
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7. Şirketin «mvali menkule ve gayrimenkulesi ev- I 
vclce ihraç olunan tahvilâttan veya diğer bir sebep
ten dolayı rehin veya teminat gösterilmiş ise bu ci
heti muhtevi bir beyaname neşrine meşhurdur. Bu 
beyanname tahvilâtın mevkii tedavüle ihracından 
akalli on beş gün evvel neşir ve ilân edilmek lâzım- I 
dır. 

Dört Yüz Yirmi Altıncı Madde ~ Tahvilât iş
tirası yukarıdaki maddede zikredilen beyannameyi 
muhtevi ve iki nüshadan mürekkep bir varaka üze
rine tahrir ve imza edilmek suretiyle taahhüt olun
mak iktiza eder. 

Dört Yüz Yirmi Yedinci Madde — Tahvilâta be
yannamede zikri lâzımgelen izahattan başka tahvilâ
tın resülmal ve faizlerinin şeraiti tediyesi dercoluna-
caktır. I 

Tahvilât meclisi idare azasından akalli iki kişi 
tarafından imza edilmek icap eder. 

Dört Yüz Yirmi Sekizinci Madde — Bu kısımda 
beyan olunan ahkâma muhalif harekette bulunan 
meclisi idare azası alâkadarlara karşı müfgsekilen 
mesuldür. 

Dört Yüz Yirmi Dokuzuncu Madde — Her ano
nim şirketinde nama muharrer tahvilâtın kaydına 
mahsus bir defter tutulur. 

Dört Yüz Otuzuncu Madde — Meclisi idare ve 
murakıplar tahvilât ashabını heyeti umumiye halin
de indelicap içtimaa davet edebilir. Mevkii tedavül
de bulunan tahvilât bedelâtının beşte birine sahip 
edan tahvilât ashabının talebi halinde dahi heyeti 
umumiyeyi içtimaa davete mecburdurlar. Tahvilât 
sahiplerinin içtimaa daveti hissedaran heyeti umumi- I 
yesinin içtimaa davetine mahsus ahkâma tâbidir. I 

Dört Yüz Otuz Birinci Madde — Tahvilât sahip
lerinden mürekkep heyeti umumiye zirdeki hususat 
hakkında müzakerat icra ve karar ittihazı salâhiyeti
ni haizdir. 

1. Tahvilât sahiplerine ait teminatı mahsusanm 
tenkis veya ref ve ilgası; 

2. Faiz vadelerinden bir veya bir kaçının temdi
di, faiz miktarmm tenzili veya şeraiti tediyesinin ta
dili; 

3. İtfa müddetinin temdidi ve itfa şeraitinin ta-
<HB; 

4. Tahvilât ashabının matlubati yerine hisseda-
ranın ahiz ve kabulü; 

5. Anifüzzikir hususatın serasına ve emvali gay-
rimenkule ieminatmın tenkisine veya ilgasma dair 
muamelâtta tahvilât sahiplerini temsil vazifesiyle mü
kellef bir veya müteaddit vekil tayini. 1 

I Dert Yüz Otu* İkjnei Msddj - Mflddej âgife-
njn h % h 4 nett numafalarmda BUjhajf#r husuşaia 
ait mukarreratın bilcümle tahvilât sahipleri hakkjar 
4» ffiuişbef ojma» içjn mevkii ted^völde bukıpan tah
vilâtın ştijüsanjnı temsil eden tahvilât sahiplerinin reyi 
şarttır, 

Beş numarada bahsoluuan vekilin tayini için mez-
I kûr tahvilâtın nısfım temsil eden tahvilât sahiplerinin 

reyi kâfidir. 
Dört Yüz Otuz Üç#nfjtt Madde -^ Tahyilâj sa

hipleri heyejj ununaiyesinin içtimamda* evvel mec
lisi idare mevkii tedavülde bulunan tahvilâtın Mr kıta 
eetyeüni tahvüat sahiplerinin nazarı dikkatine vaza 
meeburdur. 

Kısım — 7 
Hisse Senedatı ve Tahvilâtın Ziyaı 

Dört Yüz Otuz Dördüncü Madde — Hamile mu
harrer senedat ye tahvilât ihraç etmiş olan şg-kej&r 
o senedat ve tahvilâtın bedel ve menafünj ancak ha
miline ita edebilirler. 

Dört Yüz Otuz Beşinci Madde — Bir kimsenin 
hâmile muharrer hisse senedi veya tahvildeki yeddi 
sirkat veya ziya gibi bir sebeple zayi olursa o kimse 
mezkûr senet veya tahvili ihraç etmiş ojlan şirkete o 

I senet veya tahvilden dolayı tediyat icra edilmemesi 
talebini muhtevi olmak üzere kâtibiadil marifetiyle 
bir muhalefet varakası tebliğ ettiği halde tehiri tediye
den mütevellit bilcümle mesuliyet o kimseye ait olmak 
şartiyle şirket bahsedilen şenel veya tafcvfft ibraz ede
cek eşhasa tediyat icra edemez. Tarihi tebliğden iti-

1 haren on gün zarfında sum mahkemesinden neni te
diyeye dair verilmiş bir karar şirkete tebliğ edemez 
ise işbu muhalefet varakasının hükmü kalmaz. 

Dört Yüz Otuz Akıncı Madde — Muhalefet va
rakası mevzuu iddia olunan hisse senedatı veya tah
vilâtın adet, «MS, kıymeti muharrere ve Bumaralatiy-
le müteaddit tertip var ise hangi tertipten olduğunu 
ve mümkün ise «enedin faiz ve temettaatin» ahzedil-
diği zaman ve mekânı zevali yeddin ae gibi abvod 
ve keyfiyet bahtında vukubuldugunu muhtevi olmak 
lâzımdır. 

Dört Yüz Otuz Yedinci Madde - Maddei sabı
ka mucibince Jtişge senedinde *?eyâ tahvjlindeki yedr 

I di zajü olan kimse skketin l^und^ğu malıal su& 
mahkemesine jnüra^aat ettiği takdirde h£kün p kim
seden sıhati müddeasını müeyyejt ahvaji ^tijajı £dçr. 
tzabatı vakıa ye karaini mevçude bu bap*a kanat yer
diği halde jzevaU y#dj$ iidjdja .olunan te^vll ** #ene-
de dair ;&dİ3fajga £uJjaBmak$m şirketin «emnuiyetine 



karar verir ve bu kararı şirkete tezkere ile tebliğ ve 
gazetelerle ilânını emreder. Bu karar Şirketçe îâzimü-
lifadır. 

İlân tarihinden itibaren Uç sene zarfında sahibinin 
yeddi zail olan senet ve tahvile bir müstehak zuhur 
ederek sulh mahkemesine müracaatı halinde mahke
me davayı alelûsul rüyet ile icabına göre hüküm ve
rir. 

Müddeti mezkûre zarfında bir müstehak zuhur et
mezse zayi senet veya tahvildeki yeddinin zevalini 
iddia eden şahsın müracaatı üzerine hâkim sıhhati 
müddeasım yemin ile teyit ettikten sonra şirketin zik-
rolunan senet veya tahvilin faizini ve temettüatını 
müddeiye itaya mecburiyetine karar verir. Bu karar 
dahi ilân olunmakla beraber derhal lâzimülinfazdır, 
ve bundan dolayı şirketin zimmeti beri olur. 

İşbu ikinci ilân tarihinden itibaren iki sene zar
fında bir müstehak zuhur ettiği ve mahkemeye mü-
racaati vukubulduğu halde keyfiyet sulh mahkeme
since üslen rüyet ve icabına göre hükmolunur. 

Müstahak zuhur etmediği surette senet veya tah
vil vccibüttediye olmuş ise müterakim menafi ile 
resülmalin ve henüz vacübüleda olmamış ise senet 
veya tahvilin iptaliyle yerine nüshai saniyesinin ze
vali yeddini iddia eden şahsa itasına mahkemece hük
molunur. 

Dört Yüz Otuz Sekizinci Madde — Maddei sabı
kada muayyen müddetlerin mürurundan sonra senet 
veya tahvil hâmilinin hakkı davası kalmaz. Senet ve
ya tahvildeki yedi zail olan kimsenin şirkete müra
caat etmeksizin doğrudan doğruya sulh mahkemesine 
müracaate de hakkı vardır. Bu halde keyfiyet 437 
nci madde mucibince hal ve faslolunur. 

Dört Yüz Otuz Dokuzuncu Madde — Malikinin 
yeddi zail olan hâmile muharrer hisse senedatı ve 
tahvilâttan dolayı istihkak davası ancak mezkûr se
net ve tahvilâtı bulan veya sirkat veya hâmili hakiki
si olmadığını bildiği kimseden alan şahıs aleyhine 
ikâme edilebilir. 

Dört Yüz Kırkıncı Madde — Nama muharrer 
hisse senedatı ve tahvilâtta yeddi zail olan kimse, ait 
olduğu şirkete müracaatla nüshai saniye itası tale
binde bulunur ise kaydine bakılarak zayi senet veya 
tahvilin sahibi hakikisi kendisi olduğu anlaşıldığı hal
de meclisi idarece verilecek karar üzerine yeddine 
bir nüshai saniye verilir. 

Dört Yüz Kırkbirinci Madde — Malikinin yeddi 
zail olan senet veya tahvil için ihtiyari lâzım gelen 
bilcümle masarif ile nüshai saniyesinin tedarik ve 

itası uğrunda şirketin isteyeceği masarif tamamen za
yi eden kimseye aittir. 

Kısım — 8 
Anonim Şirketlerin İnfisahı ve Tasfiyesi 

Dört Yüz Kırk İkinci Madde — Anonim Şirket
ler : 

1. Akdolundukları müddetin hitamı; 
2. Maksadı şirketin husulü veya husulü imkânı

nın zevali; 
3. Sermayei şirketin 325 nci madde mucibince 

sülüsanınm zayi; 
4. Hissedaranın beş kişiden aşağı tenezzülü; 
5. Dâyinlerin 443 ncü maddeye tevfikan talep

leri; 
6. Şirket mukavelesinde bir sebebi fesih tayin 

edilmiş ise onun tahakkuku; 
7. Şirketin diğer bir şirketle birleşmesi; 
8. İflâs; 
9. 386 nci maddenin kısmı evveline tevfikan 

heyeti umumiyece feshe karar vermiş olması; 
Sebeplerinin biriyle münfesih olur. 
Dört Yüz Kırk Üçüncü Madde — Şirketin teşek

külü katisinden sonra hissedaran beş kişiden aşağı
ya tenezzül eder ve bu hal bir sene devam ederse alâ
kadar her şahıs şirketin feshini mahkemeye müra
caatla talep edebilir. 

Dört Yüz Kırk Dördüncü Madde — Şirket dâ-
yinleri mahkemeye müracaatla sermayesinin üçte 
ikisini zayi eden şirketin feshini talep edebilirler. An
cak Şirket bu dâyinlerin matlubatına karşı teminatı 
muktaziye irae edecek olursa şirketin feshine karar 
verilmez. 

Dört Yüz Kırk Beşinci Madde — İnfisah iflâsın 
gayri bir sebebe müstenit ise meclisi idarece azamî 
birer hafta fasıla ile üç defa ilân ettirilir, llânname-
ye şirket dâyinlerinin şirketteki hukukunu nihayet bir 
sene zarfında bilmüracaat ispat etmeleri lüzumu der-
colunur. Bu müddetin mebdei üçüncü ilân tarihidir. 

Dört Yüz Kırk Altıncı Madde — Bir anonim 
Şirketi iflâsın gayri bir sebeple infisah etmiş ise in
fisahı müteakip tasfiyesi icra olunur. 

Dört Yüz Kırk Yedinci Madde — Tasfiye memur
ları şirket mukavelesiyle intihap edilmemiş iseler ge
rek kableiinfisah, gerek badelinfisah heyeti umumiye 
karaiyle intihap olunurlar. 

Dört Yüz Kırk Sekizinci Madde — Tasfiye me
murları mukavelename veya heyeti umumiye kara-
riyle intihap edilmemiş iseler tasfiye vazaifi meclisi 
idare tarafından ifa olunur. 
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Dört Yüz Kırk Dokuzuncu Madde — Mukavele 
veya heyeti umumiye karariyle müntehap tasfiye me-
murlan veyahut 448 nci madde mucibince tasfiye va-
zaifini ifa eder meclisi idare azası heyeti umumiye 
tarafından azil ve yerine aharı tayin olunabileceği gi
bi alâkadarandan bir veyahut bir kaçının müracaatı 
üzerine esbabı makbuleye binaen mahkeme dahi azil 
ve yerine aharı tayin edebilir. 

Dört Yüz Ellinci Madde — Kollektif şirketleri
nin tasfiyesinde şürekânın ittifakiyle ittihaz ve ifası 
meşrut olan mukerrerat ve muamelât anonim şir
ketlerinde heyeti umumiyenin 366 ncı maddede mu
ayyen ekseriyeti ile ittihaz ve icra olunur. 

Dört Yüz Eni Birinci Madde — Şirketi münfe-
sihanın mevcudu, düyunu tesviye edildikten ve infi
sahın üçüncü ilânından itibaren bir sene geçtikten 
sonra hissedaran arasında hisselerine göre taksim 
olunur. Defterlerden veya makbul sair vesaikten 
dâyin oldukları anlaşılan eşhas taahhütlü mektuplar 
ile istifayı hakka davet edilirler. İcabet etmeyenle
rin veya hakları henüz muhtelifünfin bulunanların 
alacakları tesviye edilmeyerek muteber bir bankaya 
tevdi kılınır. 

Fıkaratı ânifeye muhalif hareket eden tasfiye me
murları bigayrihakkm tesviye ettikeri mebaliğden 
dolayı şahsan ve müteselsilen mesuldürler. 

Dört Yüz Elli İkinci Madde — Münfesih ano
nim şirketinin evrak ve defatiri hitamı tasfiyede tas
fiye memurlarının veya alâkadar bir şahsın müracaatı 
üzerine şirket merkezi aslisinin bulunduğu mahalde 
deavii ticariyeyi niyetle mükellef mahkeme tarafın
dan tayin olunacak bir yeddi adle tevdi ve on beş 
sene (muhafaza olunur. 

Dört Yüz Elli Üçüncü Madde — 213, 214, 215, 
216, 217, 218, 219, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 
230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 
247, 248, 249 ncu maddeler ahkâmı anonim şirketle
rinde dahi tatbik olunur. 

Dört Yüz Elli Dördüncü Madde — 225 nci mad
de ile müdürlere, tevdi olunan vazaif anonim şirket
lerinin tasfiyesinde meclisi idarece ifa olunur. 

Dört Yüz Elli Beşinci Madde — Anonim Şirketi 
infisahından sonra dahi tasfiye muamelâtım hitamı
na kadar tasfiye işleri için mevcut addolunur. 

Tasfiye muamelâtının icabatmdan olan hususat 
hakkında karar vermek üzere hissedaran heyeti umu-
miyesi tasfiye memurları tarafından içtimaa davet 
edilir. 

Dört Yüz Etti Altıncı Madde — Tasfiye memur
ları ifayı vazifeye şûra «der etmez şirketin hal ve va
ziyeti hazırasını bittetkik mevcudat def teriyle bilan
çosunu tanzim ve heyeti umumiyenin tasvibine arz 
ederler. 

Dört Yüz Elli Yedinci Madde — Tasfiye memur
ları tasfiyenin sonunda derhal nihaî ve katf bir hesap 
tanzim ederek heyeti umumiyeye tevdi ederler. 

Dört Yüz Etti Sekizinci Madde — Tasfiye memur
ları, tasfiye muamelâtının bir sene zarfında ikmali 
mümkün olmadığı halde sene nihayetinde heyeti umu
miyeye netayici tasfiye ile tasfiyenin ikmaline mani 
teşkil eden esbabı bildireceklerdir. 

Dört Yüz Elli Dokuzuncu Madde — Tasfiye me
murları müfesih bir anonim şirketi emvalinin top
tan füruhtunu tensip ettikleri halde keyfiyeti heyeti 
umumiyeye bildirirler. Heyeti umumiyece 386 ncı 
maddenin kısmı sanisine tevfikan ittihaz olunan ka
rar üzerine emvali şirket toptan füruht olunur. 

Dört Yüz Altmışıncı Madde — Şirketin mevcu
du safisi hissedarlar arasında şirket mukavelenamesi
ne tevfikan tesviye ettikleri mebah'ğ ile i mütenasip 
olarak taksim olunur. Şirket haizi rüçhan hisse sene-
datı ihraç etmiş ise bu senedat sahiplerine ait meba-
liğ, mukavelenamenin ahkâmı mahsusasına tevfikan, 
kendilerine tediye edilir. 

Dört Yüz Altmış Birinci Madde — Şirketin bir 
anonim şirketle birleşmesi üzerine infisahı | vukuunda 
ahkâmı atiye tatbik olunur. 

1. Emri idare birleşme neticesinde teşekkül eden 
şirkete aittir. Şu kadar ki, münfesih şirketin mevcu
datı dayinlerinîn temin veya tesviyei matlubatına ka
dar müstakillen idare edilmek lâzımdır. 

2. Münfesih şirketin birleşme zamanına kadar 
tâbi olduğu mahkemenin salâhiyeti işbu şirket emva
linin ayrıca idare edildiği zaman zarfında; dahi de
vam eder. 

3. Yeni şirketin meclisi idare azası birinci fık
rada beyan olunan hükmün tahakkukuna kadar işbu 
müstakil idareyi idame etmedikleri takdirde şahsan 
ve müteselsilen mesuldürler. 

4. Şirketin infisahı sicilli ticarete tescil ve ilân 
olunur. 

5. Münfesih şirket ashabı matlubunun [müracaat
ları için vuku bulacak davetin tehiri caizdir. 

Birleşen iki şirketin emvali 451 nci maddede muay
yen olan müddetin müruruna kadar yekdiğeriyle mez-
cedilemez. 
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zararlarına karşılık olarak ihtiyat sermayesini teşkil 
eytelöçfe ijzgre teklif olunur. 

Bu suremle terajküm edecek ihtiyat sermayesi faz
lası hakkında mukavelenamede sarahat yok ise şer-
mayei şirketin beşte birine baliğ olduktan sonra te-
mettüatından ihtiyat sermayesi için bir şey teklif 
olunmaz. 

Hisse şenedatının ihraç kıymetleri, kıymeti muay
yenlerinden ziyade ise bu ziyade kıymet dahi ihti
yat sermayesine ilhak ve ilâve olunur. 

İhtiyat sermaye mukavelede veya kanunda tâyin 
olunan miktara baliğ olduktan sonra her hangi bir 
sebeple miktarı tenakus edecek olursa birinci fıkra
da beyan olunan usule tevfikan noksanı vaki ikmal 
edilinceye kadar tevkifata tekrar devam olunur. 

Dört Yüz Altmış Üçüncü Madde — Şirketlerin 
zararları tesviye ve 462 nci madde mucibince ihtiyat 
sermayesinin teşkiline mahsus meblâğ tefrik edilme
dikçe temettüat tevzi olunamaz. 

Bu hükme muhalif ojarak tevz| olunan temettjj, 
gayri hakikî addolunarak maddei âtiye ahkâmı tat
bik olunur. 

Dört Yüz Altmış Dördüncü Madde — Bilançonun 
mevcut olmaması yahut mevcut bilançonun kâr irae 
etmemesi gibi suiniyete delâlet eden ahvalin vücudu 
sabit olmadıkça gayri hakikî olarak tevzi edilen te-
mettttatın iadesi lâzım gelmez. Gayri hakikî temettüa-
tın istirdadına ait hakkı dava, temettüatın tevzii için 
mukavelede muayyen müddetten itibaren beş sene 
sonra sakıt olur. 

Dört Yüz Altmış Beşinci Madde — Şirket muka
velenamesi veya heyeti umumiyece müttehaz karar 
ile hisse senedatı için faiz kabul ve tayin olunamaz. 
Ancak mevzularının meydana gelmesi cesim bir ser
maye cemine ve bir müddetin müruruna mütevakkıf 
olan şirketlerin hişsedaranına şirketin mukayyet ser
mayesinin cemolunan kısmından azamî yüzde beş 
faiz ita olunabilir. Faiz verilecek müddet beş seneyi 
tecavüz etpoaenıek süzere mukavele ile *âyjn olunur. 
Bu suretle ita edilen faizlerden tahassül eden nftebjiğ 
b^hare jem£ttüa£ Ş$$$£yi ggtfççggk |pn£>Ia-
rın düyun JygpHjna tesisat iptidaiye masarifi ojarajt 

£M 33te M^m 4§m M$&$$ — $IPtaİ? m-
ran vukuundan dolayı evvelce tenakus eden £$tmaye.-

njn jkmajine ihtiyat akçesi kifayet etmediği faalde 
hiçşedajana wmv tamamen telâfisine kadar temet
tü tevzi riımanıaiı 

Şeşincl FasjJ 
Sermayesi Eshama Münkaşem Komandit Şirket 
DöFJ Yffcl AWm,S Yeflinci Madde — Sermayesi 

eshama münkaşem komandit şirketler düyunu şirket
ten dolayı müteselsil ve gayri mahdut surette mesul 
bİF !Wa müteaddit şerik (komandite) ile mesuliyet-
kn m#k sMâ^m tnm smföb ıpfytmm müni*».-
şır bulunan hissedarlardan terekküp eder. 

Dört Yjjz AJtnıış Şekujncj Madde — Şahsan me? 

sul şürekânın yekdiğeriyle ve heye|j umuutiyeşi $ -
bariyle komanditer vaziyette olan hissedarlar ve üçün
cü şahıslar ile plan münasebatj hukukjye|er| y,e bil
hassa şirketi idareye ye haricen temsile plan salâhi
yetleri ve şirketten çekilmeleri adi komandit şirketler 
için bu bapta mevzu ahkâma tâbidir. 

Ffkrai âpifede gpsterijlen fauşjjşaun haricinde, hi
laf* |şbu fablda musarrab olmadıkça, anonim şirket 
ahkâmı tatbik olunur. 

JOörJ Yüz Altmış Dokuzuncu Maddi — Sermayesi 
eshama münkaşem komandit şirket mukaveleleri 
279 ncu maddenin 6 ve 10 numaralı fıkralarından 
gayri fdcralarda gösterilen hususat dereolunur. " 

İstihsali mezHnjy^e mute^Uk ojan 2#Q jaıcj njad-
denin hükmü bu komandit şirketler hakkında câri 
debidir. 

Dört Yüz Yetmişinci Madde — Sermayesi eshama 
münkaşem komandit şirketi mukavelenamesinin bil
ûmum komandite şürekâ tarafından imza olunması 
lâzımdır. 

Sermayesi eshama münkaşem bir komandit şirke
ti mukavelesinin tanzimine iştirak veya şirkete nakit-
ten gayri sermaye vazedenlerin cümlesi müessis addo
lunur. 

Müessisler, beş kişiden az olamaz. Müesseslerin 
hiç olmazsa birisinin komandite olması şarttır. Mües
sis sıfatım ihraz eden komandite/lerin maük olduk
ları esham miktarı mukavelenameye dercedilmek lâ
zımdır. 

Döjt Yiüz Yetmiş Birinci Madde — Şirket muka-
veJeal kâtihiadil marifetiyle tanzim ve .mUfiSSİster $e 
komandite şürekânın hepsi tarafından imza olunur. 

Mrt Yİ? Yg£m fe»ci MaJWe T- Anonim şir-
ketleri JcaeoKsJ idarelerinin yafifeleriyle maliyelerine 
dair olan aJhJkâm hu ueyi komançüt şirketlerin de ko
mandite şürekâ hakkında dahi câridir. 
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Btfrt YÜZ Yeöni* Ü^ttntU M&dde" — Kötööiidlîe 

şürekâ tesis heyeti ttifitttttiyesi İç^ıriiHSriüa İ£Mük 
Edebilir: Fakat şirketin teşkiline karar ve-rebilm& İçin 
komanditer şürekânın rubutithi HÜtır BüllHirtiaii t e 
tittttlarin tenüH ettiği İfcilîîflf e riUktâruüti gâ koman
dite şÜrfeftâ tarafından tasölünari sermaye MrH> öl
düğü hâlde şirkfet sermayeslHlh fummâ Baliğ eHfiâsı 
lâzimtfır. 

Ööft Yttz Yeniliş Dördüncü Madde — SerfSâyg&i 
eshama münkasem komandit şirketler lüttdüflerii kel-
fcttif şirketler müdürleri için hlyü, »lıınân ahval ve 
şerait dairesinde, kabili izlldirfcr. 

Dört Yüz Yetmiş Beşinci Madde — Komandite 
bir şerik şirketin izni olmaksızın şirketin mevzuu olan 
nevi ticarete müteallik Bir iş yapamadığı gibi bu nevi 
ticaretle meşgul bir şirkete komandite şerik sıfatiyle 
de dahil olamaz. 

Yukanki fıkrada beyan olunan izin, diğer koman
dite şürekâ ile heyeti umumiyeden verilmek lâzımdır. 
Bu madde hilâfına hareket eden komandite şerik hak
kında 169 ncu madde hükmü tatbik olunur. 

Şirketin komandite şerik hakkında haiz olduğu 
bu baptaki salâhiyet* mezkûr şerikin birinci fıkrada 
muharrer işi yaptığına veya diğer bir ticaret şirketi
ne duhulüne murakıplarla diğer komandite şürekânın 
muttali olduğu tarihten itibaren üç ay ve tarihi ıttıla 
nazarı itibara alınmaksızın vukulanndan itibaren bir 
sene sonra sakıt olur. 

Öbrt Yuz Yetmiş Altmcı Mimle — Üeyeİİ umu
miye fn£wlannnl terası şirket uku&âveleıiaınesmde 
ftaşf&ca ânkâm onftâuıği name ıwuraKîpter% âmir. 

Dört Yüz Y ^ t e ş Yedinti Mâ9dt — Mffirakfpkr 
komandite şürekâ ile komaittlfftelfei neyeü umumîye-
si beyninde tekevvün eden deavide komanditerleri 
temsil edebilirler. Şu kadar ki heyeti umumiye kara-
riyle bu salâhiyet hususî mümessillere tevdi oluna
bilir. 

Komandite şürekâ murakıp olamazlar. 

Attıffcı Fîasn 
«Vöperatif ŞîrkeÖet 

Kısan i 1 
Kooperatif Şfoketterht Sureti TeÇefefcttfletf 

öört Yüz Yetmîş Sekizitrd Madde — Kooperatif 
^MceMerm teşkili fçm elndn* yedi -aza Azımda*. 9a 
şiiftetletfu takvanı «levent öfcıayflp Mr ^sünî mafrsus 
de "tavsif ediKrier. Kooperatif îjîrKetieT, şürekâ jın%-
yamndan veya hariçten laftkan İm* -yahut Wr Haç ve-
kSİ tarafından İdare öhttrar. MttdÜkler, ^%lmz kabul 
ettikten Vekâlefteıı ınesulduıieı 

Şürekâ, Mtmalm yüaitf Mmm nü&etihd* gay-
rifflfthdut m üiBKg ite fiiiınatti mum mm öm* 
lar. 

ÖÖH Yüz Yetiflİş Dükuztmeü Madde — Koope
ratif İhüetterul fcâtiBiaa'll Wrafı§aa§ tâflüiffl mfe&k 
bir niUkatSie ile ttfşkllleri luüfiiair. Bu mukavele : 

1. Şİrfeetih ismi ve* kdbıttratif öldüğünü 1% hier-
kmm 

2; $İrftetin mevzuunu; 
3. Hint tê kHHide mtîveut ştir*kâiüfl isini H hü

viyetlerini; 
4. Stlrmayei firketiri hâlen viya" âtiyen tâbh ta-

hasSÜlttnli n ntlktarl asgaHSİnİ mühteVİ olrnaft ffiuft-
İazidifc 

Bü lmıkavfcfö Ticaret Vekâletine fevdl v§ $İrfteîm 
teşkili i en fera Y&faleri *fey£HnH§h Htegtinİyet fe-
tihsal olunur. 

Dört Yüz Sekseninci Madde — Mukabele maddei 
saburada gösterilen hususattan başka : 

İ. Şirketin otuz seneyi mütecaviz olmak üzere 
müddeti devamını; 

2. Şürekânın firkete duhulleri* istifaları, ihraçkt-
n şartlariyle tediye ettikleri mebaliğhı istirdadı fart-
laruıı; 

3. Umuru şirketin kimler tarafından ve ne su
retle idare ve murakabe olunacağını ve indelicap mü-
dÖrtti, meclîsi hİftre azasihm vfe muraklplerİn sureti 
«İym ve azffiermi ve salâhİyetîerinİn hudut ve dere
cemi Ve vâzifeferfhirt nntâdett devâmmı; 

%. fteyeti mımmİyehm içtimaa taSSı davetini ve 
mtfcârrerarm hrateber mmasî İçin muktâzİ ekseriyeti, 
neyefi mmnmyeîerde reyferm sureti İsmnattnİ Ve biz
zat isimtan* reye mâfti oteh ve vekil iâymîne cevaz 
yeren flosfBfnı; 

•Si Kâr ve MBaim farM tatülmlnil 
"6. 'Şüi'eıAmn mafmüdafi şfikeffen ttottyi mwe-

^ls«en viya deyenden hîissieîerwte isalret «*eh w*tar 
üzerinden, gayrimahdut veya muayyen bir $ıeblâğft fel-
dar rtfesul «tetaMarı^ gÖS!eftnek Mretiyfe hududu 
m%SttfiyetleHni th«m %dlf. 

Dtttt Y«z «eksen BrKncî Mad*e — ^ O Üel rad
dede beyan olunan husuMı #riakknlrih\ fiÜiüv%Ria% la-
Vaiıat ôvinTMrfltgı fittvflc ı̂ u vustKssc flRRtUvi ̂ nvcKKurene 
gösterilen ( m ^ dMr^mıde Mftâml Tftfly%yfe ttM %>IBT : 

i*, ^IHRI On ^K9e <Svvmrs ̂ seı> 
e ^nraB^ *finceTfen ŜMRjfflnvcs> ^̂ Rreva* şn*ı̂ r̂ ER9i 

ancak mukavele ahkâmını icra etmedikte** fflÜfc $1-
feırttaMflrler. Ştt**İffııh fâMttetf v% ÇıEftâlt-ft ve tes-
*6t>* WMdUwbt Tk^iMdte^ı fîfittr^fıtlı J^teUttfttfUlhn küBHka ŷ ĉ TinKivn nmscıcnıı iBiutuıuı ^taBnnmnııuı m n n t ı 
rafta 4ıey%tf Wmn¥dyeter% vitti)*^ 
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3. Şirket» bir müdür tarafından idare ve üç mura
kıp tarafından anonim şirketlerindeki usule tevfikan 
murakabe olunur; 

4. Heyeti umumiyeler müdür veya meclisi ida
re tarafından mümza taahhütlü mektuplarla içtimaa 
davet olunurlar. Mukarrerat anonim şirketleri için 
mevzu kavaide tevfikan ittihaz olunur. Şürekâ, he
yeti umumiyede vekil marifetiyle temsil olunamazlar; 

5. Kâr ve zararın her sene nısfı şürekâ arasın
da mütesaviyen ve nısfı diğeri vazettikleri sermaye ile 
mütenasiben takdim olunur; 

Dört Yüz Seksen İkinci Madde — Kooperatif 
şirketlerin tescil edilmeleri, mukavelenamelerinin ilâ
nı ve bunlarda âtiyen vukubulacak tadilât ve mü
dürler ile meclisi idare azalarının vecibe ve mesuli
yetleri anonim şirketlerdeki ahkâma tâbidir. 

Meclisi idare azası, şürekâ meyanından intihap 
olunur. Şirket mukavelenamesinde meclisi idare aza
sından kefalet alınması şartı münderiç ise buna riayet 
olunur. 

Anonim şirketlerinin meclisi umumileri, bilanço
ları, murakabeleri ve tasfiyeleri hakkındaki ahkâm 
şirket mukavelenamesi mündericatına ve bu fasılda
ki ahkâma mugayir değilse kooperatif şirketleri hak
kında dahi câri olur. 

Dört Yüz Seksen Üçüncü Madde — Bir şerikin 
beş yüz liradan fazla hisse sahibi olması memnudur. 

Dört Yüz Seksen Dördüncü Madde — Şirket his
se senedatı çıkarmış ise bunların nama muharrer ol
ması lâzımdır. Bir hisse senedinin kıymeti muharre-
resi beş liradan fazla olamaz ve bedeli tamamen te
diye edilmedikçe âhara devir ve ferağ edilemez. 

Hisse senedatı, bedelleri tamamen tesviye edildik
ten sonra dahi, şirket mukavelenamesiyle mevzu şe
raite göre heyeti umumiye veya meclisi idare tara
fından verilecek mezuniyet ile devir ve ferağ edile
bilir. 

Dört Yüz Seksen Beşinci Madde — Bh şeri
kin hissesi ne miktar olursa olsun, heyeti umumiye
de yalnız bir reyi vardır. Bunun hilâfına olan hük
mü mukavele muteber değildir. 

Dört Yüz Seksen Altıncı Madde — Bilvekâle tem
sile mukavelenamede mesağ olduğu takdirde bir ve
kil heyeti umumiyede yalnız bir şeriki temsil edebilir. 
Fakat vekil olan şahıs şürekâdan ise kendi reyi bitta
bi mahfuzdur. 

Dört Yüz Seksen Yedinci Madde — Kooperatif 
şirketler bir şürekâ defteri tutmaya mecburdurlar. 
Bu defterin baş tarafına şirket mukavelesi yazılır. 

Mukaveleyi müteakip şürekânın isim, meslek ve ma
halli ikametleri, şirkete girdikleri çıktıkları veya çıka
rıldıkları tarihler ve her şerikin verdiği veya çektiği 
paranın hesabatı dercolunur. 

Bu defteri şirket ikametgâhının tâbi bulunduğu 
mahalde muamelâtı ticariyeyi rüyetle mükellef olan 
mahkeme reisi ve mahkeme bulunmayan yerlerde na
hiye müdürü alel usul imza ve tasdik eyler. Mahke
menin veya nahiye müdürünün mührü resmisi de im
za yerine geçebilir. 

Bir şerik hissesini istirdat edecek olursa deftere 
yazılarak kendisine imza ettirilir. 

Kısım : 2 
Şürekânın ve Sermayei Şirketin Tebeddül ve 

Tahavvülleri 
Dört Yüz Seksen Sekizinci Madde — Bir kimse

nin şirkete alınması kendisinin veyahut tevkil ettiği 
kimsenin şirket defterine mukayyet ismi hizasına ta
rih ve imza vazetmesiyle tahakkuk eder. 

Dört Yüz Seksen Dokuzuncu Madde — Bir şeri
kin şirketten istifası hususunda mukavelede münderiç 
kuyut ve şüruta riayet olunur. Ancak bir şerikin şir
ketten ademi istifası hakkındaki kayıt keenlemye-
kûndur. 

Höt Yüz Doksanıncı Madde — İstifa eden yahut 
çıkarılan şerik şirketin tasfiyesini isteyemez. Yalnız 
mukavelenamede şeraiti mahsusa yoksa istifa ettiği 
veya çıkarıldığı senei hesabiyenin bilançosuna ve he
sabı carisine nazaran hissesini alır. Şu kadar ki ser
maye, mukavelede tayin olunan asgarî miktara te
nezzül ettikten sonra şürekâ hisselerini, sermaye kıs
men veya tamamen tediyeye müsait miktara baliğ 
oluncaya kadar, alamazlar. 

Dört Yüz Doksan Birinci Madde — Şirketten is
tifa eden yahut çıkarılan şerik, çekildiği senei hesa
biyenin hitamından evvel vukubulan taahhüdünden 
istifası veya çıkarıldığı tarihten itibaren iki senenin 
nihayetine kadar - kanunen daha kısa bir müddet 
tâyin edilmiş olan ahval müstesna olmaz üzere - mu
kavele ile muayyen hudut dairesinde mesuldür. 

Dört Yüz Doksan İkinci Madde — Bir şerikin 
istifası kendisine ait hisse senedine derç ve şürekâ 
defterindeki ismi hizasına tahşiye edilmek suretiyle 
tahakkuk eder. Bu meşruhat istifa eden şerik ile şir
keti idare ve imzasını istimal hakkını haiz olan kim
seler tarafından tarih vazedilerek imza edilecektir. 

Bilvekâle istifa caiz değildir. 
Dört Yüz Doksan Üçüncü Madde — Şirketi ida

re ile mükellef olan kimse, bir şerikin şirketten is-
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tifasını tasdikten imtina edecek olursa istifaname mer
kezi şirketin bulunduğu mahaldeki sulh mahkemesi
ne ita olunur. Mahkemece bir zabıt varakası tan
zim edilerek yirmi dört saat zarfında mübaşir mari
fetiyle şirkete tebliğ olunur. Bu muamelenin ifasiyle 
istifa tahakkuk eder. 

Zabıt varakası damga resmine ve harç ile rüsumu 
saireye tâbi değildir. 

Dört Yüz Doksan Dördüncü Madde — Biı şeri
kin çıkarılmasına ancak kanun yahut mukavelename
nin sarahatine göre ya heyeti umumiye veya meclisi 
idare tarafından karar verilebilir. Bu karar bir zabıt 
varakasına dercolunur. Bu varakada şerikin şirketten 
çıkarılmasına mukaveleye tevfikan karar verildiğini 
tâyin ve ispat eden ahval zikredilir. 

Zabıt varakası şürekâ defterine derç ve musaddak 
sureti on gün zarfında taahhütlü mektupla çıkarılan 
şerike gönderilir. 

Dört Yüz Doksan Beşinci Madde — Bir şerikin 
vefatı, istifası, hacri yahut iflâsı ile şirket infisah et
meyip diğer şürekâ arasında devam eyler. 

Dört Yüz Doksan Altıncı Madde — Her şerikin 
hukuku nama muharrer bir senetle temsil olunur. 
Bu senede şirketin ismi, sahibinin isim ve mahlası, 
sanat ve mahalli ikameti, şirkete girdiği tarih derç ve 
heyeti umumiyesi senet sahibi ile şirketi idare ve im
zasını istimal etmek hakkını haiz olan şahıs tarafın
dan imza olunur. Senet sahibi tarafından tesviye ve 
istirdat olunan mebaliğ tarih sırasiyle kaydedilir. Bu 
kayıtlar, şerikin tesviye ettiği mebaliğe ait ise şerik 
imza eder. İmzalar makbuz makamındadırlar. Hisse 
senedine şirket mukavelenamesinde dercedilir. Bu se
net damga resmine ve rüsumu saireye tâbi değildir. 

Dört Yüz Doksan Yedinci Madde — Bir şerikin 
şahsî dâyinleri ancak o şerike ait faiz ve temettüleri 
ve şirketin infisahında ona tesviye edilecek hisseyi 
haczedebilir. 

Kısım : 3 
Üçüncü Şahısların Muhafazai Menafiine Ait Tedabir 

Dört Yüz Doksan Sekizinci Madde — Mukave
lenamede başka türlü sarahat olmadığı halde her se-
nei hesabiye nihayetinde müdür veya meclisi idare 
usulü dairesinde mevcudat defteri ve bilanço tanzim 
eyler. 

Dört Yüz Doksan Dokuzuncu Madde — Koope
ratif şirketlerinde dahi 462 nci maddeye tevfikan bir 
ihtiyat sermayesi teşkili lâzımdır. 

Beş Yüzüncü Madde — Kooperatif şirketlerin tan
zim ettikleri bilumum evrak ve senedat ve ilânatı sai

reye şirketin ismi ve bunun evveli veya âhirine bü
yük harflerle okunacak tarzda «mesuliyeti mahdude 
veya gayri mahdudeye tâbi kooperatif şirketi» keli-
matı dercedilmek lâzımdır. 

Beş Yüz Birinci Madde — Bilanço tasdikinden 
itibaren on beş gün zarfında şirketin esasen müseccel 
bulunduğu sicilli ticarete tescil ettirilir. 

Beş Yüz İkinci Madde — Şirketi idare edenler, 
şirketin esasen müseccel olduğu sicilli ticaret memu
runa her altı ayda bir kere hurufu heca sırasiyle bilû
mum şürekânın isim, meslek ve mahalli ikametlerini 
havi müverrah ve bizzat şerikler tarafından mümza 
bir cetvel tevdiine mecburdurlar. 

Şürekâ, bu cetveldeki hilafı hakikat mündericat-
tan mesuldür. 

Yedinci Fasıl 
Limited (Mahdut Mesuliyetli) Şirketler 

Beş Yüz Üçüncü Madde — Anonim şirketler ha
ricinde olarak bilumum şürekânın şirkete koydukları 
sermayeden fazla mesul olmamaları şartiyle ve ser
mayesi eshama münkasem olmaksızın şirket teşkili 
caizdir. Bu nevi şirketlere «limited» tesviye olunur. 

Beş Yüz Dördüncü Madde — Sigortacılıktan maa
da her nevi muamele ve hususat için limited teşkil 
edilebilir. Maksadı teşekkülü her ne olursa olsun bu 
nevi şirketler dahi şirketi ticariyedendir. 

Beş Yüz Beşinci Madde — Limited şirketler Ti
caret Vekâletinin müsaadesiyle teşekkül ederler. Mü
saade taleplerinde tekmil şürekânın veya vekili musad-
daklarının imzası bulunmak ve sermayei şirket ta
mamen taahhüt ve lâakal nısfı tediye edilmiş olmak 
lâzımdır. 

Beş Yüz Altıncı Madde — Şürekânın adedi as
garî iki ve azamî ellidir. Bin liradan dun sermaye ile 
limited şirketi teşkil olunamaz. 

Beş Yüz Yedinci Madde — Unvanı şirketin «li
mited» kelimesini behemahal ihtiva eylemesi ve şirket 
tarafından muta bilûmum evrak ve vesaikte unvanı 
şirketin altına sermayesi miktarının zikrolunması lâ
zımdır. 

Beş Yüz Sekizinci Madde — Şürekânın hisseleri
ni mübeyyin vesaik, nama muharrer olduğu gibi ser
mayei şirketin lâakal Uç rubunu temsil eden şürekânın 
ekseriyeti ârasiyle kabili devir ve furuhtur. 

Bedelleri ayniyat olarak tediye edilen hisseler şir
ketin teşekkülünü takip eden ilk üç sene zarfında 
ahara devir ve furuht olunamazlar. 

Beş Yüz Dokuzuncu Madde — Hisselerin şirkete 
tediye olunmamış olan kısmı gerek birinci hissedar-
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don Ve gerek anin hissesini deVfettigl yeni hissedar
lardan talep olunabilir, Adeak hissesini devretmiş olan 
hissedar tarihi devirden itibaren İki Sette sonra bu 
mesuliyetten kurtulur. 

Beş Yüz Onuncu Madde — Limited şirketler his
sedarlardan veya hariçten ücretli Viya ücretsiz bir 
veya müteaddit müdürler tarafından idare olunur. 
MUdÜrler ya şirket mukavele! esasisiyle yahut şüre
kânın muahhar bir kararİyle tâyin olunurlar. 

Beş ¥UI On Birinci Madde — İşbu fasıl ahka
mına veya şirket mukavelesine mugayir efalden ve 
şirketin idaresinde gösterdikleri hatalardan dolayı 
müdürler şahsan ve müteselsilen mesul Olurlar. 

Beş Yüz On İkinci Madde — Şürekânın adedi 
yirmiyi tecavüz eden şirketlerde hissedarân heyeti 
umumiyesi içtimai anonim şirketlerde mevcut mera
sim ve kuyudu kanuniyeye tâbidir. Yirmiden dûn 
olan hissedara malik şirketlerde hissedarların tahri
ren rey vermeleriyle mukarrerat ittihaz olunur. Her 
iki takdirde lâakal nısıf sermayeyi temsil eden şüre
kânın müzakere edilen husus lehine karar vermiş 
olması lâzımdır. Aksi takdirde mukarrerat keenlem-
yekûndur. / 

Beş Yüz On Üçüncü Madde — Mukarreratta her 
şerikin adedi hissesine göre reyi vardır. Ancak bir 
hissedar umum hisseler adedinin sülüsünden fazla 
reye malik olamaz. 

Beş Yüz On Dördüncü Madde — Şürekâ adedi 
beşi tecavüz eyleyen limited şirketlerinde mukavele
nin tadili ancak tekmil şeriklerin muvafakatiyle icra 
tdunabilir. Şürekâsı beşi tecavüz eden şirketlerde ser
mayenin sülüsanını temsil eden şürekânın muvafakati 
kâfidir, 

Her iki takdirde tadilâtın tekemmülü Ticaret Ve
kâletinin muvafakatine vabestedir. 

Beş Yüz On Beşinci Madde — Şürekâdan biri
nin vefatı veya iflâsı vukuunda şirket münfesih ol
maz* Hissedarlar beyninde esas mukavele dahilinde 
muharrer müddet iç» bihakkın devam eder. Şirket 
iki kişiden mürekkep ise diğer şerik vefat veya iflâs 
eden şerikin yerine diğerini ikameye mecburdur. Ak
si takdirde şirket infisah eder. 

Beş Yüz On AftMSeı Madde — Adedi şürekası 
yirmiyi tecavîfe etle» timtted şirketterîttde bîr veya 
müteaddit mttrakıp bukımsr. Marakıptenn sureti ta
yin" Ve vâzaffi hakkında Sşbü fasıldaki ahkâmı jüs-
naiyeye riayet eylemek şartfyJe anonim şirketktfâefci 
*eyefi mutafcabeye mötedair tt*ev*ddı kanuniye ah-
tömı <*rey*n'eder. 

Sekizinci Fasıl 
Şekli Ticariyi İktisap Eden Şirketler 

Beş Ytii On Yedinci Madde — Adî şirketler ser
mayesi eshama münkasem ticaret şirketleri şeklini 

• iktisap edebilirler. Bu halde salâhiyet ve iflâsa ait 
hususatın gayrisinde tamamen işbu kanun ahkâmına 
tâbi olurlar. 

Dokuzuncu Fasıl 
Hususî Şirketler 

Beş Yüz On Sekizinci Madde — İki ve daha zi
yade kimse arasında bir veya müteaddit muayyen ve 
muvakkat veya mütevali muamelâtı ticariyeyi içle
rinden biri kendi isim veya unvaniyle icra ederek 
şürekâsına hesabını ita ve anlarla mukarrer şerait 
dairesinde kâr ve zararını taksim eylemek üzere aktı 
mukavele olunmasına «şirketi hususiye» ıtlak olunur. 

Beş Yüz On Dokuzuncu Madde — Şirketi husu
siye, tacir olan ve olmayan eşhas arasında muame
lâtı ticariye icrası için teşekkül edeceği gibi bir tacir 
ile bir gayritacir arasında dahi münakit olabilir. An
cak bu son hakle muamelâtı ticarîyenin ifası tacir 
olan şerik tarafından deruhte olunur. 

Beş Yüz Yirminci Madde — Hususî şirketler, sair 
ticaret şirketleri hakkında mevzu merasimi teşekkü-
liye ve ilâniyeye gayritabi ve şahsiyeti hükmiyeyi gay-
rihaizdirler. Üçüncü şahıslara karşı izharı mevcudi
yet etmezler. Bunlarda şirketin unvanı, sermayesi ve 
ikametgâhı bulunmaz. 

Beş Yüz Yirmi Birinci Madde — Şirketi hususi-
yede şürekânın hisselerini mübeyyin ve kabili devir 
ve ferağ hisse senedi ihraç edilemez. 

Beş YÜz Yirmi İkinci Madde — Hususî şirketle
rin inikadı, mukavelelerinin tadili, infisah ve tasfiye
leri defatiri ticariye ve tarafeynin mektuplaıtyle ispat 
ohinur. 

Bunlar bulunmadığı veya gayrikâfi olduğu halde 
beyyinei şahsiye ile kabili isbatur. 

Beş Yüz Yirmi Üçüncü Madde — Şirketi fcusu-
siyede şürekânın yekdiğerine karşı haiz oldukları hak
lar Ve borçlar işbu şirketin mahiyeti hususiyesiyie ka-
bffi teftî olmayanlar müstesna olmak üzere sak tica
ret şirketleri şürekâsı arasındaki hakların ve borçla
rın aynıdır. 

Beş Yüz Yirmi Dördüncü Madde — İşbu fasılda 
muharrer ahkâmı İhlâl etmemek şartiyle şürekâ bir 
şirketi hususiyenin mevzuunu ve şekil ve şeraitini ve 
hisselerin nisbetini nrakavelei mahsusa ile diledikleri 
gibi «ayin ederler. 
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Beş Yüz Yirmi Beşinci Madde — Hususî şirket
lerde eşhası sâlise ile vukubulan ukudattan mütevellit 
haklar ve borçlar şeriki âkide racidir. Binaenaleyh 
sair şürekânın eşhası sâliseye ve üçüncü şahsın şüre
kâyı saireye karşı hakkı davaları yoktur. Şu kadar 
ki bir akte şürekânın cümlesi veya namlarına vekili 
müşterekleri yahut haiz olduğu vekâlete istinaden şe
riki âkit tarafından şürekâi saire namlarına yapılmış 
ise şürekânın her biri üçüncü şahıslara karşı mütesel-
silen mesul olurlar. 

Beş Yüz Yirmi Altıncı Madde — Şirketin hita
mında anı idare eden şerik diğer şürekâya evrakı sü-
butiyeye müsteniden hesap vermeye ve şirketi tasfiye 
etmeye mecburdur. 

ÜÇÜNCÜ BAP 
Senedatı Ticariye 

Birinci Fasıl 
Poliçeler 

Kısım : 1 
Poliçenin İhdası ve Şekli 

Beş Yüz Yirmi Yedinci Madde — 1. Bir poliçe: 
Metni senette poliçe kelimesini ve senet TUrkçeden 
gayri bir lisan ile yazılmış ise o lisanda poliçe muka
bili olarak müstamel kelimeyi; 

2. Bilâkaydüşart muayyen bir meblâğ tediyesi 
için tevkili; 

3. O poliçeyi tediyeye mecbur olan şahsın (mu
hatabın) ismini; 

4. Vadeyi; 
5. Tediye olunacak mahalli; 
6. Poliçe her kime veya her kimin emrine tedi

ye olunacak ise onun ismini; 
7. Poliçenin ihdas olunduğu mahal veya tarihi; 
8. Poliçeyi mevkii tedavüle çıkaran şahsın (keşi-

deci) imzasını ihtiva eder. 
Beş Yüz Yirmi Sekizinci Madde — Maddei sabı

ka münderecahndan birini havi olmayan bir poliçe 
fıkaratı âtiyede beyan edilen ahval haricinde poliçe 
kıymetini haiz olmaz. 

Derununda vâde mezkûr olmayan bir poliçe gö
rüldüğü anda tediye edilmek şartiyle keşide edilmiş 
addolunur. 

Mahalli ihdası gösterilmeyen poliçeye keşidecinin 
ismi yanında muharrer mahalde keşide edilmiş na
zariyle bakılır. 

Beş Yüz Yirmi Dokuzuncu Madde — Poliçe biz
zat keşidecinin emrine muharrer olabilir. 

Bizzat keşidecinin üzerine keşide olunabilir. 
Bir şahsı şalisin hesabı için keşide olunabilir. 

Beş Yüz Otuzuncu Madde — Bir poliçenin üçüncü 
şahsın ikametgâhında tediyesi şart ittihaz edilebilir, 

Bu üçüncü şahsın ikametgâhı muhatabın ikamet
gâhının bulunduğu mahalde yahut ahar bir mahalde 
bulunabilir. Bu kabil poliçelere «ikametgâhlı poliçe» 
denir. 

Beş Yüz Otuz Birinci Madde — Görüldüğünde 
veya görüldüğünden itibaren muayyeö bir müddet 
sonra tediyesi meşrut olan poliçeye kejşideci tarafın
dan faiz şartı dereolunabilir. 

Vakti tediyesi suveri saire ile tâyin olunan poliçe
lerde faiz şartı keenlemyekûndur. 

Faizin miktarı irae olunmamış ise yüzde beştir. 
Başka tarih gösterilmemiş ise faiz poliçenin tarihi ih
dasından itibaren cereyan eder. 

Beş Yüz Otuz İkinci Madde —• Poliçenin bedeli 
hem huruf hem rakam ile gösterilip de iki miktar 
beyninde tefavüt var ise huruf ile gösterilen miktara 
itibar olunur. Bir poliçenin bedeli yalnız huruf ile 
veya yalnız rakam ile müteaddit defalar yazılmış olur 
ve beyinlerinde miktarca tefavüt bulunur ise en az 
olan miktar muteberdir. 

Beş Yüz Otuz Üçüncü Madde — Bir poliçe, il
tizam ve taahhüde ehil olmayan bazı eşhasın imza
sını muhtevi olur ise o poliçede imzası bulunan haizi 
ehliyet diğer eşhasın o poliçeden mütevellit borçları
nın sıhhati haleldar olmaz. 

Beş Yüz Otuz Dördüncü Madde — Her kim nam 
ve hesabma harekete mezun olmadığı bir şahsın mü
messili sıfatiyle bir poliçeye imzasını Vazetmiş olur 
ise o poliçeden dolayı bizzat mesul olur. 

Salâhiyetim tecavüz eden mümessil {dahi bu hü
kümdedir. 

Beş Yüz Otuz Beşinci Madde — Bir {poliçenin ka
bul ve tediyesi keşidecinin tahtı zımânındadır. Keşi-
deci zımanı kabulden beraetini şart kılabilir. 

Fakat zımânı tediyeden beraeti tazammun eden 
kayıt keenlemyekûndur. 

Beş Yüz Otuz Altıncı Madde — Bir poliçe sara
haten emre muharrer kaydını ihtiva etniese bile ciro 
tarikiyle âhara devrolunabilir. 

Keşideci bir poliçeye «emre muhaıjrer değildir» 
cümlesini veya bu manayı ifade eden başka bir cüm
le yazmış ise o poliçe artık ciro tarikiyle devroluna-
mayıp matlubahn devri hakkındaki şekil ve ahkâma 
tevfikan kabili nakildir. ^ 

Bir poliçe anı kabul eden veya etmeyen muhata-
I. 

ba ve keşideciye ve diğer mesullerden birine ciro olu
nabilir, 
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Bu eşhas da poliçeyi yemden diğerlerine ciro ede
bilirler. 

Beş Yüz Otuz Yedinci Madde — Ciro, her nevi 
kuyut ve surattan âri olmak lâzımdır. 

Cironun talik olunduğu her şart yazılmamış gibi
dir. 

Bir poliçenin kısmen cirosu bâtıldır. 
Hâmile yapılan ciro dahi bâtıldır. 
Beş Yüz Otuz Sekizinci Madde — Ciro, ya poli

çe veya poliçeye merbut diğer bir varaka (allonj) üze
rine yazılır. Ciro ciranta tarafından imza edilmek lâ
zımdır. 

Ciroda hâmilin ismi zikredilmemiş yahut ceranta 
poliçe veya allonj zahrıne yalnız imzasını vazla ik
tifa eylemiş olsa bile ciro sahih ve muteberdir (be
yaz ciro). 

Beş Yüz Otuz Dokuzuncu Madde — Ciro poli
çeden mütevellit kâffer hukuku ciro edilen şahsa nak
leder. 

Ciro beyaz ciro nevinden ise hâmili : 
1. O ciroyu ister kendi namına ister bir şahsı 

ahar namına imlâ edebilir; 
2. O poliçeyi açık olarak yahut ciro ibaresini ya

zarak muayyen bir şahsa ciro edebilir. 
3. Açık mahalli doldurmaksızın ve ciro etmek

sizin poliçeyi diğer bir şahsa ita edebilir. 

Beş Yüz Kırkıncı Madde — Hilâfına kayıt olma
dığı halde ciranta o poliçenin kabul ve tediyesini mü
kelleftir. 

Ciranta, yeni bir ciro icrasını menedebilir. Bu 
halde muahharan vakî olan cirantalara karşı ciroyu 
meneden şahıs kefil ve zâmitt değildir. 

Beş Yüz Kırk Birinci Madde — Bir poliçenin zil
yedi son ciro beyaz ciro dahi olsa kendi hakkını mü
teselsil ve yekdiğerine merbut cirolar ile ispat edebil
diği halde o poliçenin hâmili hakikisi addolunur. 

Beyaz ciroyu tam bir ciro takip eder ise onun 
cironun mümzisi poliçeyi beyaz ciro ile temellük et
miş addolunur. 

Çizilmiş cirolar keenlemyekûndur. 
Bir kimsenin her hangi bir sebebe müstenit olur 

ise olsun, bir poliçedeki yeddi zail olursa o poliçenin 
hâmili maddei sabıka mucibince hukukunu ispat ey
lediği halde o poliçeyi suiniyet ile tekemmül etmiş 
yahut esnayı temellükünde bir hatayı fahiş irtikâp 
eylemiş olmadıkça o poliçeden keffiyed etmeye mec
bur değildir. 

Beş Yüz Kırk İkinci Madde — Hâmili tarafın
dan poliçeden dolayı aleyhlerinde dava ikame olunan 

kimseler keşideci veya evvelki hâmiller ile aralannda 
cereyan eden münasebatı şahsiyelerini o hâmile karşı 
poliçenin hâmiline nakli hileli itilâfa müstenit olma
dıkça def makamında istimal edemezler. 

Beş Yüz Kırk Üçüncü Madde — Ciro «tahsil 
içindir», «kabz içindir»,, yahut «vekâleten» ibaratm-
dan birini yahut cironun bir tevkili adi kastiyle icra 
edildiğine delâlet eden diğer bir ibareyi ihtiva ey
lerse hâmil o poliçeden mütevellit kâffei hukuku is
timal edebilirse de o poliçeyi ancak tevkil suretiyle 
ciro edebilir. 

Bu halde bu kabil bir poliçe mucibince mesul 
olanlar hâmile karşı ciranta aleyhinde dermeyan olu
nabilecek müdafaattan maadasını dermeyan edemez
ler. 

Beş Yüz Kırk Dördüncü Madde — Bir ciro «be
deli teminattır» yahut «bedeli rehindir» tabirlerini ya
hut terhin manasını tazammun eden tabiratı saire-
yi muhtevi olduğu halde hâmil, poliçeden mütevellit 
kâffei hukuku istimal edebilir. Poliçenin kendi tara
fından ifa olunan cirosu yalnız tevkil hükmünde ola
rak muteber olur. 

Poliçe mucibince mesul olanlar ciro bir hileli if
lâs neticesinde icra edilmiş olmadıkça ciranta ile vu-
kubulmuş olan münasebatı şahsiyelerine müstenit mü-
dafaatı hâmile karşı dermeyanı müdafaa edemezler. 

Beş Yüz Kırk Beşinci Madde — Vadenin inkiza-
sından sonra icra olunan ciro evvelce icra olunmuş 
ciro hükmündedir. 

Şu kadar ki ademi tediye protestosundan yahut 
mezkûr protestonun tanzimi için muayyen olan müd
detin güzeranından sonra yapılan ciro matlubatın 
devri hükmündedir. 

Kısım : 3 
Kabul 

Beş Yüz Kırk Altıncı Madde — Poliçe hululü vâ
deye kadar hâmili veya alelade bir zilyed tarafından 
muhatabın ikametgâhında anın kabulüne arz oluna
bilir. 

Beş Yüz Kırk Yedinci Madde — Keşideci bir müd
det tâyin ederek veya etmeyerek poliçenin kabule arz-
edilmesini şurt suretinde poliçeye dercedebilir. Keşi
deci bir poliçe ikametgâhlı poliçe kısmından olma
dığı veya görüldükten bir müddet sonra tediyesi meş
rut bulunmadığı halde berayı kabul ibrazı menedebi
lir. Keşideci kezalik berayı kabul ibrazı hususunun 
muayyen tarihten evvel vuku. bulamayacağını dahi 
şart ittihaz edebilir. 
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Poliçenin kabili kabul olmadığı keşideci tarafın
dan beyan edilmiş olmadıkça her ciranta bir müddet 
tâyin ederek yahut müddet tâyin etmeyerek poliçenin 
kabule arzını şart kılabilir. 

Beş Yüz Kırk Sekizinci Madde — Görüldüğünden 
itibaren bir müddeti muayyene sonra tediyesi meşrut 
olan poliçeler tarihlerinden itibaren altı ay zarfında 
ibraz edilmek lâzımdır. Keşideci bu müddeti taksir ve
ya teksir edebilir. Bu müddetler ciranta tarafından 
dahi tahlil edilebilir. 

Beş Yüz Kırk Dokuzuncu Madde — Hâmil kabul 
için ibraz olunan poliçeyi muhatabın eline teslime 
mecbur değildir. 

Muhatap poliçenin'birinci ibrasının ertesi günü 
ikinci defa olarak ibrazını talep edebilir. 

Bu hususta alâkadar olanlar bu talep protestoda 
münderiç olmadıkça talebi mezkûrun kabul olmadı
ğını iddia edemezler. 

Kabulü hususî poliçe üzerine yazılır. 
Beş Yüz Ellinci Madde — Kabul «kabul edilmiş

tir» veya buna muadil diğer bir cümle ile ifade ve 
muhatap tarafından imza edilir. 

Muhatabın poliçenin yüz tarafına yalnız imzasını 
vazetmesi kabul hükmündedir. Poliçe görüldüğünden 
itibaren bir müddeti muayyene zarfında tediyesi meş
rut olduğu halde yahut bir müddeti muayyene zar
fında da kabule arzolması şartı mahsus iktizasından 
bulunduğu halde hâmil ibraz günü tarihin vazını iste
medikçe kabul ne günü vaki olmuş ise o günnü tarihi 
vazolunmak lâzımdır. 

Muhatap hini kabulde tarih vazetmemiş ise hâmi
lin cirantalar ile keşideciye karşı hukukunu muhafa
za için bu zühulü vakti zamanında tanzim edilmiş 
bir protesto vakarasiyle ispat etmesi lâzım gelir. 

Beş Yüz Elli Birinci Madde — Kabul bilâkaydu-
şart olmahdır. Fakat poliçenin havi olduğu meblâğın 
bir kısmına şamil olmak üzere tahdit edilebilir. Ka
bul şartında poliçe münderecatını tadil eden sair bü
tün kayıtlar poliçenin ademi kabulü hükmündedir. 

Mamafih kabul eden muhatap kabul dairesinde 
mesuldür. 

Beş Yüz Elli İkinci Madde — Muhatabın ikamet
gâhının bulunduğu mahalden gayri bir yerde tadiye 
edilmek şartiyle keşide olunan bir poliçede o yerde 
poliçeyi tediye edecek şahıs gösterilmemiş ise muha
tabın kabul şerhinde tediye edilecek şahsın ismini 
tasrih etmesi lâzımdır. Etmediği halde poliçeyi kabul 
eden kimse poliçe bedelini mahalli tediyede bizzat 
ifa etmeyi taahhüt eylemiş addolunur. Poliçe, tedi

ye edeceş şahsın ikametgâhı mahallinde tediye olu
nacak ise muhatap kabul şartına tediyenin icrası lâ
zım gelen ayni mahalde bir adres irae edebilir. 

Beş Yüz Elli Üçüncü Madde — Poliçeyi kabul 
eden kimse hululü vadede anın tediyesini taahhüt et
miş olur. 

Tediyeden imtina vukuunda poliçenin hâmili biz
zat keşideci dahi olsa o poliçeden dolayı 574 ve 575 
nci maddeler mucibince talep olunabilen şeylerin kâf-
fesini kabul eden şahıstan doğrudan doğruya dava 
etmek hakkını haizdir. 

Beş Yüz Elli Dördüncü Madde — Poliçeyi kabul 
ettiğini tahriren o poliçe üzerine işaret eden kimse o 
poliçeyi elinden çıkarmaksızın kabul ibaretini çizerse 
kabulden imtina etmiş addolunur. 

Mamafih muhatap bu kabulü hâmile yahut poli
çelere vazıulimza olanlardan birine tahriren ihbar 
ettikten sonra kabul işaretini çizmiş ise kabullü dai
resinde mesuldür. 

Kısım : 4 
Aval 

Beş Yüz Elli Beşinci Madde — Bir poliçenin te
diyesi aval ile temin olunabilir. 

Bu teminat üçüncü bir şahıs tarafından yahut po
liçeye vaziulimza bir şahıs tarafından ita olunabilir. 

Beş Yüz Elli Altıncı Madde — Aval poliçe veya
hut allonj üzerine dercolunur. 

Aval «aval içindir» tabiriyle yahut ona muadil 
bir cümle ile ifade olunarak ziri aval veren kimse
ler tarafından imza edilir. 

Keşideci ile muhataptan maada eşhasın poliçenin 
iç tarafına yalnız imza vazetmeleri aval ifade eder. 
Aval kimin hesabına verildiği aval şerhinde tasrih 
edilmek lâzımdır. Tasrih edilmediği Halde keşideci 
hesabına verilmiş addolunur. 

Beş Yüz Elli Yedinci Madde — Aval ita eden 
kimse kefil olduğu şahıs derecesinde mesuldür. 

AVal veren kimsenin kefalet ettiği deyin şekle ait 
nakiseden maada bir sebeple bâtıl olsa dahi aval ve
renin taahhüdü muteberdir. 

Aval veren kimse poliçe bedelini tediye ettiği hal
de mekfulünlehe ve anın küfelâsına müracaat hakkı
na maliktir. 

Kısım : 5 
Vâde 

Beş Yüz Elli Sekizinci Madde — Poliçe : 
Bir yevmi muayyende; 
Tarihinden bir müddet sonra; 
Görüldüğünde; 



Görüldükten bir müddet sonra; 
Tediye olunmak üzere keşide olunabilir. 
Bunlar haricinde bir vâdeye veya yekdiğerini ta

kip eden müteaddit vâdelere merbut olan poliçeler 
bâtıldır. 

Beş Yüz Elli Dokuzuncu Madde — Görüldüğün
de tediyesi lâzımgelen poliçe ibrazında tediye olun
mak lâzımdır. 

Bu nevi poliçelerin» görüldüğünden itibaren bir 
müddeti muayyene sonra tediyesi lâzımgelen poliçe
lerin kabule arzı için kanunen mevcut olan veya meş
rut bulunan müddetler zarfında tediye olunmak üze
re ibrazı mecburîdir. 

Beş Yüz Altmışıncı Madde — Görüldükten itiba
ren bir müddeti muayyene sonra tediyesi lâzımgelen 
poliçenin vâdesi gerek kabul gerek protesto tarihle
rine nazaran tâyin olunur. 

Protesto olmadığı halde poliçeyi kabul eden kim
se hakkında gayrimüverrah olan kabul kanun veya
hut mukavele ile tâyin olunan müddeti ibrazın son 
günü icra edilmiş addolunur. 

Beş Yüz Altmış Birinci Madde — Tarihten veya 
görüldükten itibaren bir veya bir kaç ay sonra tediye 
olunmak üzere keşide kılınan poliçenin vâdesi tedi
ye olunacağı ayın mukabili tarihte hulul eder. 

Mukabil tarihi olmadığı halde poliçenin vâdesi 
o ayın son günü hulul eyler. 

Poliçe tarihten veya görüldüğünden bir veya bir 
kaç ay ve buçuk ay sonra tediye olunmak üzere ke
şide edildiği halde evvelâ tam aylar hesap olunur. 

Poliçenin vâdesi olmak üzere ayın iptidası veya 
ortası (kânunusani yahut Şubat ortası gibi) veya ni
hayeti tâyin edilmiş ise bu tabirattan maksat ayın bi
rinci ve on beşinci ve sonuncu günleridir. 

Sekiz gün ve on beş gün tabirlerinden maksat bir 
veya iki hafta olmayıp belki hakikî olarak sekiz ve
ya on beş gündür. Buçuk ay tabiri on beş güne mas
ruftur. 

Beş Yüz Altmış tkinci Madde — Bir yevmi muay
yende tediye olunmak üzere keşide kılman poliçenin 
mahalli ihdasiyle mahalli tediyesi beyninde takvimce 
fark olduğu halde vâde, mahalli tediyedeki takvime 
göre hesap edilmiş addolunur. 

Takvimleri yekdiğerinden ayrı iki memleket ara
sında keşide olunan bir poliçe tarihinden itibaren bir 
müddeti muayyene sonra lâzimüttediye olduğu tak
dirde tedavüle vazolunduğu gün mahalli tediyedeki 
takvimin ona mukabil gününe tahvil olunarak poli
çenin vâdesi buna göre hesap olunur. 
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Takvimleri yekdiğerinden ayrı iki memleket ara
sında keşide olunan bir poliçe tarihinden itibaren bir 
müddeti muayyene sonra lâzimüttediye olduğu tak
dirde tedavüle vazolunduğu gün mahalli tediyedeki 
takvimin ona mukabil gününe tahvil olunarak poliçe
nin vâdesi buna göre hesap olunur. 

Poliçelerin ibrazı müddetleri fricrai sabıka ahkâ
mına nazaran hesap edilir. 

Poliçe yahut muhatap tarafından vazolunan şart
lar yahut poliçedeki bir kayıt, vâde hakkında başka
ca ahkâm kabul edildiğine delâlet ederse bu kısımda 
münderiç ahkâm tatbik olunmaz. 

Kısım : 6 
Tediye 

Beş Yüz Altmış Üçüncü Madde — Hâmil poliçeyi 
tediyesi lâzımgelen günde yahut yevmi mezkûru ta
kip eden iki iş günü zarfında tediye için ibraza mec
burdur. Poliçenin bir takas odasına ibrazı tediyeye 
arz makamına kaimdir. 

Beş Yüz Altmış Dördüncü Madde — Muhatap 
poliçeyi tediye ettiği halde hâmil tarafından bir ibra 
şerhi yazılarak poliçenin kendisine teslimini talep 
edebilir. Hâmil kısmen tediyeyi reddedemez. 

Kısmen tediye vukuu halinde muhatap işbu tedi
yenin poliçe üzerine tahrir edilmesini ve kendisine 
makbuz ilmühaberi verilmesini talep edebilir. 

Beş Yüz Altmış Beşinci Madde — Bir poliçe hâ
mili hululü vadeden evvel poliçe bedelini almaya ic
bar olunamaz. 

Vâdenin hululünden evvel poliçeyi tediye eden 
muhatap bu tediyeyi kendi zararına icra etmiş olur. 

Hululü vâdede poliçeyi tediye eden kimse bir hi
lesi veya bir hatayı fahişi bulunmamak şartiyle o po
liçeden dolayı beriyüzzimme olur. 

Muhatap cironun intizam ve tevalisini tetkika 
mecbur ise de cirantalarm sıhhatini tahkika mecbur 
değildir. 

Beş Yüz Altmış Altıncı Madde — Bir poliçe ma
halli tediyede rayiç olmayan bir akça ile lâzimüttedi
ye olduğu takdirde keşideci emri tediyenin poliçede 
irae olunna cins akça ile tediyesini şart koşmuş ol
madıkça (buna poliçenin hakikî surette meskukâtı ec
nebiye ile tediyesi şartı denir) emri tediye poliçenin 
bedeli talep olunabileceği günün rayicine göre o mem
lekette mütedavil akça ile icra olunur. 

Beş Yüz Altmış Yedinci Madde — Mahalli tedi
yede câri olan teamüller meskukâtı ecnebiyenin kıy
metlerine esas olur. 
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Mamafih keşideci tediye olunacak meblâğın poli
çede muayyen yahut cirantalardan birisi tarafından 
tâyin olunacak bir rayice tevfikan hesap olunması lü
zumunu şart ittihaz edebilir. 

Bu takdirde poliçe bedeli memleket parasiyle te
diye olunur. 

Poliçenin bedeli anın ihdas olunduğu memleket 
ile tediye olunacağı memleketteki isimleri müttehit 
ve kıymetleri mtttefavüt meskukât olmak üzere irae 
kılınmış ise bundan mahalli tediyedeki meskukâtın 
kastedilmiş olduğu farzolunur. 

Beş Yüz Altmış Sekizinci Madde — Bir poliçe 
563 ncü maddede muayyen müddet zarfında tediye 
için ibraz olunmadığı halde o poliçenden dolayı med
yun olanlardan her biri masraf ve zarar ve tehlike 
hâmile ait olmak üzere poliçede münderiç meblâğı sa-
lâhiyettar makama tevdi edebilir. 

Kısım : 7 
Âdemi Kabul ve Ademi Tediye Hallerinde Hâmilin 

Müracaatı 
Beş Yüz Altmış Dokuzuncu Madde — Hâmil keşi

deci ve cirantalar ile sair mesuller aleyhine zirdeki 
usule tevfikan hakkı müracaatini istimal edebilir. 

1. Hululü vadede tediye vaki olmamış ise, 
2. Hululü vadeden evvel kabulden imtina vuku-

bulmuş ise; 
3. Poliçeyi ister kabul etmiş olsun, ister olmasın 

muhatap iflâs eylemiş veya bu bapta hüküm lâhik 
olmasa bile tatili tediyat etmiş veya emvaline vazedil
miş olan haciz semeresiz kalmış ise; 

4. Kabili kabul olmayan bir poliçenin keşidecisi 
iflâs etmiş ise; 

Beş Yüz Yetmişinci Madde — Kabulden veya 
tediyeden istinkâf hususları ademi kabul veya ademi 
tediye protestosu denilen bir varakai resmiye ile is
pat olunmak lâzımdır. 

Ademi tediye protestosu poliçenin tediyesi lâzım-
gelen günde veya anı takip eden iki işgünü zarfında 
ve ademi kabul protestosu poliçenin kabule arzı için 
muayyen olan müddetler zarfında icra olunmalıdır. 

549 ncu maddenin ikinci fıkrasında gösterilen hal
de eğer poliçenin ilk ibrazı vadenin son gününde vu
kua gelmiş ise protesto o günün ertesi günü dahi tan
zim olunabilir. 

Ademi kabul protestosunun keşidesi poliçenin be-
rayı tediye ibrazından ve ademi tediye protestosu ke
şidesinden muafiyeti müstelzimdir. 

569 ncu maddenin ikinci fıkrasında gösterilen ah
valde hâmili poliçenin tediyesi için muhataba ibraz 

etmeksizin ve protostoname tanzim ettirmeksizin hak
kı müracaatini istimal eder. 

Maddei mezkûrenin üçüncü fıkrasında mezkûr 
ahval vukuunda keşideci hakkında verilmiş: iflâs hük
münü mübeyyin vesaikin ibrazı hâmilin hakkı mü
racaatini istimale salâhiyet için kâfidir. 

Beş Yüz Yetmiş Birinci Madde — Hâmil protesto 
gününü yahut poliçede masrafsız iade olunacağı şartı 
mevcut ise ibrazı gününü takip eden dört işgünü zar
fında ademi kabul veya ademi tediye keyfiyetlerini 
kendi cirantasiyle keşideciye ihbar etmeye mecburdur. 

Kendisine ihbar vaki olan her ciranta aldığı ha
beri iki gün zarfında kendisine ihbar edenlerin isim 
ve adreslerinin dahi ilâvesiyle kendi cirantasına bil
dirmeye mecburdur. 

Keşideciye varıncaya kadar bu minval üzere mua
mele edilir. 

Vade ilk haberin alındığı tarihten itibaren cere
yana başlar. 

Bir ciranta adresini hiç yazmamış yahut okunması 
mümkün olmayacak surette yazmış ise ihbarnamenin 
andan mukaddem olan cirantaya tebliği kâfidir. 

İhbar mecburiyetinde bulunan kimsenin bu habe
ri kâtıbiadil marifetiyle tebliğ ettirmesi lâzımdır. 

Beyan olunan müddet zarfında ihbarname gön-
dermeyen şahsın hakkı sakıt olmaz. 

Vazifei ihbarı ifada tekâsül gösteren şahıs bun
dan mütevellit zarar ve ziyanı zamin olursa da bu 
zarar ve ziyanın miktarı poliçenin bedelini tecavüz 
edemez. 

Beş Yüz Yetmiş İkinci Madde — Keşideci veya 
ciranta poliçe derunune (masrafsız iade) veya (pro-
testosuz) kelimelerini veya bunlara muadil diğer bir 
şart yazarak o poliçenin hâmilini hakkı müracaatım 
istimal için ademi kabul veya ademi tediye protesto
su keşidesinden muaf tutabilir. 

Mamafih bu şart ne poliçe hâmilini müddeti muay
yene zarfında ibraz mecburiyetinden, ne de mukad-
demki cirantalar ile keşideciye ihbar külfetinden va
reste kılamaz. 

Müddetlere riayet olunmadığını ispat bu iddiayı 
hâmile karşı idiia eden şahsa râcidir. 

Keşidecinin vazettiği şart poliçeye vazülfmza olan
ların kâf f esi hakkında meridir. 

Böyle bir şartın vücuduna rağmen hâmili yine pro
testo tanzim ederse masarif kendisine ait olur. 

Şartı mezkûr cirantalardan biri tarafından yazıl
mış ve yine protesto keşide edilmiş olduğu halde ma
sarifi poliçeyi imza edenlerin umumundan tahsil 
edilebilir. 



Beş Yüz Yetmiş Üçüncü Madde — Bir poliçeyi 
keşide veya kabul veya ciro eden veyahut o poliçeye 
aval veren kimseler hâmiline karşı kefaleti mütesel
sile suretiyle mesuldürler. Poliçe hâmili bunların po
liçedeki meratibini nazarı dikkate almaya mecbur ol
maksızın cümlesi aleyhinde münferiden veya mtiçte-
mian ikamei dava hakkına maliktir. Aynı hak poliçe 
bedelini tediye eden her sahibi imza için dahi vardır. 

Bunlardan biri aleyhinde evvelce ikamei dava 
edilmiş olması diğerleri aleyhinde ikamei davaya mâ
ni olmaz. 

Evvelce aleyhine ikamei dava edilen sahibi imza 
sonradan ikamei dava edilen sahibi imzadan sıra iti
bariyle muahhar olsa bile hüküm böyledir. 

Beş Yüz Yetmiş Dördüncü Madde — Hâmil aley
hinde hakkı müracaati istimal ettiği kimseden : 

1. Kabul veya tediye edilmemiş olan poliçenin 
bedelini veya meşrut ise işlemiş faizini; 

2. Hululü vadeden itibaren işleyecek yüzde beş 
faizini; 

3. Protestonun ve hâmil tarafından cirantalara ve 
keşidcciye tebliğ olunan ihbarnamenin masarifiyle 
masarifi saireyi; 

4. Mukavelei mahsusa olmadıkça asıl poliçe be
delinin yüzde birinin südüs miktarını tecavüz etme
mek üzere komisyon ücretini; talep ve dava edebilir. 

Eğer hakkı müracaat hululü vâdeden evvel isti
mal edilmiş ise poliçe bedelinden bir iskonto tenzil 
edilir. 

Bu iskonto hâmilin ihtiyarına muallâk olarak ya 
resmî iskonto miktanna yahut müracaat tarihinde 
hâmilin ikametgâhı mahallinde mevcut olan iskonto 
piyasası miktarına nazaran hesap olunur. 

Beş Yüz Yetmiş Beşinci Madde — Poliçe bedeli
ni tediye eden kimse kendisine karşı kefil ve mesul 
olanlardan : 

1. Tediye ettiği meblâğın tamamını; 
2. Tarihi tediyeden itibaren işbu baliğin yüzde 

beş hesabiyle faizini; 
3. İfa ettiği masarifi; 
4. 574 ncü maddenin dördüncü fıkrasına tevfi

kan poliçenin resülmali üzerinden tâyin olunacak bir 
komisyon ücretini; 

Talep edebilir. 
Beş Yüz Yetmiş Altıncı Madde — Aleyhine ken

disine rücu edilen veya rücua maruz bulunan her me
sul poliçe bedelim tediye ederek poliçe varakasının ve 
protostoname ile ibrayı hâvi bir hesap varakasının 
kendisine itasını talep edebilir. 

Poliçe bedelini tediye eden her ciranta kendi ci
rosunu ve kendisinden sonraki cirantaların cirosunu 
çizebilir. 

Beş Yüz Yetmiş Yedinci Madde — Poliçenin kıs
men kabulünden sonra hakkı müracaatin istimali 
takdirinde poliçe meblâğının kabul olunmayan 'kıs
mını tediye eden kimse işbu tediyenin poliçe üzerine 
tahrir ve kendisine ibrayı mutazammın senet ita olun
masını talep edebilir. 

Bundan maada sonradan istimal olunacak hakkı 
müracaati temin için hâmil poliçenin aslına mutabık 
olduğunu musaddak bir suretle protestoyu ana tes
lim etmeye mecburdur. 

Beş Yüz Yetmiş Sekizinci Madde — Poliçeden 
dolayı hakkı müracaatı olan her şahıs poliçede hilâ
fına şart bulunmadıkça poliçe bedelini mesul kefil
lerden biri üzerine çekeceği «Retret» tabir edilen yeni 
bir poliçe vasıtasiyle istifa edebilir. 

Bu «Retretin» ikametgâhta tediye olunacak poli
çe nevinden olmaması ve görüldüğü anda tediyesi 
meşrut, bulunması lâzımdır. 

«Retret» 574 ve 575 nci maddelerde gösterilen 
mebaliğden başka dellâliyeyi ve «retret» in damga 
resmini ihtiva eder. 

«Retret» hâmil tarafından keşide edilmiş ise hâvi 
olacağı meblâğın miktarı birinci poliçenin tediye olu
nacağı mahalden kefilin ikametgâhı bulunan mahal 
üzerine keşide olunan ve görüldükte tediyesi meşrut 
bulunan bir poliçenin fiatı cariyesine tevfikan tâyin 
olunur. 

«Retret» cirantaların biri tarafından keşide edil
miş ise hâvi olduğu bedelin miktarı poliçeyi keşide 
eden şahsın mahalli ikametinde kefilin ikametgâhı 
olan mahal üzerine keşide kılınmış olan ve görüldü
ğünde tediyesi meşrut bulunan bir poliçenin fiatı ca
riyesine tevfikan tâyin olunur. 

Beş Yüz Yetmiş Dokuzuncu Madde — Görüldü
ğünde yahut görüldüğünden itibaren bir müddet son
ra tediyesi lâzımgelen poliçe kanunen muayyen olan 
müddetin inkizasından soma ibraz edilmiş oddulu-
nur. 

Ademi kabul veya ademi tediye protestoları ka
nunen muayyen olan müddetten sonra icra kılınır. 

Masrafsız iade olunacak şartım hâvi olan po
liçe müddeti muayyeneden sonra ibraz olunursa hâ
milin, kabul eden kimse müstesna olmak üzere keşi-
deciye ve cirantalara gerek sair mesullere karşı hak
kı müracaatı sakıt olur. Keşideci tarafından şaredilen 
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müddet zarfında poliçe kabule arzolunmadığı tak
dirde eğer bu şartın ibaresinden keşidecinin maksadı 
yalnız zamanı kabulden nefsini tebrie etmekten iba
ret olduğu müstefat olmazsa gerek ademi kabul, ge
rek ademi tediyeden dolayı hâmilin hâiz olduğu hakkı 
müracaatı sakıt olur. 

Bir ciranta cirosuna poliçenin kabule arzı için 
bir müddet dercetmiş ise bundan yalnız o ciranta is
tifade edebilir. 

Beş Yüz Sekseninci Madde •— Kanunen muayyen 
olan müddetler zarfında poliçenin ibrazı veya protes
tonun keşidesi defi gayrikabil bir mâni ve esbabı 
mücbire sebebiyle mümkün olamamış ise mezkûr 
müddetler temdit olunur. 

Poliçenin hâmili esbabı mucibeyi bilâtehir kendi 
cirantasına ihbar etmeye ve ihbarını poliçeye yahut 
bir allonje İşaretle beraber zirine tarih ve imza vazet
meye mecburdur. 

Muamelâtı saire hakkında 570 nci madde ahkâmı 
tatbik olunur. 

Esbabı mücbirenin zevalinden sonra hâmilin poli
çeyi bilâ ifâtei vakit kabul veya tediyeye arz ve icabı 
hainde protesto keşide etmesi lâzımdır. 

Esbabı mücbire hululü vâdeden itibaren otuz gün
den fazla devam ederse poliçenin ibrazına ve protesto 
tanzim ve tevsikine hacet olmaksızın hakkı müracaat 
istimal edebilir. 

Görüldükte ve görüldükten itibaren bir müddet 
sonra tediyesi lâzımgelen poliçeler hakkında işbu otuz 
gün vâde hâmilinin ibraz müddetlerinin inkizasından 
evvel bile olsa, esbabı mücbireyi kendi cirantasına ih
bar ettiği tarihten itibaren cereyan eder. 

Hâmilin veya poliçeyi ibraza ve protestoyu tanzime 
memur ettiği kimsenin sırf zatlarına ait ahval esbabı 
mücbireden addolunmaz. 

Kısım - 8 
Tavassut 

Beşyüz Seksenbirinci Madde — Keşjded veya ci
rantalardan biri indelhace poliçenin kabulü veya te
diyesi için bir şahıs irae edebilirler. Poliçe berveçhi 
zir tâyin olunan şerait tahtında olarak imza sahiple
rinden biri için tavassut eden bir şahıs tarafından ka
bul veya tediye olunabilir. 

Üçüncü şahıs ve hatta muhatap ve poliçeyi kabul 
eden kimseden maada zaten poliçe mucibince mesul 
olanlardan biri mutavassıt olabilir. 

Tavassut eden kimse her kim için tavassut etmiş 
ise derhal tavassutunu ona İhbar eylemeye mecbur
dur. 

1. Bittavassut Kabul 
Beşyüz Seksemkinci Madde — Kabili kabul olan 

bir poliçe hâmilinin hululü vâdeden evvel hakkı riicuu-
nu istimale salâhiyet kesbettiği ahvalin i kâffesinde 
bittavassut kabul vâki olabilir. 

Bittavassut kabul poliçeyi indelhace kabul veya te
diye etmek üzere irae olunmuş bir şahıs tarafından 
teklif edilmiş olsa bile hâmil bittavassut tyabulü red
dedebilir. 

Hâmil bittavassut kabul teklifini kabul edecek olur
sa poliçe bedelini zâmin olanlar aleyhinde vâdeden 
evvel haiz olduğu müracaat hakkını zayeder. 

Beşyüz Seksenüçüncü Madde — Bittavassut kabul 
keyfiyeti poliçe üzerine tahrir ve tavassut ecjten taraf ın-
dan imza olunur. 

Bittavassut kabul kimin hesabına vukutyılduğu irae 
olunur. 

İrae olunmadığı halde keşideci hesabına tavassut 
etmiş addolunur. 

Beşyüz Seksendördüncü Madde — Bittavassut ka
bul eden kimse hâmile veya bittavassut kabul hangi 
muhatabın hesabına olarak vâki olmuş ise andan son
ra gelen cirantalara karşı eşhas gibi mesuldür. 

Bittavassut kabulün vücuduna rağmen kendisi için 
tavassut vukubulan şahıs ile anın kefili! kanunileri 
574 ncü maddede muayyen mebaliği tediye ederek 
poliçenin ve icabında protesto varakasının teslimini 
hâmilinden talep edebilirler. 

2. Bittavassut Tediye 
Beşyüz Seksenbeşinci Madde — Bittafassut tedi

ye hâmilin gerek hululü vadede, gerek hululü vâdeden 
evvel hakkı rücuu haiz olduğu ahvalin kâfflesmde vâki 
olabilir. 

Bittavassut tediye en nihayet ademi tediye pro
testosunun tanzimi için kabul olunan son günün ertesi 
günü icra olunmak lâzım getir. 

Beşyüz Seksenaltıncı Madde — Poliçe i bittavassut 
kabul olunmuş yahut hini hacette tediye için bazı eş
has irae kılınmış ise hâmil mekânı tediyede poliçeyi 
bu eşhasın cümlesine ibraz etmeye ve kap ederse ni
hayet protesto tanzimi için kabul olunan i son günün 
ertesi günü bir kıta ademi tediye protestosu tanzim et-
irmeye mecburdur. 

Müddeti mezkûre zarfında protesto tajnzim ettiği 
takdirde indelhace tediye ile mükellef ola^ şahıs irae 
eden, yahut poliçe kendi hesabına olarak k^bul olunan 
kimseler ile anlardan sonra gelen cirantalar mesuli
yetten berî olurlar, 



— 72 

Beşyüz Seksenyedıinci Madde — Bittavassut tediye 
574 ncü maddenin dördüncü fıkrasında mezkûr ko
misyon ücreti müstesna olmak üzere tavassut olunan 
şahsın tediyeye mecbur olduğu bütün mebaliğe şâmil 
olmak lâzımdır. 

îşbu tediyeyi kabul etmeyen hâmil indettediye foe-
riyüzzimime olmaları iktiza eden eşhasa karşı hakkı rü-
cuunu zayi eder. 

Beşyüz Seksensekizinci Madde — Bittavassut tedi
yen in hangi şahıs için vuku bulduğu poliçe üzerine ya
zılacak mümza bir ibra şerbüe ispat olunur. 

Tavassutun hangi şahıs için olduğu gösterilmemiş 
ise keşideci için vukubulmuş farzolunur. 

Poliçenin ve protesto varakası tanzim olunmuş ise 
işbu varakanın tavassut tarihiyle tediye eden kimseye 
teslimi lâzımdır. 

Beşyüz Seksendokuzüncu Madde — Bittavassut 
tediye her kim için vâki olmuş ise hâmilin o kimseye 
ve onun kefillerine karşı haiz olduğu hukuk tamamen 
bittavassut tediye eden kimseye intikal eder. 

Mamamfih o kimse poliçeyi tekrar ciro edemez. 
Bittavassut tediye, bu tavassut her kim için vâki ol
muş ise andan muahhar olan cirantaların beraeti zim
metini müstelzhndir. Bittavassut tediye için mütead
dit mutavassıtlar zuhur ettiği takdirde bunlardan han
gisinin tavassutu daha ziyade eşhasın beraetini müstel-
zim ise anın tavassutu tercih olunur. 

Bu kaideye riayet olunmamış ise buna ademi ria
yetten malûmatı olan mutavassıt beriyüzzimme obua
ları lâzım gelen kimseler aleyhindeki hakkı rücuunu 
zayi eder. 

Kısım - 9 
Poliçe nüshalarının taahhüdü ve suretleri 

1. Poliçe nüshalarının taahhüdü 
Beşyüz Doksanıncı Madde — Poliçe yekdiğerinin 

ayni olmak üzere müteaddit nüsha olarak çekilebilir. 
Müteaddit nüsha olarak tanzim olunan poliçelerin 

metlinde birer sıra numarası bulunmak lâzımdır. 
Bu veçhile numara vazedihnediği halde mezkûr 

nüshaların her birine ayrı bir poliçe nazariyle bakılır. 
Yalnız bir nüsha olarak çekildiği derununda mu-

sarrah olmayan poliçenin hâmili masarif kendisine ait 
olmak üzere müteaddit nüshalar itasını talep edebilir. 

Bu maksatla hâmil poliçeyi kendisine ciro eden şah
sa müracaat eder. Kendisine müracaat vâki olan şahıs 
bu hususta icrayı muavenete mecbur olduğu gibi keşi-
deciye varıncaya kadar bilcümle cirantalar muaveneti 
lâz'imeyi ifa ederler, 

Cirantalar yeni nüshalar üzerine kendi cirolarım 
tahrire mecburdurlar. 

Beşyüz Doksanbirinci Madde — Müteaddit nüsha 
olarak tanzim olunan poliçenin bir nüshası üzerine 
vâki olacak tediyenin diğer niüshalarını iptal edeceği 
poliçe derununda sarahaten mezkûr olmasa bile bu 
nüshalardan biri üzerinde icra kılınan tediye müstel-
zimi beraettir. Şu kadar ki kabul işaretini havi olduğu 
halde istirdat edilmemiş olan nüshadan dolayı muha
tabın mesuliyeti bakidir. Müteaddit nüshaları mütead
dit eşhasa devreden ciranta ile andan sonraki ciranta
lar kendi imzalarım ihtiva edip istirdat etmemiş olduk
ları nüshalardan dolayı mesuldürler. 

Beşyüz Doksanikmci Madde — Müteaddit nüsha 
olarak keşide olunan poliçelerden bir nüshasını berayı 
kabul irsal eden kimse diğer nüshalar üzerine berayı 
kabul irsal ettiği nüshanın kimin yedinde bulunduğunu 
işaret etmesi lâzımdır. 

Berayı kabul kendisine bir nüsha irsal olunan şah
sın da mezkûr nüshayı diğer nüshanın hâmili hakiki
sine ita etmesi muktazidir. 

İtadan imtina eder ise hâmil: 
1. Berayı kabul İrsal olunan nüshanın tarafından 

vâki o'an talep üzerine kendisine teslim olunduğunu; 
2. Diğer nüsha üzerine kabul veya tediye

ye desteres olamadığını bir kıta protesto ile ispat 
2 - Poliçenin Suretleri 

Beşyüz Doksanüçüncü Madde — Poliçe hâmilinin 
poliçenin suretlerini çıkarmaya hakkı vardır. 

Suretlerin ciroları ve mündecatı saireyi mutazanı-
mm olmaık üzere poliçe münderecatım tamamen ihti
va etmesi ve bu münderecatın nerede hitam bulduğunu 
irae eylemesi lâzımdır. îşbu suret ash gibi ve ayni 
ahkâma tâbi olarak ciro edilebilir ve aval tahrir olu
nabilir. 

Beşyüz Doksandördüncü Madde — Suret, asıl se
nedin kimlin yedinde olduğunu ihtiva etmek lâzımdır. 

Asıl senet yedinde bulunan kimse bunu suretin hâ
mili hakikisine ita etmek mecburiyetindedir. 

Eğer asıl senedin zilyedi itadan imtina ederse hâ
mil tarafından vâki olan talep üzerine asıl senedin 
kendisine teslim olunmadığını protesto varakasiyle is
pat etmedikçe sureti ciro eden eşhas aleyhine hakkı 
rücuunun istimal eyleyemez. 

Kısım - 10 
Sahtelik, Tahrifat 

Beşyüz Doksanbeşinci Madde — Bir imzanın ve 
hatta keşideci veya poliçeyi kabul eden kimsenin im
zalarının sahte olması poliçede mevzu diğer imzala
rın hükmüne halel vermez. 
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Beşyüz Doksanaltıncı Madde — Poliçenin metni 
tahrif edilmiş ise tahriften sonraki miza ashabı şekli 
muharrer veçhile ve andan evvelki imza sahipleri de 
metni aslî veçhile mesuldürler. 

Kısım - 11 
Müruru Zaman 

Beşyüz Doksanyedinci Madde — Poliçeden müte
vellit olarak kabul eden kimse aleyhinde ikame oluna
cak kâffei deavi hululü vade tarihinden itibaren üç 
sene müddetle sakıt olur. 

Hâmilin cirantalar ile keşideci aleyhine ikame 
edeceği davalar vakti muayyeninde tanzim olunmuş 
protesto tarihinden ve eğer senette «masrafsız iade 
olunacaktır» şartı bulunursa vadenin inkizası tarihin
den itibaren bir sene müruriyle sakıt olur. Cirantala
rın yekdiğeri aleyhine veya bunların keşideci aleyhine 
ikame edeceği dava, cirantanın poliçenin tediye et
tiği yahut kendi aleyhine ikamei dava olunduğu tarih
ten itibaren altı malı mürurile sakıt olur. 

Beşyüz Doksansekizinci Madde — Müruru zaman 
katım müstelzim muamele her Mm hakkında vâki ol
muş ise ancak onun hakkında hüküm ifade eder. 

Kısım - 12 
Ahkâmı Umumiye 

Beşyüz Doksandokuzuncu Madde — Bir poliçe
nin vadesi kanunî eyyamı tatiliyeye müsadif ise tedi
yesi ancak yevmi tatili takip eden ilk iş günü zarfında 
talep olunabilir. 

Kezalik poliçeye müteallik diğer bilcümle muame
lât bilhassa kabule arzı ve protesto tanzimi ancak bir 
iş günü zarfında icra olunabilir. 

Muamelâtı mezkûreden biri son günü kanunen ta
til addedilen bir güne tesadüf eden bir müddet içinde 
ifa olunmak iktiza ettiği surette müddeti mezkûre yev
mi mezkûrun inkizasını takip eden birinci iş gününe 
kadar temdit olunur. Arada geçen tatil günleri müd
det hesabına dahil olur. 

AltıyüzUncü Madde — Kanun veya mukavele ile 
muayyen olan müddetlerin ilk günleri o müddetlere 
ithal edilmez. Müsaade kabilinden olarak kanunen 
muayyen olan mehiller bu hususta nazarı itibare alın
mayacağı gibi hâkim de bu kabilden hiç bir mehil ve
remez. 

Kısım - 13 
İhtilâfı Kavanin 

Altıyüz Birinci Madde — Bir şalısın poliçe ile ta
ahhüt altına girmesi için haiz olması lâzımgeien ehli
yet tâbi olduğu Devletin kanuniyle tâyin olunur. 

Tâbi olduğu Devlet kanunu bu bapta diğer bir Dev
let kanununun salâbiyettar olduğunu mutazammın ise 
ancak o kanun tatbik kılınır. 

İkinci fıkrada muayyen kanuna nazaran haki eh
liyet olmayan bir şahıs taahhüt altına girdiği memleket 
kanununa nazaran haizi ehliyet İse taahhüdü muteber 
olur. 

Altıyüz İkinci Madde — Poliçeye dair aktohınan 
bir taahhüdün şekli taahhüdü mezkûr hangi Devlet 
memalılkinde aktolunmuş ise o Devletin kavanini ile 
tâyin olunur. 

Altıyüz Üçüncü Madde — Protestonun şekü ve 
müddetine ve poliçeye müteallik hukukun muhafaza 
ve istifasına ait bilcümle muamelât hangi memleket 
dahilinde icra kılınmış ise o memleket kanunu ahkâ
mına tevfikan icra olunur. 

İkinci Fasıl 
Emre Muharrer Senedat 

Altıyüz Dördüncü Madde — Emre muharrer bir 
senet derununda : 

1. Hangi lisan üzere yazılmış ise metninde o li
sanda emre muharrer senet mukabili olarak istimal 
olunan kelimeyi; 

2. Bilâ kaydüşart bir meblâğı muayyen ifası va
dini; 

3. Vadeyi; 
4. Tediye icra olunacak mahalli; 
5. Senet her kime ve her kimin emrine tediye 

olunacak ise anın ismini; 
6. Senedin tanzim olunduğu tarih ve mahalli; 
7. Senedi mevkii tedavüle vazeden kimsenin im

zasını ihtiva eder. 

Altıyüz Beşinci Madde — Maddei sabıkadan 
mezkûr mevattan âri olan bir senet, fıkarah âtiyede 
beyan olunan ahval haricinde emre muharrer senet 
kıymetini hâiz olamaz. 

Vadesi icra olunmayan emre muharrer senede gö
rüldüğünde tediyesi meşrut senet nazariyle bakılır. 

Mahalli tediyesi irae olunmayan emre muharrer 
bir senedin mahalli ihdasına mahalli tediye ve aynı 
zamanda vâzıı imzanın mahalli ikameti nazariyle ba
kılır. 

Mahalli ihdası irae olunmayan emre muharrer bir 
senete sahibi imzanın ismi yanında muharrer mahalde 
tanzim edilmiş nazariyle bakılır. 

Altıyüz Altıncı Madde — Emre muharrer bir se
nedin mahiyeti ile kabili telif olmak şartiyle poliçele
rin cirosuna ait 536 - 545 ve avale müteallik 555 - 557 
ve vadeye dair 558 ^ 562 ve tediye hakkındaki 563 -. 
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568 ve ademi tediye faalinde hakkı rücua mütedair 
569 - 576 - 578, 579 ve bilvasıta tediyeye ait 581, 585, 
589 ncu ve suretlere müteallik 593, 594 ve sahtelik ve 
taılırifat hakkındaki 595 - 596 ve müruru zamana ait 
597, 598 ve eyyamı resmiyenin sureti hesabı ye eyyamı 
müsaadenin meni hakkındaki 599, 600 ve ihtilâfı ka-
vanine ait 601 - 603 ncü maddeler ahkâmı emre mu
harrer senedat halikında dahi câridir. 

Kezaîik şahsi aharın ikametgâhında tediyeye ait 
530, 552 ve faiz mukavelesine mütedair 531 nci ve 
tediye olunacak mebaliğe dair muhtelif beyanat hak
kındaki 532 ve gayrî ehil bir şahsın vazı imza etmesi 
neiayici mutazammın 533 ncü ve vekâleti haiz olmayan 
veyahut hududunu tecavüz eden bir şahsın vazı imza 
etmesi netayicine mütedair 534 ncü maddeler ahkâmı 
emre muharrer senedat hakkında dahi câridir. 

Altıyüz Yedinci Madde — Emre muharrer bir se
nedi imza eden kimse bir poliçeyi kabul eden şahıs gi
bi müsuldür. 

Görüldüğünden itibaren bir müddet sonra tediyesi 
lâzımgelen emre muharrer bir senet, vazıı imza tara
fından (görülmüştür) ibaresi yazılmak şartiyle 548 nci 
maddede muayyen müddetler zarfında ibraz olunmak 
lâzımdır. 

İşbu müddet sahibi imzanın (görülmüştür) ibaresi
ni yazdığı günden itibaren cereyan eder. 

Sahibi imzanın tarih ile müverrah olmak şartiyle 
(görülmüştür) ibaresini tahrirden imtinaı protesto vara-
kasiyle (Madde 550) ispat edilmek lâzımdır. 

Protesto tarihi senedin görüldüğünden itibaren ce
reyan edecek müddete mebde ittihaz olunur. 

Üçüncü Fasıl 
Çekler 

Kısmı - 1 
Çeklerin İhdas ve Şekli 

Altıyüz Sekizinci Madde — Çek : 
1. Senedin metninde münderiç çek kelimesini, 
2. Bilâ kaydüşart bir meblâğı muayyen tediyesi

ne dair tevkilini; 
3. Tediye edilecek kimsenin ismini; 
4. Tediyenin vukubulacağı mahallin İra esini; 
5. Çekin ihdas olunduğu mahal ile tarihi ihdasın 

beyanını; 
6. Çeki mevkii tedavüle vazeden kimsenin (keşi

deci) imzasını ihtiva eyler. 
Altıyüz Dokuzuncu Madde — Fıkaratı âtiyede ta

dat olunan ahval müstesna olmak üzere maddei sabı
kada beyan olunan şeraitten birini hâvi olmayan se-
nete çek nazariyle bakılamaz. Sureti mahsusada beyan 

olunmamış olduğu takdirde muhatabın ismi yanında 
gösterilen mahal, tediye mahalli ve aym zamanda 
muhatabın ikametgâhı mahalli addolunur. 

Mahalli tediyesi irae olunmayan çek, mahalli ita
sında lâzimüttediye addolunur. 

Mahalli ihdası irae olunmayan çeke keşidecinlin is
mi yanında muharrer olan mahalde ihdas olunmuş na
zariyle bakılır. 

Altıyüz Onuncu Madde — Bir çek ancak elinde 
keşidecinin emrine tâbi akçe bulunan bir şahıs üzeri
ne ve muhatabı çeki tediyeye mecbur kılan bir muka-
velei sariha zımniyeye tevfikan keşide olunur. 

Altıyüz Onbirinci Madde — Çek, muayyen bir 
şahsa veyahut bir şahsın emrine tediye olunmak üze
re tahrir olunabilir. 

Çek hamiline tediye olunmak üzere keşide edile
bilir. Bir şahsı muayyenin menfaatine olarak (hâmi
line) kelimesinin veya buna muadil diğer bir tabirin 
ilâvesiyle keşide kılınan çek, hâmiline muharrer ad
dolunur ve hâmiline muharrer olarak bizzat keşideci 
üzerine çekilen çek keenlemyekûndur. 

Altıyüz Onikinci Madde — Çek, bir banker üze
rine keşide olunur. Şu kadar ki diğer bir şahıs üze
rine keş'de kılınmış ise anın çek olmak üzere sıh-
hatına halel gelmez. 

Altıyüz Onüçüncü Madde — Keşideci tediyeyi 
zâmindir. 

Keşidecinin zamanı tediyeden beraetini nâtık ola
rak çeke dercoîunan her türlü şart keenlemyekûndur. 

Altıyüz Ondördüncü Madde — Poliçe ve emre 
muharrer senedatm ihdas ve şekline müteallik olarak 
532, 533. 534 ncü maddeler ahkâmı çekler hakkında 
dahi tatbik olunur. 

Kısım - 2 
Ciro 

Altıyüz Onbeşinci Madde — Hâmile muharrer çek 
müstesna olmak üzere her nevi çek sureti mahsusada 
emre muharrer olmasa bile ciro tarikiyle kabili nakil
dir. 

Keşideci çeke (emre muharrer değildir) kelimele
rini veyahut ana muadil bir tabir dercettiği takdirde 
çek ancak (matlubun devri) suretinde ve aym ahkâ
ma tâbi olarak kabili devirdir. 

Altıyüz Onaltıncı Madde — Cironun kayıt ve şart
tan âri obuası lâzımdır. 

Cironun talik olunduğu her şart yazılmamış gibi
dir. Kısmen vukubulan ciro bâtıldır. 

(Hâmiline) ibareli ciro ile muhatabın cirosu keza
îik bâtıldır. 
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Muhataptan maada her kim olursa olsun hâmile 
muharrer 'bir çek zahnıta yazı imza ederse keşideciye 
ayal yermiş addolunarak mesul olur. 

Çekin muhataba cirosu istifa hükmündedir. Şu 
kadar ki muhatabın müteaddit müesseseleri olur ye 
ciro çekin üzerine keşide edildiği müessesenin bulun
duğu mahallin kaydı bir yerde kâin diğer bir mües
sese menfaatine tanzim edilmiş bulunur ise istifa ifa
de etmez. 

Altıyüz Onyedmci Madde — Poliçe ve emre mu
harrer senedatın ciroya ait olan 536 -. 553. maddeleri 
ahkâmı kabule müteallik olanlar müstesna olmak 
üzere çekler hakkında da kabili tatbiktir. 

Kısım - 3 
Zamanı Tediye 

Altıyüz Onsekizinci Madde — Çek hakkında ka
bul usulü câri değildir. 

Çek üzerine yazılan kabul ibaresi keenlemyekün 
addolunur. 

Altıyüz Ondokuzuncu Madde — Bir çekin tedi
yesi ayal ile temin olunabilir. 

Bu kefalet muhataptan maada bir şahsı sâlis tara-
rafından, çeki imza edenlerden biri tarafından verile
bilir. Poliçe ve emre muharrer senetlerin avallerine 
müteallik 556, 557 ati maddeler ahkâmı çekler hak
kında câridir. 

Alüyüz Yirminci Madde — Çekin görüldüğünde 
tediyesi lâzım getir. 

Diğer bir nevi vadeyi havi olan senet, çek adde
dilemez. 

Altıyüz Yirmibirind Madde — Çek ihdas olundu
ğu mahalde tediye olunacak ise on gün ve ihdas olun
duğu mahallin gayrisinde tediye olunacak ise bir ay 
zarfında muhataba ibraz edilmelidir. 

Çekin bir takas odasına ibrazı tediye için ibrazı 
hükmündedir. 

Altıyüz Yirmiıikinci Madde — Bir çek takvimleri 
muhtelif olan iki mahal arasında keşide olunduğu tak
dirde mevkii tedavüle vazokınduğu gün mahalli tedi
ye takviminin ana mukabil olan gününe tahvil oluna
bilir. 

Alüyüz Yirmiüçüncü Madde —- Keşideciııin vefatı 
veyahut çekin mevkii tedavüle ihracından sonra zuhu
ra gelen ademi ehliyeti çekin hükmüne halel iras et
mez. 

Altıyüz Yirmidördüncü Madde — Çekin muta-
zamımn olduğu vekâletin feshi ancak müddeti ibra
zın inkizasındaın sonra hüküm ifade eder. 

I ; Keşkleti veyahut hâmil, çekin kaybolduğunu ve
yahut bileli bir muamele ile bir şahsı sâlfsin uhdesine 
geçirildiğini muhataba ihbar ederse çekin zilyedi anı 
sureti meşruada uhdesine geçirmiş olduğumu ispat et
medikçe tediye eden muhatabın zimmeti [beri olmaz. • 

Vekâlet münfesih olmadığı halde muhjatap müdde
tin inkizasından sonra dahi çeki tediye ejjmek hakkım 
muhafaza eder. 

Altı Yüz Yirmi Beşinci Madde — IVfuhatap çeki 
tediye ettiği takdirde hâmil tarafından tediye olunan 
meblâğın kabzedildiğini nâtık şerh verilerek kendisi
ne teslim olunmasını talep edebilir. 

Hâmil kısmen tediyeyi kabulden istinkâf edebilir; 
kısmen tediye vukuu takdirinde işbu tediyenin çek 
üzerine tahririni ve kendisine makbuz sejnedi itasını 
muhatap talep edebilir. 

Altı Yüz Yirmi Altıncı Madde — tç yüzüne yek
diğerine muvazi iki çizgi çizilen çek bir bankerden 
maadasma tediye olunamaz.- Mezkûr çizgi keşideci 
veyahut hâmil tarafından çizilebilir. 

Çizgi umumî veya hususî olabilir. İki çizgi ara
sına bir. şey tahrir olunmuş veyahut banker lâfzı ve
ya muadil bir tabir veyahut yalnız «kumpanyası» ke
limeleri dercedilmiş olduğu takdirde çizgi umumîdir. 

Eğer iki çizgi arasına bir banker isnli dercolun-
muş ise mezkûr çizgi hususidir. 

Umumî çizgi hususî çizgiye tahvil olunabilir. Lâ
kin nususî çizgi umumî çizgiye tahvil olunamaz. Hu
susî çizgiyi hâvi olan çek muayyen olan bankerden 
başkasına tediye olunamaz. Lâkin bu banker akçeyi 
kabzetmîyecek olursa diğer bir bankeri kendi maka
mına ikâme edebilir. 

Çizgiyi ve muayyen plan bankerin isnjini bozmak 
memnudur. 

Çizgi umumî olduğu surette çeki biıt bankerden 
başkasına veyahut çizgi hususî olduğu halde tâyin olu
nan bankerden maadasına tediye eden ıtyuhatap ica
bında sebep olduğu zarardan dolayı mesuldür. Şu ka
dar ki zarar ve ziyan miktarı çekin hâvi (olduğu me-
baliğ miktarını tecavüz edemez. i 

Altı Yüz Yirmi Yedinci Madde — Gerek keşide
ci gerek hâmil çekin iç yüzüne mailen eı̂ ine (hesaba 
geçirilecektir) kelimelerini veya onlara muadil bir ta
bir tahrir ederek çekin nakten tediyesini menedebilir. 
Bu takdirde ancak kayden tesviye olunup*. (Hesaba 
matlup kaydı, tahvil yahut takas), kayden tesviye 
nakden tesviyeye muadildir. 

Çekte münderiç (Hesaba geçirilecektir) tabirinin 
istirdadı caiz değildir. Bu tabirin hükmühe muhale-
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fet eden kimse bu yüzden husule gelen zarardan me
sul olur. Şu kadar ki zarar ve ziyan miktarı çekte 
münderiç mebaiiğ miktarım tecavüz edemez. 

Kısım : 4 
Ademi Tediye Takdirinde Vukubulacak Müracaatlar 

Altı Yüz Yirmi Sekizinci Madde — Vaktinde ib
raz olunan çek tediye olunmadığı takdirde hâmil, ci
rantalar ile keşideci ve diğer mesuller aleyhine hakkı 
müracaatını istimal edebilir. 

Çekin ibrazı ve ademi tediye hususu : 
1. Varakai resmiye ile (Ademi tediye protesto-

siyle); 
2. Yevmi ibrazın iraesiyle beraber muhatabın 

müverrah olarak çek üzerine tahrir olunmuş bir be-
yannamesiyle; 

3. Vakit ve zamaniyle çekin takas odasına tes
lim olunup fakat tediye edilmediğine dair takas oda
sının müverrah beyannamesiyle; 

tspat olunmak lâzımdır. 

Altı Yüz Yirmi Dokuzuncu Madde — Ademi te
diye protestosu müddeti ibrazın inkızasını takip eden 
ilk beş gün zarfında tanzim olunmak icap eder. 

Altı Yüz Otuzuncu Madde — Poliçe ve emre mu
harrer senetlerde hakkı müracaatlara dair olan 571 -
573 ncü maddelerle 574 ncü maddenin birinci fıkra
sında ve 575, 576 ncı maddelerde münderiç vt ka
bulden maada olan ahkâm çekler hakkında dahi tat
bik olunur. 

Kısım : 5 
Çek Nüshalarının Taahhüdü 

Altı Yüz Otuz Birinci Madde — Hâmiline mu
harrer çek müstesna olmak üzere bir devlet memali-
kinde mevkii tedavüle vazolunup diğer devlet mema-
likinde veyahut aynı devletin deniz ile faslolunmuş 
olan aksamı memalikinde tediyesi lâzımgelen çek, yek
diğerine mutabık müteaddit nüshalardan ibaret ol
mak üzere keşide olunabilir. 

Bu nüshalar senedin metni üzere mevzu numara
lan hâvi olmalıdırlar. Bu numaralar mevcut olduğu 
halde mezkûr nüshaların her birine ayrı bir çek na
zariyle bakılır. 

Altı Yüz Otuz İkinci Madde — Uüshalardan biri 
üzerine vukubulan tediye diğer nüshaların hükmünü 
iptal edeceği şart kılınmış olduğu takdirde bile bu te
diye müstelzimi beraettir. 

Çek nüshalarını muhtelif eşhas uhdesine nakleden 
ciranta ile ondan sonra gelen diğer cirantalar miza-
larını hâvi olup iade olunmayan bilcümle nüshalar 
dan dolayı mesuldürler. 

Kısım : 6 
Sahtelik ve Tahrifat 

Altı Yüz Otuz Üçüncü Madde — Poliçe ile emre 
muharrer senetlerin sahteliğine ve tahriflerine dair 
olan 595, 596 ncı maddeler ahkâmı çekler hakkında 
da meridir. 

Kısım : 7 
Müruru Zaman 

Altı Yüz Otuz Dördüncü Madde — Hâmilin ci
rantalar ile keşideci aleyhindeki davaları müddeti ib
razın inkızasından itibaren altı ay müruriyle sakıt 
olur. 

Cirantaların yekdiğerleri ve keşideci aleyhinde ikâ
me edecekleri rücu davaları cirantanın çekte muhar
rer meblâğı ifa ettiği günden veyahut kendisinin de 
aleyhinde dava ikame olunduğu günden itibaren altı 
ay müruriyle sakıt olur. 598 nci madde hükmü çekler 
hakkında da meridir. 

Kısım : 8 
Ahkâmı Umumiye 

Altı Yüz Otuz Beşinci Madde — Poliçe ve emre 
muharrer senedata ait. 599, 600 ncü maddelerde mu
harrer ahkâmı umumiye çekler hakkında câridir. 

Kısım : 9 
İhtilâfı Kavanin 

Altı Yüz Otuz Altıncı Madde — Bir şahsın çek 
ile taahhüt altına girmek hususundaki ehliyeti 601 nci 
madde ahkâmına tâbidir. 

Dördüncü Fasıl 
Senedatı Ticariyenin Ziyaı 

Altı Yüz Otuz Yedinci Madde — Bir senedi tica
rinin hâmili bilâ fasıla kendisine kadar vâsıl olan ci
rolarla o senede mâlikiyetini ispat ederse senedi mez
kûru hile veya ağır bir kusur neticesinde elde etmiş 
olmadıkça istifa eylediği bedelini iadeye mecbur tu
tulmaz. 

Altı Yüz Otuz Sekizinci Madde — Bir senedi ti
cariyi zayi eden son hâmil veya anınla bir hak ispat 
edecek olan kimse bu senedin iptalini talep edebilir. 
İptal kararı senedin tediye olunacağı mahalde deavaii 
ticariyeyi rüyetle mükellef olan mahkemeye müra
caatla talep olunur. 

Talip bu bapta mahkemeye vereceği istidaname
ye kabil ise zayi senedin suretini rapt yahut esaslı 
luhteviyatım dercetmeye ve bunlardan maada *se-
edi mezkûrun ne suretle hâmili olduğunu ispat ile 

îsraber bu baptaki hakkını ispat eyleyeceğim ilâve 
eylemeye mecburdur. Mahkeme talibin beyan ettiği 
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hususatı kâfi gördüğü takdirde eğer zayi olan senet 
kabul edilmiş bir poliçe ise kabul edene ve kabul 
edilmemiş bir poliçe veya çek ise keşideci ile muha
taba ve emre muharrer bir senet ise mumzisine bede
lini tediye edilmemesini tahriren ihtar ve dilerse işarı 
ahire kadar mahfuz kalmak şartiyle bedeli senedin 
mahkeme veznesine tevdiine muhtar olduğunu emir ve 
tebliğ eder. 

Bununla beraber mahkeme senet muhteviyatını ve 
kırk beş gün zarfında senedin mahkemeye ibrazı lü
zumunu ve ibraz edilmediği halde bu müddetin hita
mında senedin iptaline karar verileceğini üç defa res
mî ve gayriresmî gazetelerle ilân eder. 

Bu müddet vadesi hulul etmiş bir senet için ise 
ceridei resmiye ile üçüncü ilân tarihinden ve vadesi 
üçüncü ilândan sonra hulul edecek senet için ise hu
lulü vade tarihinden ve görüldüğünde tediyesi meşrut 
olup da üçüncü ilân tarihinde ibraz müddeti henüz 
gelmemiş bir senet için ise işbu ibraz müddetinin son 
gününden itibaren cereyana başlar. 

Altı Yüz Otuz Dokuzuncu Madde — Talibi iptal 
olan kimse zayi senedin esaslı muhteviyatını mübey-
yin bir kıta suret ibraz ederek kanunen muayyen 
müddet ve mahalde icabı kanunisine göre ademi ka
bul ve ademi tediye protestolarını tanzim edebilir. 

Bu protesta varakası zayi senedin hem kabule ve
ya tediyeye arzı ve hem de ademi kabul ve ademi 
tediye protestoları makamına kaim olur. Bu suretle 
yapılan protestolar masarifi talibi iptal olan kimseye 
aittir. 

Altı Yüz Kırkıncı Madde — Mahkemenin ilânın
da muayyen müddetin hitamında senet ibraz edilmez 
ise mahkeme müstedinin talebiyle zayi olan senedin 
iptaline karar verir. Enırü iptali 638 nci maddenin 
dördüncü fıkrasında beyan olunan kimselere tebliğ 
edilir. 

İptal kararını müteakip zayi olan senetten müte
vellit hiç bir hak istimal olunamaz. 

Müstedi işbu iptal karan mucibince zayi olan se
nedin aslına sahip gibi poliçeyi kabul eden ve kabul 
edilmemiş poliçe ise keşideciye ve emre muharrer bir 
senet ise mumzisine karşı hukukunu istimal edebilir. 

Şu kadar ki aleyhine dava olunan kimsenin müs
tedinin iptal kararını haksız olarak istihsal etmiş ol
duğunu ispata hakkı vardır. 

Altı Yüz Kırk Birinci Madde — Mahkemenin ilâ
nında muayyen ibraz müddetinin hitamına kadar se
net ibraz edilir ise mahkeme iptal muamelâtım tatil 
ve 638 nci maddede muayyen tedabiri refeder ve alel
usul davayı niyetle icabına göre itayı hükmeyler. 

DÖRDÜNCÜ BAP 
Taahhüdah Ticariye 

Birinci Fasıl 
Ahkâmı Umumiye 

Altı Yüz Kırk İkinci Madde — İki veya mütead
dit kimse, içlerinden yalnız biri veya cümlesi hak
kında ticarî mahiyeti hâiz bir muamele zımnında di
ğer bir şahsa karşı müştereken taahhüt altına girdik
leri surette mukavelenamede hilafı tasrih edilmiş ol
madıkça müteselsildi mesul addolunur. 

Ticarî borçlara maan kefalet eden kimseler hak
kında dahi ayni hüküm tatbik olunur. 

Altı Yüz Kırk Üçüncü Madde — Bir akü* ticarî 
icabında tediyesi iktiza eden naktin memleket dahi
linde rayici kanunisi yok ise mezkûr nukut yerine in-
kızayı vadedeki piyasa rayici itibariyle ana muaddel 
miktarda Türk parasının tesviyesi caizdir. 

Şu kadar ki, hini akitte rayici kanunisi olmayan 
ecnebi naktin aynen tesviye edileceği tasrih edilmiş 
veya bu mealde diğer bir tabir kullanılmış ise tedi
yesi meşrut olan ecnebi naktin aynen ifası lâzımdır. 

Altı Yüz Kırk Dördüncü Madde — Bir taahhüdü 
ticarinin ifasında müteahhidin basiretkâr bir tacir gibi 
hareket etmesi lâzımdır. 

Altı Yüz Kırk Beşinci Madde — Esbabı mücbi-
reden veya müteahhidünlehin hile ve hatasından maa
da ahvalde teahhüdü ticarisini ifa etmeyen veya ifa
da teehhür eden kimse resmen veya taahhütlü mek
tup irsali suretiyle kendisine ihtar vâki olduktan son
ra müteahhidünlehin duçar olduğu zarar ile mahrum 
kaldığı kân tazmin etmeye mecburdur. 

Altı Yüz Kırk Altıncı Madde — Müteahhit taah
hüdünü katiyen nakzetmiş veya taahhüdün mutlaka 
muayyen ve bir vakitte veya muayyen bir müddet 
içinde ifası lâzım gelmiş veya taahhüdün mevzuu bir 
şeyi yapmamaktan ibaret bulunmuş ise ihtara lüzum 
olmaksızın zarar ve ziyan dava olunabilir. 

Altı Yüz Kırk Yedinci Madde — Hini mukave
lede maktu zarar ve ziyan olarak tesmiye kılınan 
meblâğ, müteahhidünlehin taahhüdün ifası halinde 
istihsal edeceği menfaat bedelini tecavüz etse dahi 
mahkemece miktarı tenzil edilemez. 

Hilâfına mukavele olmadığı surette müteahhitle, 
taahhüdün aynen ifası yerine maktuan tesmiye kılı
nan meblâğı ahz ile iktifaya icbar olunamaz. 

Müteahhidünlehin duçar olduğu zarar bedeli mak
tuan tesmiye kılınan meblâğdan ziyade ise kezalik hi
lafı mukavelede musarrah olmadığı halde müteahhit 
ziyadeyi tediyeye mecburdur. 



Altı Yüz Kırk Sekizinci Madde — Taahhüdün 
ademi ifası evvelce keşfolunamayan bir sebepten veya 
dâyinin hatasından tevellüt etmiş veyahut taahhüdün 
icrası müteahhidünleh tarafından kaydi ihtirazı der-
meyan edilmeksizin kabul edilmiş ise müteahhit bir 
gûna zarar ve ziyan itasiyle mükellef tutulamaz. 

Altı Yüz Kırk Dokuzuncu Madde — Pey akçesi ita
sı aktin inikadına delil addolunur. Bu pey akçesi taah
hüdün ifası halinde sahibine iade veya hesabına mat
lup kaydolunur. 

Akit tarafeynin birrıza feshetmesiyîe veya zarar 
veya ziyan itasını mucip olmayacak sair sebeple in
fisah etmiş ise pey akçesi sahibine iade kılınır. 

Altı Yüz Ellinci Madde — Hilâfına mukavele ve
ya örfü ticarî mevcut olmadığı surette kusuriyle taah
hüdünü ifa etmeyen taraf pey akçesini ita eden ta
raf ise verdiği pey akçesini zayi eder. Eğer pey akçe
sini alan taraf ise pey akçesini ret ile beraber bir mis
lini tarafı diğere tediyeye mecbur olur. Her yeni hal
de taahhüdünü ifa etmeyen taraf diğer tarafın pey 
akçesini mütecaviz olan zararını dahi tazmine mec
bur olur. 

Altı Yüz Elli Birinci Madde — Tarafeynden biri 
ita veya itasını vadeylediği muayyen bir meblâğ mu
kabilinde akitten rücu etmek hakkını muhafaza et
miş ise taahhüdünü ifaya başlaması veya diğer tara
fın ifayı taahhüdünü kabul etmesi rücua mani olur. 

Altı Yüz Elli İkinci Madde — Bir deyni ticarinin 
faizi inkızayı vadeden ve eğer muayyen bir vâde yok 
ise ihtar tarihinden itibaren cereyan eder. 

Altı Yüz Elli Üçüncü Madde — Sıfatı ticariyeyi 
hâiz olan bir şahıs diğer bir tacir veya gayritâcire 
ticareti icabından olarak bir iş görmüş veya her ne 
suretle olursa olsun ana bir menfaat temin eylemiş 
olursa bir ivaz talep ve istifa etmeye hakkı vardır. 

Bundan başka mezkûr tacirin işini görmek veya 
bir menfaatini temin etmek için avans olarak verdi
ği meblâğı veya ihtiyar ettiği masrafı, verdiği veya 
sarf eylediği tarihten itibaren faiziyle birlikte talep 
etmek hakkını hâizdir. 

Altı Yüz Elli Dördüncü Madde — Mevaddı tica
riye de faiz miktarı serbestçe tâyin olunabilir. 

Altı Yüz Elli Beşinci Madde — Bir taahhüdü ti
carî mukavelenamede sarahaten tâyin edilen mahalde 
ve mukavelenamede sarahat yok ise muamelenin ma
hiyetine ve maksadı icrasma göre zımnen muayyen 
olan mahalde icra edilmek lâzımdır. Mahalli icra mu
kavelenamede musarrah olmadığı gibi zımnen de 
muayyen değilse müteahhit bu taahhüdünü ticaretha

nesinin bulunduğu mahalde ve ticarethanesi yok ise 
ikametgâhının bulunduğu mahalde ifaya mecbur olur. 

Taahhüt olunan eşya muayyen olup tarafeyn bun
ların diğer mahalde bulunduğuna vâkıf iseler taahhüt, 
mezkûr mahalde icra edilmek lâzımdır. 

Altı Yüz Elli Altıncı Madde — Bir meblâğın tes
viyesi taahhüt hilafı sarahaten veya zımnen mukave
le edilmediği surette masarif ve hasarı medyuna ait 
olmak üzere dâyinin hini mukavelede ticarethanesinin 
bulunduğu mahalde ve ticarethanesi yok ise ikamet
gâhının bulunduğu mahalde tesviye edilmek lâzımdır, 

Deyin nama veya hâmiline muharrer bir senetten 
mütevellit ise senedatı ticariye faslındaki ahkâm tat
bik olunur. 

Altı Yüz Elli Yedinci Madde — Zamanı icrası mu
kavelenamede gösterilmemiş olan bir taahhüdün ifa
sı her zaman talep olunabilir. Şu kadar ki, örfü câ
riye veya muamelenin mahiyetine göre bir taahhüt, 
vakti akitten itibaren muayyen bir müddetin müru
rundan sonra kabili ifa ise işbu müddetin inkizasın-
dan evvel müteahhit, ifayı taahhüde icbar edilemez. 

Altı Yüz Elli Sekizinci Madde — Bir taahhüt sa
rahaten veya zımnen tâyin kılınan bir müddet içinde 
ifası meşrut ise o taahhüt mezkûr müddetin hitamın
dan evvel icra edilmek lâzımdır. 

îşbu müddetin hitamı kanunî bir tatil gününe mü
sadif ise taahhüt nihayet ondan evvelki işgününde 
icra olunmak lâzımdır. 

Bir taahhüdü ticarinin icrası ve kabulü icrası, 
muayyen olan günün ancak çalışılması mutat olan 
saatlerinde vuku bulmak lâzımdır. 

Altı Yüz Elli Dokuzuncu Madde — Bir taahhü
dün icrası için mehil tâyin edildiği surette bu men
lin tarafeynden hangisinin menfaatine [ olarak konul
duğu işin mahiyetine ve tarafeynin maksadına göre 
tespit edilir. Bu suretle mehil kimin menfaatine ola
rak tâyin edilmiş ise anın o mühletten vazgeçmeye 
hakkı vardır. 

Medyun hitamı vâdeden evvel tediyei deyne me
zun olduğu takdirde hilâfına bir örfü cari olmadık
ça dâyinin rızası olmaksızın deyninden iskonto icra 
edemez. 

Altı Yüz Altmışıncı Madde — Teslimi taahhüt 
olunan eşyanın nevi ve vasfına dair mukavelename
de sarahat yok ise müteahhit eşyayı orta nevi ve va
sıftan verebilir. Alâ cinsinden vermeye icbar oluna
mayacağı gibi edna cinsinden de veremez. 

Altı Yüz Altmış Birinci Madde — İki tarafı il
zam eden akitte bir taraf taahhüdünü ifa etmedikçe 
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diğer taraf taahhüdünü ifaya icbar edilemez. Şu ka
dar ki tarafeynden biri mukavelenamede sarahate ya
hut işin mahiyetine veya örfü cariye nazaran diğerin
den daha evvel ifayı taahhüde mecbur ise diğer ta
rafın taahhüdü henüz ifa etmemiş olması halinde 
bile. ifayı taahhüde icbar olunur. 

Altı Yüz Altmış İkinci Madde — Tarafeynden 
biri taahhüdünü ifa ettiği halde diğer taraf taahhü
dünü ifa etmezse taahhüdünü icra eden taraf müna
sip bir mehil zarfında ifayı taahhüde daveti muta-
zammın ve taahhüt ifa edilmediği surette akdin fes
hedileceğini mübeyyin diğer tarafa bir ihtarname gön
derdikten sonra mahkemeye müracaatla akdin feshi
ni talep ve dava edebilir. 

Akdin feshini dava eden taraf bilâhare taahhü
dün icrasını isteyemez. 

Taahhüdün icrasını dava eden taraf bu bapta sâ
dır olan hüküm katiyet kesbedinceye kadar yukarıda 
bahsedilen ihtarnameyi göndermek şartiyle taahhü
dün icrası talebinden vazgeçerek akdin feshini iste
yebilir. 

Fesih davası ikame edildikten sonra mahkeme 
taahhüdün ifası için müddeialeyhe mehil veremediği 
gibi müddeialeyhin ifayı taahhüde dair vuku bula
cak teklifini de kabul edemez. 

Akdin infisahı bir şarta talik edilmiş veya taah
hüdün icrası için veya sarahaten veya zımnen bir 
müddet tâyin kılınmış ise şartın tahakkukundan ve
ya muayyen müddetin mürurundan sonra müteahhit 
tarafından ifayı taahhüde dair vukubulacak teklifi 
diğer taraf kabule mecbur değildir. 

İkinci Fasıl 
Ukudu Ticariye 

Kısmı : 1 
Altı Yüz Altmış Üçüncü Madde — Ukudu ticari-

yenin inikadı için iki tarafın rızalarının birleşmesi 
kâfi olup mukavelenamenin tanzimi veya sair mera
simin ifası lâzım değildir. 

Altı Yüz Altmış Dördüncü Madde — Kanunen 
bir akdin inşası için bir şekli mahsusa riayet etmek 
lâzım geldiği veya tarafeyn bir akdin inikadını mu
kavelename tanzimi gibi bazı merasimin ifasına ta
lik ettiği halde şekli mezkûre riayet veya merasimi 
muayyene ifa edilmedikçe akit inikat etmez. 

Tarafeyn bir mukavelename tanzimini kararlaş
tırdıkları surette aktin inikadını mukavelenamenin tan-
' zimine talik etmiş addolunurlar. 

Şu kadar ki mukavelename tanzim edilmediği hal
de dahi akti tarafeynin münakit addettiği sabit olur

sa mukavelenamenin tanzim edilmemiş olması aktin 
münakit addedihnemesine sebep teşkil e|tmez. 

Altı Yüz Altmış Beşinci Madde — Kabul için 
bir müddet tayini suretiyle icap vaki Olduğu surette 
tarafeyn hazır olsa bile mucip, müddeti muayyenin 
inkizasından evvel icabından rücü edemez. 

Müddet tâyin edilmeyerek icap vakji oldukta ta
rafeyn hazır ise kabul derhal lâhik olmadığı surette 
icabın hükmü kalmaz. 

Telefonla vukubulacak akit, tarafeyni hazır bu
lunan akit hükmündedir. 

Altı Yüz Altmış Altıncı Madde — IVfükâtebe tari
kiyle vâki olan icapta müddet tâyin edilmemiş olsa 
bile akti kabul edecek tarafın aktin derecei ehemmi
yetine göre düşünmesi ve kabul cevabını verebilmesi 
için örfen müruru iktiza eden müddetini inkizasından 
evvel mucip, icabından rücu edemez. 

Altı Yüz Altmış Yedinci Madde — Muayyen 
müddet zarfında mucibe vâsıl olabilecek surette gön
derilen kabul cevabı mezkûr müddet geçtikten sonra 
vâsıl olmuş ise akit, inikat etmez. Şu kadar ki kabul 
cevabımn muayyen müddet zarfında vâsıl olabilecek 
surette ita edildiği zahir ise mucip cevabının gecikme
sinden dolayı aktin inikat etmediğini diğer tarafa der
hal bildirmeye mecbur olup aksi halde akit münakit 
olur. 

Altı Yüz Almış Sekizinci Madde — İcaba muha
tap olan tarafın mücerret sükûtu kabul sayılmaz. Şu 
kadar ki : İki kimse yekdiğeriyle daimî münasebatı 
ticariyede bulunduğu veyahut iki tacirdeki biri diğeri
ne müracaatla kendi hesabına vekâleten bazı muame
lâtın ifasını teklif etmiş olduğu surette bunlardan biri 
diğerinden gelen icaba karşı derhal cevap itasına mec
burdur. Aksi halde sükûtu kabul addolunur. 

Mucibin icabını reddeden taraf, icabın hini teb
liğinde kendisine gönderilmiş olan emyal hakkında 
824 ve 825 nci maddelerde gösterilen tejdabiri ittihaz 
ile mükelleftir. 

Altı Yüz Altmış Dokuzuncu Madde — Kabul ce
vabı icaba muvafık değilse akit münakit olmaz. Bu 
surette kabul yeni icap mahiyetini haiz olur. 

Altı Yüz Yetmişinci Madde — İcap veya kabule 
dair olan telgrafname müfit olabilmek için mürseli 
olduğu iddia edilen şahsın imzasmı hâvj olmak veya 
anın tarafından veya emriyle irsal edildiği sabit bu
lunmak lâzımdır. 

Altı Yüz Yetmiş Birinci Madde — Muhatap ica
bının kendisine vusulünden evvel veya ayni zamanda 
mucibin icabından rücu ettiğine vâkıf olmuş ise, icap 
bâtıl olur, 
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Altı Yüz Yetmiş İkinci Madde — MUkâtebe ta
rikiyle vuku bulan akit kabul cevabının mucibe vü-
suliyle münakit olur. Fakat mucip, kabul cevabının 
vürudundan evvel veya aynı zamanda kabulden rücu 
edildiğine vâkıf olmuş ise kabulün hükmü kalmaz. 

Altı Yüz Yetmiş Üçüncü Madde — Muhabere 
suretiyle yapılan aktin ahkâmı, kabul cevabının gön
derildiği tarihten itibaren hâsıl olur. 664 ncü maddede 
münderiç olduğu üzere sarahaten kabul lâzım olma
yan ahvalde akit icabın muhataba vürudu tarihinden 
itibaren hüküm ifade eder. 

Altı Yüz Yetmiş Dördüncü Madde — Bir tacirin 
ticaretine müteallik bir muamele için vuku bulan ica
bı hilafı tasrih edilmediği veya muamelenin mahiye
tinden istidlal olunmadığı surette o tacirin vefatı ve
ya kendisine tasarrufa ademi ehliyetini mucip bir hal 
arız olması icabın butlanını müstelzim olmaz. 

Kezalik kabul cevabını gönderdikten sonra vefatı 
veya kendisine tasarrufa ademi ehliyetini mucip bir 
halin anz olması kabulün sıhhatini ihlâl etmez. 

Kısım : 2 
Ukudu Ticariyenin Sureti Tefsiri 

Altı Yüz Yetmiş Beşinci Madde — Ticarî bir mu
kavelenamedeki ibarelerin manası vazıh ve makbul 
ise ibarelerin manayı zahirilerine itibar olunur. 

İstimal olunan ibare tarafeynin bedihi olan mak
sadına münafi görünürse bu halde maksada itibar 
olunur. 

Altı Yüz Yetmiş Altıncı Madde — Bir ibarenin 
müteaddit manaya hamli mümkün olduğu surette 
tarafeynin maksadı müştereki mukavelenamenin diğer 
mündericatiyle mukavelenamenin zamanı tanziminde 
mevcut örf ve âdet ve ahvale veya mukavelename 
ahkâmının geçen müddet zarfındaki tatbikatına göre 
tâyin olunur. 

Altı Yüz Yetmiş Yedinci Madde — Bir ibare bir 
kaç manaya geldiği surette bu ibare hangi manaya 
göre hüküm ifade ederse o manada tefsir olunur. 

Altı Yüz Yetmiş Sekizinci Madde — Mukavele
namedeki ibarenin müteaddit manaya hamli mümkün 
olduğu surette 676 ncı made hükmüne tevfikan tara
feynin maksadı hakikileri tâyin edilememişse muka
vele müteahhidin lehine ve müteahhidünlehin aleyhi
ne tefsir olunur. 

Altı Yüz Yetmiş Dokuzuncu Madde — Hilafı mu
kavelenamede musarrah olmadığı surette hakkaniye
tin ve örfü ticari ile kanunun icap ettiği ahkâm zım
nen mukavelenamede dahil farzolunur, 

Kısım : 3 
Ukudu Ticariyenin Esbabı Subutiyesi 

Altı Yüz Sekseninci Madde — Hâkim, hilafı işbu 
kanunda musarrah olmadritça mevaddı ticariyede ka-
vanini umumiyenin kabul etmiş olduğu esbabı hü
kümden başka müddabihin miktarı ne olursa olsun 
şahadat ve karain ve emarattan mütehassil kanaate 
binaen hükmedebilir. 

Altı Yüz Seksen Birinci Madde — Bir senedin 
medyuna iadesi, hilafı sabit olmadığı halde, bedelinin 
tediye edildiğine delil addolunur. 

Altı Yüz Seksen İkinci Madde — Senetle ispatı 
kanunen lâzım gelmeyen ticarî bir hususa dair tanzim 
olunan bir senet veya mukaveelnamede meskût ka
lan cihetler hakkında kezalik şahadet ve karain ve 
emaratdan mütehassil kanaat ile hükmolunabilir. 

Altı Yüz Seksen Üçüncü Madde — İkrar tecezzi 
kabul etmez. Binaenaleyh müddeialeyhin gerek mah
keme haricinde gerek huzuru hâkimde vuku bulan ve 
ikran tazammun eden ifadesinin heyeti umumiyesi 
tamamen kabul veya reddedilmek lâzımdır. 

Altı Yüz Seksen Dördüncü Madde — Bir fatura
yı sarahaten veya zımnen kabul eden kimse anın 
münderecatını da kabul etmiş addolunur. Bir fatura
yı alan kimse aldığı tarihten itibaren sekiz gün zarfın
da münderecatı hakkında bir itiraz dermeyan etme
miş ise münderecatını kabul etmiş addolunur. 

Üçüncü Fasıl 
Beyi Ticarî 

Kısım : 1 
Ahkâmı Umumiye 

Altı Yüz Seksen Beşinci Madde — Mebyi ve se
mende tarafeynin rızaları birleşince beyi münakit 
olur. 

Müteaddit eşhasa fii cârilerin işarı veya eşya ve 
Hat cetvellerinin ve katalogların irsali suretiyle veya
hut emtianın cins ve mahiyetiyle miktar ve semeni 
tâyin edilmeksizin vuku bulan satış teklifi icap adde
dilmez. 

Altı Yüz Seksen Altıncı Madde — Bayi gayrin 
malını satmış ise müşteri bey'e malik olmaz. Fakat 
bayi mebyii temellük ederek müşteriye teslime mec
burdur. Bayi bu malı temellük etmediği veya buna 
muktedir olmadığı takdirde müşteriye zarar ve ziyan 
itasına mecburdur. 

Altı Yüz Seksen Yedinci Madde — Bir tacir ti
caretinin mevzuuna müteallik ve gayre ait emvali 
menkuleyi şahsı âhara bey ve teslim etmiş ise müş
teri hüsnü niyet sahibi olduğu yani bâyiin malı ol-
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madiğim bilmediği takdirde mebyie malik olur. Şu 
kadar ki mebyi sahibinin yedinde iken zayi olmuş 
veya çalınmış ise müşteri ana malik olmaz. 

Altı Yüz Seksen Sekizinci Madde — Zamanı akit
te mevcut olmayıp vakti teslimde tedarik ve ihzarı 
kabil olan emvali ticariyenin bey'i sahihtir. 

Altı Yüz Seksen Dokuzuncu Madde — Bir şeyin 
hini akitte telef olmuş bulunması ihtimali tarafeynce 
nazan dikkate alınarak bey'i caizdir. Bu surette telef 
ihtimalinin tahakkuk etmesi müşteriye istirdadı se
men hakkını bahşetmez. Fakat bey'in mebyiin telef 
olduğuna hini akitte vâkıf ise bey'i sahih olmaz. 

Altı Yüz Doksanıncı Madde — Hilâfına muka
vele veya örf ve âdet mevcut değilse mebyiin tartma 
ve ölçme gibi teslimine müteallik masarifi müşteriye 
râcidir. 

Altı Yüz Doksan Birinci Madde — Mebyiin diğer 
bir mahalden müşteriye irsali lâzım geldiği surette 
müşteri mebyiin sureti sevk ve irsali hakkında bir şart 
vazetmemiş ise bayi müşteri yerine kaim olarak alel
ade basiretkâr bir tacir gibi sevk ve nakil için icabe-
den tedabiri ittihaz ve bilhassa mebyii nakledebilecek 
vesaiti hüsnü intihap ile mükelleftir. 

Altı Yüz Doksan İkinci Madde — Mebyiin bayi 
tarafından müşterinin ikâmetgâhına veya mukavele 
(namede gösterilmiş olan diğer bir mahalle irsali, tes
lim hükmündedir. Şu kadar ki bayi mebyii bir şa
hıs vasıtasıile göndermekle beraber müşteri semeni te
diye veya teminat ita etmedikçe mebyii teslim etme
mesini o şahsa emretmek gibi teslim niyetine delâlet 
etmeyen ahvalde mebyii mücerret gönderilmiş olma
sı, teslim addedilemez. 

Altı Yüz Doksan Üçüncü Madde — Emtianın 
kara, deniz, nehir ve göl tarlkile nakledilmekte iken 
bey'i batinde mebyii konşimentosunun teslimi veya* 
hırt bâyiin muvafakatile müşterinin mebyii üzerine 
markasını vazetmesi dahi teslim addolunur. 

Ala Yüz Doksan Dördüncü Madde — Müşteri 
toptan miktarı muayyen eşyayı iştira ettiği surette yal
nız bir kısmını tesellüme icbar edilemez. Şu kadar 
ki, müşteri kısmen vukubulan teslimi kabul etmiş 
oka früe mebyiin kalan kısmın teslimine bayii icbar 
veyahut teslim edilmeyen kısmı için aktın feshile 
bundan dolayı zarar ve ziyan itasını talep edebilir. 

Ath Yüz Doksan Beşinci Madde — Müşteri meb
yiin faturasının itasını ve semen tediye olunmuş ise 
anın faturaya dercini isteyebilir. 

Altı Yüz Doksan Altıncı Madde — Akit tamam 
olduktan sonra mebyii arız olan hasar kazaen vu
ku bulsa bile müşteriye aittir. 

Vukua gelen hasar beyiin hile veya kusurundan 
veya mebyiin bir ayıbından tevellüt etmiş ise bâyia 
ait olur. 

Altı Yüz Doksan Yedinci Madde — IZirde göste
rilen ahvalde akit tamam okluktan sonra! mebyie ânz 
olan hasar kazaen vuku bulsa bile bayla aittir : 

1. Mebyii muayyen ve müşahhas olmakla bera
ber mahiyetini ispat ve aynı cins diğer eşyadan tef
rik ve temyiz edebilecek alâmetler konarak tâyin edil
miş ise, ^ 

2. Tartma, sayım veya ölçme ile teslimi lâzım 
gelen mebyi tartıhnazdan, sayılmazdani veya ölçül
mezden evvel telef veya tagayyüu etmiş ise (şu ka
dar ki satış götürü olarak vâki olmuş veyahut müş
teri ihtarı vakıa rağmen tartma, sayma ve ölçme 
ameliyatında bulunmamış veya adamını gönderme
miş ise hasan vaki müşteriye râcidir;) 

3. Mebyiin teslimi hususunun tehiri şart edil
miş ise; 

4. Müşteri, mebyii tesellüme hazır olduğu halde 
bayi İhtan vakıa rağmen mebyii teslim etmemiş ise 
(şu kadar ki mebyii müşterinin yedinde bulunmuş 
olsaydı dahi telef olmuş bulunacağı muhakkak ise 
hasarı vâki müşteriye ait olur.) 

Altı Yüz Doksan Sekizinci Madde ı— Mebyiin 
müşteriye irsal edilmek üzere nakliyat komisyoncu
suna veya nakliyeciye veyahut emtiayı nakle memur 
olan diğer bir şahsa tesliminden itibaren hasarı müş
teriye aittir, şu kadar ki mebyiin sureti nakline dair 
bir şart var ise bayi zaruret bulunmadıkça bu şarta 
riayete mecburdur. Aksi takdirde bu yüzden müşte
riye terettüp edecek zarardan mesul ohır. 

Tarafeynin maksadına nazaran emtianın gönde
rileceği mahal, mahalli teslim addolunmuş ise esnayı 
nakilde vukua gelen hasar bâyia aittir, i Mamafih 
bâyiin, mücerret mebyiin masarifi nakliyesini deruh
te etmesile naklolunacağı mahallin mahalli teslim 
addi lâzım gelmez. 

Altı Yüz Doksan Dokuzuncu Madde j — Semenin 
nakit olması şarttır. Semen olarak nakit He 'beraber 
diyer bir şeyin ifası da meşrut olduğu surette o şeyin 
kıymeti naktin kıymetine müsavi veya andan ziyade 
ise muamelei vakıa hakkında bey'i ticarî ahkâmı 
câri olmaz. 

Yedi Yüzüncü Madde — Semenin olması veya 
veçhi tayininin tesbit edilmesi şarttır. Sertlen bu su
retle tayin edilmemiş olduğu halde mebyii teslim edû* 



memiş ise zaman ve manalli akitteki fji rayici se
men ittihaz edilmiş adolunur. Mezkûr zaman ve ma-
haldeki fii rayiç müteaddit ise müşteri vasatisini 
ödemeğe mecburdur. 

Yediyüz Birinci Madde — Semenin tâyini hakkı
nın mukavelename ile üçüncü bir şahsa tefvizi caizdir. 
Üçüncü şahıs her hangi sebeple semeni tâyin, etmeye
cek olursa müşteri mebyün satış günündeki rayiç fiya
tını ve o günkü fiyat müteaddit ise vasatisini tediyeye 
mecburdur. 

Rayici fiyat bulunmadığı halde bedel misil mah
kemece tâyin olunur. 

Yediyüz İkinci Madde — Semeni tediye etmeyen 
müşteri tarihi akit ile vakti teslim arasındaki müddet 
zarfında iflâs etmiş ise bayi semeni tecil etmiş olsa da
hi teminatı kaviye almadıkça mebyii teslim etmemek 
hakkım haizdir. 

Yediyüz Üçüncü Madde — Mebyün veznine göre 
tâyini semen meşrut ise hilâfına mukavele veya örf 
ve âdet bulunmadığı surette dara tenzil olunur. 

Daranın mebyün vezni hakikisine yahut muayyen 
bir mikyas ve miktara göre tesbiti veya mebyün vez
nenden bir miktarının tenzili yahut teslim edıilen emti
anın bozulan veya işe yaramayacak bir hale gelen kıs
mı için semenin tenkisi lâzım gelip gelmiyeceği muka
velename ile ve mukavelename olamadığı halde mahal
li teslimde câri olan örf ile tâyûn olunur. 

Yediyüz Dördüncü Madde — Müşterinin semeni 
tamamen ifa etmezden evvel mebyie malik olmıyaca-
ğı hakkındaki şart muteberdir. Bu şart ile vukubulan 
(beyide teslim edilen mebyün hasan vakti teslimden iti
baren müşteriye intikal eder. 

Yediyüz Beşinci Madde — Semeni mebni borsa 
veya piyasa fiyatı olmak üzere tâyin edilmiş ise hilâ
fına mukavele olmadığı surette taahhüdün mahal ve 
zamanı terasındaki borsa veya piyasanın vasati fiyatı 
esas ittihaz olunur. Bu fiyatın tâyini kabil olmazsa 
mezkûr mahal ve zamanda buna mümasil olarak icra 
edilmiş olan satışların vasatı fiyatları kabul olunur. 

Yediyüz Altıncı Madde — Semeni mebyün faizi 
mebyi tesüim edilmiş ise teslm gününden ve teslimin
den imtina edilmiş ise ihtar tarihinden itibaren cereyan 
eder. 

Yediyüz Yedinci Madde — Mukavelenin mahiyeti
me, tarafeynin maksadına veya mebyün cinsine naza
ran taahhüdün kısım kısım icrası kabil ise tarafeyn
den bini akli ancak diğer tarafın icra etmediği kısım 

•hakkında feshedebilir. 

82 — 

Yediyüz Sekizinci Madde — Numune üzerine vu
kubulan satışta numuneyi teslim eden taraf ibraz et
tiği numunenin evvelce kendisine teslim olunan ınümıu-
ne olduğunu ispata mecbur değildir. Tesüim olunan 
numune şekli tebeddül edecek surette bir muayenei 
fenniye tâbi tutulmuş olsa bile bu hüküm caridir. 

Mebyün numuneye muvafık olduğunun ispatı ba
yie aittir. Şu kadar ki numune müşterinin yedinde 
iken bozulmuş veya telef olmuş ise mebyün numune
ye muvafık olmadığının ispatı müşteriye terettüp eder. 

Yediyüz Dokuzuncu Madde — Müşteri mebyii 
muayene veya tecrübe ettikten sonra beğenirse almak 
şarfciyle vukubulan beyi caizdir. Hilâfına mukavelede 
sarahat yok ise bey'in inikadı şartı mezkûrun tahakku
kuna italik edilmiş addolunur. 

Yediyüz Onuncu Madde — Mebyi muayene ve tec
rübe İçji müşteriye teslim olunmuş ise müşteri muka
vele İle ve mukavele olmadığı surette örfen muayyen 
müddet zarfında mebylıi kabul edip etmediğini beyana 
mecburdur. Mukavele veya örf ile muayyen bir müd
det yok ise bayi münasip bir mehil tâyin ederek müş
teriyi mebyii kabule veya redde davet eder. Müşteri 
mezkûr müddetler zarfında bir cevap vermemiş ise 
mebyii kabul etmiş addolunur. 

Müşteri hakkı hiyarını sarahaten muhafaza etmek
sizin semenin tamamını veya kısmını tediye etmiş ve
ya mebyide tecrübe için lâzsmgeleıı suretin haricinde 
bir suretle tasarruf eylemiş ise beyi tamam olur. 

Yediyüz Onbıirinci Madde — 709 ncu madde mu
cibince vukubulan beyide nıebyiin, bâyiin yedinde iken 
tecrübe ve muayenesi meşrut olduğu surette müşteri 
mukavele veya örf ile muayyen müddet zarfında ka
bul edip etmediğini? beyan etmemiş ise beyi gayri mü-
nakit addolunur. Mukavele veya örf ile muayyen bir 
müddet yok ise bayi bir mehil münasip tâyin ederek 
müşteriyi hakkı hiyan istimale davet eder. 

Müşteri bu müddet zarfında sükût etmiş ise beyi 
kazelik gayri miinakit addolunur. 

Yediyüz Onikinci Madde — Beyi mukavelede 
gösterilen şeraite muvafık ve mukavelede sarahat ol
madığı surette şeraiti kanunıiyeyi camı ise müşteri mu
kavele veya örf ile muayyen müddet zarfında mebyii 
tesellüme mecburdur. 

Müşteri bu mecburiyeti ifa etmediği halde bayi 
mümkün ise keyfiyeti müşteriye badelihtar devaii ti-
carlyeyi rüyetîe mükellef olan mahkemeden ve bu 
mahkemenin bulunmadığı yerlerde sulh hâkiminden 
masarif ve hasan müşteriye ait olmak üzere mebyii 
muhafaza etmek için hemen bir yediâdil iraesılni isteye-
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bilir. Bu talep üzerine mahkeme müşteriyi celbetmek-
sizin derhal bir yeriâdil tâyin eder. 

Bundan başka müşterinin mebyü tesdlümündeki 
teahhurundan mütevellit zarar ve ziyanı isteyebilir. 

Mebyiin mahiyeti tevdie gayrimüsait veya mebyi 
mütesamilfesat yahut muhafazası kıymetine nazaran 
fazla masarif veya ardiye ücreti tediyesine mütevak
kıf olduğu takdirde bayi mümkün ise keyfiyeti müş
teriye ıbadelihtar mebyiii fıkrai ânifede zikredilen mah
kemeden müşteri davet edilmeksizin istihsal edeceği 
mezuniyet üzerine memuru mahsus marifetiyle veya 
müzayedei aleniye ile sattırablür. 

Mebyiin borsada veya piyasada rayiç bir fiyatı var 
ise bayi mahkemenin izniyle müzayedeye lüzum ol
maksızın o fiyatla bizzat satmak hakkım hâizdir. 

Fıkaratı sabıka mucibince satılan mebyiin satış 
masarifi tenzil edilerek esmanı bayi tarafından müşte
ri marnına bankaya ve banka bulunmadığı halde diğer 
emıin bir mahalle vaz ve tevdi olunmak lâzımdır. Meb
yi yedıîâdle veya esmanı emin bir mahalle tevdi edil
dikten sonra keyfiyetin bayi tarafından hemen müş
teriye İhbarı muktazidir. 

Yediyüz Onüçüncü Madde — Müşteri mukavele 
veya örf ile muayyen zamanda semeni tediye etmediği 
surette bayi semeni dava edebildiği gibi alelushul res
mî bir ihtarname veya taahhütlü bir mektup ile mü
nasip bir mehil tâyin ederek müşteriyi ifayı taahhüde 
davet eder. Mezkûr mehil zarfında müşteri semeni te
diye etmeyecek olursa bayi maddei sabıkada muhar
rer usule tevfikan mebyi» sattırarak bedelinden semeni 
İstifa ve işbu satış bedelline semeni mebyi beynimdeki 
farkı müşteriden isteyebilir. Mebyiin borsada ve pi
yasada rayiç bir fiyatı varsa bayi mebyü satmaya mec
bur olmaksızın semeni mebyi ile berveçhibalâ muay
yen melılin hitamındaki borsa veya piyasa fiyatı bey
ninde mevcut farkı müşteriden isteyebilir. 

Yediyüz Ondıördüncü Madde — Bayi mebyü muka
vele veya örf ile muayyen zamanda teslim etmediği 
surette müşteri resmî bir ihtarname veya taahhütlü 
bir mektupla bayii münasip bir mehil zarfında mebyü 
teslime da ve eder. Bu menlin inkizasında bayi mebyü 
teslim etmeyecek o'ursa müşteri mahkemeye müracaat
la aklin feshi ve bu yüzden duçar olduğu zarar ile 
mahrum kaldığı kârı bayiden talep ve dava edebilir. 
Maahaza müşteri dilerse ya doğrudan doğruya yahut 
mahkeme marifetiyle emtiayı şahsı sâlıisten mubayaa 
ederek hüsnüniyetle tediye ettiği bedel, semeni mebyâ-
den ziyade ise bu ziyadeyi isteyebilir. 

Mebyiin borsa veya piyasada rayici olduğu suret
te müşteı'i mebyiii hdriçten iştira etmeksizin dahi mez
kûr rayiç ile semeni mebyi beyindeki farkı bayiden is
teyebilir. Gerek bu surette, gerek hariçten mubayaa 
halinde müşterinin duçar olduğu fazla zarar ve ziya
nı 645 mel madde mucibince talep etmek hakkı mah
fuzdan 

Yediyüz Onbeşinci Madde — Bey'i ticariye mu
kaveledeki sarahate veya mebyilm cins ve mahiyetiyle 
maksadı iştiraya nazaran müşteri veya bayi mutlaka 
muayyen bîr vakitte veya muayyen bir müddet zar
fında ifayı taahhüde mecbur ise muayyen müddetin 
hitamında ifayı taahhüt etmediği surette diğer taraf 
İhlar vukuuna lüzum kalmaksızın taahhüdün ademi 
ifasından dolayı 713 ve 714 ncü maddeler ahkâmına 
tevfikan akti fesih zarar ve ziyan talep edebilir. Şu ka
dar ki akti feshe salâhiyetrar olan taraf taahhüdün ay
nen ifasını arzu ettiği takdirde muayyen vaktin hu
lulünde veya muayyen müddetin inkizasında taahhü
dün ifasını derhal talep etmeye mecburdur. Aksi hal
de taahhüdün aynen ifasını talep hakkı sakıt olur. 

Yediyüz Altıncı Madde — Tüccar arasındaki tica
rî satışlarda mebyiin bir ayıp ve kusuru veya kanuna 
veya mukavele şeraitine veyahut numuneye ademi te
vafuku hini tesliminde zahir ise müşteri iki gün zar
fında keyfiyeti bayie bildirmeye mecburdur. Zahir de
ğil ise müşteri nıebyii tesellüm ettikten sonra sekiz gün 
zarfında muayene etmeye veya ettirmeye; mecburdur. 
Bu muayene neticesinde mebyide bir ayıp zahir olur 
veya mebyiiin mukavele veya kanun ile muayyen şe
raiti cami veya numuneye muvafık olmadığı tebeyyün 
ederse müşteri hakkı rücuunu muhafaza için keyfi
yeti mezkûr sekiz gün içkide bayie bildirmeye mecbur
dur. Aksi takdirde mebyü haliyle kabule: razı olmuş 
addolunur. Şu kadar ki usulü veçhile yapjilan muaye
ne neticesinde zahir olmayan ayıplar keşfedildikleri 
zaman bayie derhal bildirilmek lâzımdır, ^ncak müş
teri mebyü usulü dairesinde bibmıayene kabul ettik
ten sonra şeraiti kanuniye veya şeraiti mukaveleye mu
gayir zuhur ettiği iddiasiyle hakkı rücuunu istimal 
edemez. 

Yediyüz Onyedinci Madde — Mebyide ayıp zu
hur etmesinden veya mebyiin mukavele veya kamun 
ıile muayyen şeraiti cami veya numuneye muvafık ol
mamasından dolayı müşterinin bayi aleyhine haiz ol
duğu hakkı dava mebyiin tesellümü tarihlinden itibaren 
altı ay sonra sakıt olur. 

Bu müddetin mukavele ile tezyit veya tenkisi caiz
dir. 
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Yedıyüz Onseldzind Madde—• Mebyiin kanun ve
ya mukavele ile muayyen olan şerait veya nıiMiumeye 
ademi muvafakati, bâyiiın hilesinden nâşi anlaşılama
mış ise, 714, 715 nci maddeler ahkâmı cereyan etmez. 

Yedıiyüz Ondokuzuncu Madde — Müşteri 716 ncı 
madde ahıkâmma tevfikan mebyide bir ayıp keşfettiği 
veya mebyiıi sair her hangi bir sebepten dolayı muka
vele veya kanun ile muayyen şeraiti cami veya numu
neye muvafık görmediği surette derhal mebyiin bulun
duğu mahalde deavii ticariyeyi rüyete salâhiyattar 
mahkeme reisine ve selâhiyattar mahkeme bulunma
dığı halde sulh hâkimine bilmüracaıa ehli hibre mari
fetiyle mebyii keşif ve muayene ettirebilir. 

Keşif ve muayenin telıirinde mazarrat melhuz oldu
ğu bâyiin de hemen daveti mümkün bulunduğu halde 
muayene için tâyin edilen zaman ve mekânda hazır 
bulunması bayie tebliğ olunur. 

Müşteri mebyiin ayıbıma muttali olduğunu veya 
mukavele veyahut kamun ile tâyin kılmam şeraiti cami 
veya numuneye muvafık olmadığını bayie işar ettiği 
takdiırde bayi ayni şeraite tevfikan mebyii muayene 
ettirebilir. 

Yediyüz YİMninci Madde — Tüccar beynindeki 
satışlarda ımebyi müşteriye ahar mahalden irsal olun
duğu surette müşteri 716 ncı madde hükmüne tevfikan 
bayie müracaat etmiş olsa bile mebyii kâffei masa
rif ve hasarı bâyıle ait olmak üzere hüsnü sureıüe mu
hafazaya veya 712 nci maddeye tevfikan yediadle tev
die mecburdur. 

Mebyi mahiyeten kabili tevdi olmaz veya müte-
sariülfesat bulunur veyahut muhafazası kıymetine na
zaran fazla masarif veya ardiye ücreti tediyesine mü
tevakkıf ise müşteri 812 nci madde ahkâmına tevfikan 
mebyii sattırabilir. 

Yedi Yüz Yirmi Birinci Madde — Mebyi muka
vele veya kanun ile muayyen şeraiti cami olmadığı 
surette müşteri muhayyer olup dilerse aktin feshini 
dilerse semenin tenzilini mahkemeden talep edebilir 
ve her iki surette aynca zarar ve ziyan da isteyebilir. 

Kısım : 2 
Bey'i Ticarinin Bazı Hususî Nevileri - (ClF) Satış 

Yedi Yüz Yirmi İkinci Madde — Mebyiin tahmil 
edildiği veya edileceği geminin tâyini suretiyle bey'i 
halinde bey'i vaki geminin mahalli maksuda selâmet
le muvasalâtı şartına muallâk addolunur. 

Bayi, emtianın tahmil edildiği veya edileceği ge
miyi mukavele veya örf ile kabul edilen bir mUddet 
zarfında tâyin etmemiş ise müşteri geminin tâyinini 
veya aktin feshiyle zarar ve ziyan itasını isteyebilir. 

Gemiyi tâyin için mukavele veya örf ile kabul edil
miş bir müddet yok ise müşteri mahkemeye müracaat 
ederek mezkûr müddetin tâyinini müstacelen talep 
edebilir. 

Hini akitte veya bilâhare tâyin olunan geminin 
hareketi veya mahalli maksuda muvasalâtı için bir 
müdet tâyin edilip de gemi mezkûr vakitte hareket 
etmemiş veya muayyen müddet zarfında mahalli mak
suda vâsıl olmamış ise müşteri aktin feshini talep ve 
dava edebilir. Mamafih geminin muvasalâtı için tâyin 
edilen müddeti müşteri bir veya bir kaç defa temdit 
edebilir. 

Yedi Yüz Yirmi Üçüncü Madde — Yukarıki mad
dede zikredilen geminin muvasalâtına dair bir müd
det tâyin edilmediği surette mezkûr geminin seferini 
ikmâl etmesi için lâzım gelen müddet tarafeynce tâ
yin edilmiş hükmündedir. Bu surette geminin muva
salâtı teahhur etmiş ise müşteri mahkemeye müracaat 
ederek bu bapta bir müddet tâyinine ve tâyin edilen 
müddet zarfında gemi vâsıl olmadığı surette aktin 
feshine dair karar istihsal edebilir. Her halde mah
kemenin tâyin edeceği, müddet geminin, mebyiin tah
mil edildiği mahalden hareketi tarihinden itibaren 
altı ayı tecavüz edemez. 

Yedi Yüz Yirmi Dördüncü Madde — Mebyi es
nayı seferde esbabı mücbireden veya evvelce keşfi 
mümkün olmayan bir sebebi ıztırardan dolay, tah
mil edildiği gemiden diğer bir gemiye nakledilmiş ise 
akit fesholunamayıp mebyiin aktarma edildiği gemi 
evvelce muayyen olan gemi makamına kaim addolu
nur. 

Yedi Yüz Yirmi Beşinci Madde — Esnayı se
ferde mebyi, menfaati maksuda zeyl olacak derece
de hasarı bahriye uğramış ise akit münfesih olur. 

Ahvali sairede müşteri mebyii hini muvasalâtın
da bulunduğu hal üzere kabule mecburdur. Bu su
rette semenden ehli hibrenin takdir edeceği miktar 
tenzil olunur. 

Yedi Yüz Yirmi Altıncı Madde — Misliyattan 
bir şeyin muayyen bir mahalle nakli zımnında gemi
de tesellümü şartiyle semeni mebyiden maada bayi 
tarafından tediye edilecek sigorta ücretiyle navlı da 
şâmil maktu bir bedel mukabilinde vuku bulan sa
tışa <<CİF» satış denir. Bu navul emtianın tahmil edil
diği limanda vinç üzerine (su - palan) teslimine ka
dar nakil ücretinden ibarettir. 

Cif satılan emtianın gemiye tahmil olunduğu ta
rihten itibaren hasan müşteriye aittir. 
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Yedi Yüz Yirmi Yedinci Madde — «CİF» satı
lan emtia bayi tarafından mukavele şeraiti dairesinde 
ve mukavelede sarahat yok ise mahalli tahmilde câri 
örf ve âdetle muayyen olan suret ve zamanda gemi
ye tahmil olunmak lâzımdır. Bayi taahhüdünü kısım 
kısım icraya mezun olduğu takdirde tahmil olunan 
her kısım emtia aynca satılmış addolunur. 

Yedi Yüz Yirmi Sekizinci Madde — Bayi sattığı 
emtiayı muayyen olan zamanda esbabı mücbireye 
müstenit olmaksızın tahmil etmemiş ise müşteri akti 
feshedebilir. Bu takdirde keyfiyeti derhal bayie bil
dirmeye mecburdur. 

Yedi Yüz Yirmi Dokuzuncu Madde -— Bayi em
tianın usulüne muvafık olarak tahmil edildiğini her 
kısım emtiaya mahsus olmak üzere tanzim edilen ve 
«tahmil edilmiştir» ibaresini hâvi bulunan konşimen
to ile ispat eder. Konşimento «tahmil edilmek üzere 
alınmıştır» ibaresini hâvi ise tahmilin konşimentoda 
muharrer olan tarihte hakikaten vuku bulmadığını 
müşteri her zaman ispat edebilir. Şu kadar ki zikro-
lunan konşimento emtianın mukavelede beyan olunan 
tarihte hakikaten tahmil edildiğini mübeyyin ve kap
tan taraf mdan mümza ve e! yazısiyle muharrer bir 
şerhi hâvi ise müşteri hilafını ispat edemez. 

Yedi Yüz Otuzuncu Madde — Bayi emtianın 
tahmil edileceği gemiyi aşağıda beyan olunan tek kon
şimento münderecatına istinaden tâyin etmişse mü-
cehhizin, bayi' ile olan münasebatında bu tâyini kay-
de riayete mecbur olmadığı ahvalde bayi de mezkûr 
kayde riayetle mükellef değildir. 

Yedi Yüz Otuz Birinci Madde — «CİF» satılan 
emtia dahilde kâin bir şehir veya nehir üzerinde bu
lunan bir Umandan sevkedildiği ve mezkûr emtiayı 
nakledecek bütün vesait için tek konşimento tanzim 
kılındığı surette bu emtianın tahmil olunduğu ilk va
sıta ile sevkedildiği tarih, tahmil tarihi hükmünde tu
tulur. 

Yedi Yüz Otuz İkinci Madde — Mücehhizin va
puru bazı iskelelere uğratabileceğine, tebdili tarik ve
ya hamuleyi aktarma ettirebileceğine vesai reye dair 
konşimentolar ile nakil mukavelenamelerine derci 
mutat olan şerait müşteriye karşı da muteberdir. Bi
naenaleyh vakayü mezkûre seyrisefaîn icabatı zaru-
riyesinden olduğu surette işbu şerait sebebiyle emtia 
hakkında husule gelen ziyadei tehlike müşteriye ait
tir. Şu kadar ki tehlikelerin tezayüdü bâyiin kusu
rundan tevellüt etmiş ise, meselâ emtiayı bir vapur 
yerine yelkenliye veya doğru bir vapur yerine bazı 
iskelelere uğrayan bir gemiye tahmil etmiş ise, müş
teri bey'i fesih ile zarar ve ziyan talep edebilir. 

Emtia 731 nci madde mucibince tek konşimento 
ile irsal edilmiş ise bu konşimento emtianın ilk sevk 
edildiği mahalde ve bütün sefere şâmil olmak üzere 
tanzim edilmek lâzım gelir. 

Yedi Yüz Otuz Üçüncü Madde — i «CİF» bayi 
emtia mahmuleyi sigorta mukavelenamelerine derci 
mutat olan şeraiti âdiye dairesinde bahrî tehlikelere 
karşı sigorta ettirmeye mecburdur» i 

Sigorta bedeli emtianın göndereceği mahaldeki 
maliyet fiyatı miktarında olmak lâzımdır. 

Emtia kısmı kısmı tahmil edilmiş ise her kısım 
ayrı ayrı sigorta ettirilmek icap eder. Bayi müşteriye 
karşı bizzat sigortacı vazifesini ifa edemez. 

Yedi Yüz Otuz Dördüncü Madde —i Alelade bir 
sigorta şahadetnamesi, bir sigortanın şeraiti mahsusa-
sını hâvi olmadıkça ve şeraiti saire hakkında sigorta 
poliçesi numunelerinden birine atfen tanzim edilme
dikçe sigorta poliçesi makamına kaim olbıaz. 

Yedi Yüz Otuz Beşinci Madde — Hilâfına muka
velede sarahat olmadığı surette sigorta ile temini lâ-
zımgelen tehlikeler, alelade tehlikelerden; ibaret olup 
harp tehlikesi hariçtir. Sigortanın şümulünü, muafi
yet şartlarını, sigorta bedelinin sureti tediyesine ait 
şeraiti tâyinde mahalli tahmilde câri olan; örf ve âdet 
ve eşyanın cins ve mahiyeti nazarı itibara alınır. 

«CİF» bayi, mebyii maruf ve muteber bir sigor
ta kumpanyasına sigorta ettirmiş ise sigortacının si
gorta bedelini tediyeye ademi iktidarından dolayı müş
teriye karşı mesul olmaz. 

Yedi Yüz Otuz Altıncı Madde — «ÇİF» bâyiin 
emtianın gemiye hini tahmilindeki halici vezin ve 
vasfmı keşif ve muayene ettireceğine dair olan muka
vele muteberdir. Bu surette bayi mahkemeye müra
caatla eldi hibre tâyinini talep edebilir.; Ehli hibre 
tarafından tanzim edilen şahadetname hileye müste
nit değil ise müşteriye karşı muteberdir. 

Yedi Yüz Otuz Yedinci Madde — Emtia tahmil 
olunduktan sonra muntazam cirolu konşimentosu ile 
beraber sigorta mukavelenamesi, asıl fatura ve icabı 
halinde emtianın vâsıf ve veznini- müsbit şahadetna
me, fatura bedelini müsbit bir kıta poliçeye raptohı-
narak bayi tarafından azamî süratle müşteriye irsal 
olunur. Emtianın tahmil edildiği gemi vâsü olup da 
zikredilen evrak henüz gelmediği veya noksan geldi
ği ve müşteri taraf mdan bayie müracaat edildiği hal
de, bayi işbu emtianın müşteri tarafından tesellümü
ne sâlih bir vesika tedarik ve kendisine! ita etmeye 
mecburdur. Mezkûr evrakın teslimindeki teahhür se
bebiyle vukua gelen m&sarif bayie aittir, \ 
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Yedi Yüz Otuz Sekizinci Madde — Bayi, emtianın I 
tahmili tarihiyle markalan ve emtianın tahmil edil- I 
diği vapur hakkında aldığı malûmatı derhal müşteri
ye bildirmek suretiyel tahmil eylediği emtiayı tâyin 
ve tahsise mecburdur. I 

Yedi Yüz Otuz Dokuzuncu Madde — Müşteriye I 
ibraz edilen evrakın makbul ve medarı ihticac ola
bilmeleri için tam ve muntazam olmaları ve emtianın 
irsal edildiği mahalde tanzim edilmiş bulunmaları 
şarttır. Evrakın münderecatı «CİF» mukavele şeraiti
ne tevakuf etmediği takdirde müşteri mukaveleyi fe- I 
sih ile zarar ve ziyan talep edebilir, I 

Yedi Yüz Kırkıncı Madde — Müşteri maddei sa- I 
bıkada beyan edilen evrakın kendisine ibraz edilme- I 
si üzerine bunları bittetkik kabul veya reddettiğini I 
beyana mecburdur. 

Evrakı reddettiği surette reddin haksız olduğu I 
tebeyyün ederse müşteri bayie karşı zarar ve ziyan 
itasına mecburdur. Bilâkis evrakın gayrimuntazam ol
masından dolayı müşterinin bihakkın reddettiği sabit I 
olursa akti fesh ile zarar ve ziyan talebine hakkı olur. I 

Müşteri mezkûr evrakı kabul etmiş ise bâyiin hi
lesi sabit olmadıkça veya emtia evrakı mezkûre mün- I 
derecatına gayri muvafık zuhur etmedikçe müşteri I 
akti feshedemez. Evrakı mezkûrenin ibrazından iti
baren dört gün zarfında müşteri bir itiraz dermeyan I 
etmediği halde bunların muntazam olduğunu tasdik I 
eylemiş addolunur. I 

Kezalik bazı esbabı muayyene zikir ve tahsisiyle 
evrakı reddetmiş veya kaydı ihtirazı ile kabul eyle
miş ise bilâhare işbu esbabı muayyene haricinde bir I 
sebebi itiraz dermeyan edemez. I 

Yedi Yüz Kırk Birinci Madde — CİF müşteri 
747 nci maddede beyan edilen evrakı tesellüm edebil
mek için hilafı mukavelede musarrah olmadığı suret
te semeni mebyie dair kendisine keşide edilmiş olan 
poliçe bedelini derhal tediyeye mecburdur. 

Yedi Yüz Kırk İkinci Madde — Vapurun mu
vasalâtında emtia, konşimento ve navul mukavelena
mesindeki şeraite ve bunlarda sarahat yok ise mahal
li örf ve adete tevfikan ihraç olunur. 

Müşteri evrakı hâmil olduğu halde münderecatı-
mn numara, marka, kontrmarka, ambalaj şeraiti iti
bariyle gemiden çıkan emtiaya muvafık olup olma
dığını muayeneye mecburdur. 

Bâyiin hatası sebebiyle emtianın tâyin ve teşhisi 
kabil olmamışsa müşteri akti feshedebilir. 

Yedi Yüz Kırk Üçüncü Madde — Gönderilen em
tia ile mukavelenin mevzuunu teşkil eden emtia ara- j 

sında vasıf itibariyle görülen tehalüf kadar marufu 
tecavüz etmezse müşteri emtiayı kabule mecbur olup 
ancak semeninden ehli hibrece takdir edilecek bir 
miktarın tenzilini isteyebilir. Semenden icra edilecek 
tenzilât miktan hilafı mukavelede musarrah değilse 
tahliye limanında câri olan örf ve âdete göre takdir 
ve tâyin olunur. 

Yedi Yüz Kırk Dördüncü Madde — Emtia bede-
lâtınm hini tahliyede tahakkuk edecek veya kabul 
edilecek vezin üzerinden tediye olunacağına dair olan 
şart muteberdir. Bu suretle mukavelename mündere
catına göre muvakkat bir fatura tanzim edilerek em
tia tahmil edildikten sonra müşteriye irsal olunacağı 
gibi mebyiin evrakına raptedilecek poliçenin bedeli 
de semeni mebyiin yüzde yetmişbeşi ile doksanı ara
sında bir noksanla tâyin olunur. 

Emtianın vâsıl olduğu tarafeyn veya mümessil
leri huzurunda usulü veçhile vezni icra edildikten son
ra katî fatura tanzim olunur. İki fatura bedelleri bey
nindeki fark emtianın kabulü tarihinden itibaren se
kiz gün zarfında icabına göre müşteri tarafından te
diye veya bayi tarafından kendisine iade kılınır. 

Yedi Yüz Kırk Beşinci Madde — Mukavelede 
«tahminen» veya «katiyen muayyen miktar» kayıt
ları bulunduğu surette semen maddei ânifede göste
rildiği veçhile tesviye olunur. 

Mukavelede «tahminen» kaydı mevcut ise mebyi 
geminin tamam hamulesine şâmil olduğu surette mu
kavele olunan miktardan yüzde on ve hamulenin bir 
kısmından ibaret bulunduğu takdirde yüzde beş zi
yade ve noksan olarak teslim olunabilir. 

«Katiyen muayyen miktar» kaydı müşteriye mu
kavelede muayyen olan miktarın tamamını talep hak
kını bahşeder. Şu kadar ki mebyiin esnayı seferdeki 
firesinden veya haşaratı bahriye sebebiyle husule ge
len noksandan dolayı bayi mesul olmaz. 

Her iki takdirde tebeyyün eden noksan veya zi
yade miktarının semeni emtianın ihraç edildiği gün 
ve mahaldeki rayice göre tâyin ve tesviye olunur. Ma
mafih emtianın kısmen denize atılması veya emtianın 
deniz suyu ile ıslanarak sıkletine ziyade ve noksan 
târi olması sebebiyle vezni hakikinin tespiti mümkün 
olmazsa muvakkat fatura kespi katiyet etmiş olur. 

Yedi Yüz Kırk Altıncı Madde — Tahmilden son
raki haşaratın münhasıran bayie ait olacağına veya 
aktin tenfizi hususunun geminin mahalli maksuda se
lâmetle muvasalâtına talikına veyahut müşterinin em
tiayı arzusuna veya hini akitte teslim olunan bir nu
muneye göre beğenip beğenmemekte muhtar olacağı-
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na dair şartlar mukaveleyi CİF satış mahiyetinden 
ihraç ve mahalli tahliyede teslim şartiyle vukubulan 
Jbir mahiyetine kalbeder. 

Dördüncü Fasıl 
Karzı Ticarî 

Yedi Yüz Kırk Yedinci Madde — Bir istikraz 
mukavelesinin ticarî addedilmesi için mebaliği müs-
takrazanın umuru ticariyede sarfedilmek üzere istik
raz edilmiş olması şarttır. 

Yedi Yüz Kırk Sekizinci Madde — Misliyattan 
olan bir şeyin nakit gibi karzı ticarî olarak ikrazı 
caizdir. 

Yedi Yüz Kırk Dokuzuncu Madde — Müstakriz, 
istikraz ettiği şeyin müsavi nevi ve vasıfta olarak 
mislini muayyen vakitte iadeye mecburdur. 

Yedi Yüz Ellinci Madde — Karzdan gayri bir ci
hetten dolayı akçe veya misliyattan bir şey itasına 
mecbur olan kimse mezkûr akçe veya şeyin karzı 
ticarî suretine ifrağını dâyinle kararlaştırabilir. 

Yedi Yüz Elli Birinci Madde — Hilafı tarafeyn 
beyninde meşrut olmadığı halde karzı ticarî daima 
faize tâbidir. 

Yedi Yüz Elli İkinci Madde — Faizin miktarı 
mukavele ile tâyin edilmediği halde tarafeyn istikraz 
olunan şeyin miktarı veya kıymeti üzerinden faizi 
kanunî itasını kabul etmiş addolunur. 

Yedi Yüz Elli Üçüncü Madde — Hilafı meşrut 
olmadığı halde faizin, müddeti ikraz bir seneden dûn 
ise resülmalin lâzimülifa olduğu günde ve bir seneyi 
mütecaviz ise sene nihayetinde tediyesi lâzımgelir. 

Yedi Yüz Elli Dördüncü Madde — Tarafeyn bey
ninde müddeti ikraz tâyin edilmiş ise hululü vadeden 
evvel matlubunun kabulüne dayin icbar edilemez. 

Yedi Yüz Elli Beşinci Madde — Faizi mürekkep 
mukavelesi işbu kanunun 788 nci maddesi ahkâmına 
tâbidir. 

Yedi Yüz Elli Altıncı Madde — Umuru ticariye 
için istikraz olunan şeyin miktar ve kıymeti ne olur
sa olsun bu kanunun 689 ncu maddesinde musarrah 
esbabı sübutiyenin kâffesiyle kabili ispattır. 

Beşinci Fasıl 
Rehni Ticarî 

Yedi Yüz Elli Yedinci Madde — Bir rehin mua
melesinin ticarî addedilmesi için o rehinin temin et
tiği deynin ticarî olması lâzımdır. 

Yedi Yüz Elli Sekizinci Madde — Tarafeyni âki-
deyn merhunun üçüncü bir şahıs yedine tevdiine bilit-
tif ak karar verebilirler. 

Yedi Yüz Elli Dokuzuncu Madde — Bir relini 
ticarî tarafeyn arasmda işbu kanunun 680 nci mad
desinde muayyen suretlerle ispat olunabilir. Eşyanın 
terhini ile temin olunan deyin elli lirayı mütecaviz 
ise bu rehinin üçüncü şahıslar hakkında muteber ad
dedilmesi için tahrirî olması ve kâtibiâdillikten mu-
saddak bulunması şarttır. 

Yedi Yüz Altmışıncı Madde — Poliçelerin ve em
re muharrer sair senedatı ticariyenin terhini «bedeli 
teminattır» ibaresiyle veyahut tarafeynin bu hususta
ki maksadı o senedin temlik ve temellükü olmayıp 
berayı teminat ita kılındığım ifade eden diğer bir 
ibare ile icra olunacak ciro ile olur. 

Malî, sınaî, ticarî ve adî şirketlerin ihraç etmiş 
oldukları nama muharrer hisse senedatı ve tahvilâtın 
terhini ve keyfiyetin şirket defterine dercettirilmesi 
suretiyle icra olunur. 

Yedi Yüz Altmış Birinci Madde — Dâyin malî 
merhun üzerinde medyunun sair dâyinlerine tercihan 
istifayı matlup etmek hakkını hâizdir. Dâyinin hakkı 
malî merhunun ancak kendi yedinde veya tarafeynin 
ittifakiyle bir şahsı sâlis yedinde bulunması hallerin
de câridir. 

Emvali merhune dâyinin veya komisyoncunun 
mağazalarında veya dâyinin gemilerinde veya güm
rük ambarlarında veya umumî bir mağazada bulun
dukları halde bunlar dâyinin tahtı tasarrufunda addo
lunacağı gibi dâyin emvali merhunenin vusulünden 
evvel kendisine verilmiş ve konşimentoya veyahut 
teminat mukabilinde ita olunduğunu tazammun eden 
şerhi hâvi bir nakliye mukavelenamesine vaziülyed 
bulunduğu takdirde emvali merhune kendisinin tahtı 
yedinde bulunmuş farzolunur. 

Yedi Yüz Altmış İkinci Madde — Dâyin rehin 
olarak aldığı şeyin hüsnü muhafazası için iktiza eden 
tedabiri ittihaza mecburdur. Terhin olunan şey se
nedi ticarî ise dâyin hululü vâdede bedelini istifa için 
icap eden bütün muamelâtı kanuniyeyi icra ile mü
kelleftir. 

Medyunun kendi deyniııden başka berveçhibalâ 
dâyin tarafından ihtiyar olunan bilûmum masarifi de 
tediye etmesi lâzımdır. Dâyin bu maksatla yapmış ol
duğu masarifin hesabatım medyuna vermeye mec
burdur. 

Yedi Yüz Altmış Üçüncü Madde — Hilafı meş
rut olmadığı surette dâyin merhun eşya ve esham ve 
tahvilât üzerinden medyunun haiz olduğu bilcümle 
hukukunu istimale mecburdur. Bu hükmün hilâfına 
ve medyunun aleyhine olarak vukubulan şart bâtıldırt 
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Yedi Yüz Altmış Dördüncü Madde — Hilafı meş
rut olmadığı surette merhun eşya, esham ve tahvilât 
kıymeti yüzde ondan aşağıya tenezzül ederse dâyin 
işbu noksanın ikmalini medyundan isteyebilir. Med
yun bu talebi isaf etmez veya taahhuru vukua ge
lirse 712 nci madde ahkâmına tevfikan merhunu fu-
ruht ettirebilir. 

Yedi Yüz Altmış Beşinci Madde — Misliyattan 
olan eşyanın veya esham ve tahvilâtın rehni halinde 
rehnin hükmü bunun yerine ayni cins ve miktarda 
eşya ve esham ve tahvilâtın ikamesi halinde de câri 
ohır. 

Yedi Yüz Altmış Altıncı Madde — Hululü vâde
de medyun rehin ile temin ettiği bütün deyni tediye 
etmediği halde dâyin malî merhunun bey'ine tesaddi 
edebilir. 

Bu maksatla dâyin muamelâtı ticariyeyi rtiyetle 
mükellef mahkeme reisine müracaat ederek merhu
nun satılmasına mezuniyet talep eder. Talebi vaki 
üzerine keyfiyet mübaşir marifetiyle derhal medyuna 
ve eğer rehni medyun hesabına bir üçüncü şahıs ta
rafından irae kılınmış ve eğer ise medyunla beraber 
bu şahsa tebliğ edilip bu bapta bir gûna itirazları 
olduğu halde üç gün zarfında bildirmeleri lüzumu ilâ
yı kılınır. 

İşbu üç günlük müddetin mürurundan sonra eğer 
medyun veya üçüncü şahıs tarafından bir gûna itiraz 
vâki olmamış ise reisi mahkeme dâyinin talebi üze
rine malî merhunun bey'i hakkında bir karar ittihaz 
eyler. Bu kararda malî merhunun sureti bey'i ve fü-
ruhtu için mukavelenamede bir kayıt var ise o kayıt 
dairesinde, mukavelenamede öyle bir kayıt yok ise 
712 nci maddenin son fıkralarında muayyen usule 
tevfikan bey'ini emreder. 

Bu karar medyuna veyahut medyun hesabına re
hin venniş olan üçüncü şahsa tebliğ edilmedikçe icra 
olunamaz. Yapılacak tebliğde füruht muamelesinin 
icra olunacağı mahal ve gün ve saat ile beraber ka
ran riyaset aleyhinde tarihi tebliğden itibaren üç gün 
zarfında dâyin huzuru mahkemeye celbedilmek su
retiyle itiraz edilmediği halde iktisabı katiyet edeceği 
de ilâve olunur. 

İtiraz vukuu halinde mevaddı mUstacelen addolu
narak keyfiyet itiraznamenin kabulü tarihinden iti
baren sekiz gün zarfında intaç edilecektir. Bu hüküm 
dâyinden teminat alınmasına hacef olmaksızın mu
vakkaten lâzimülicradır. 

Yedi Yüz Altmış Yedinci Madde — Balâda tâyin 
olunan müddetler bûdiyeti mesafe sebebiyle tezyit olu

namaz. Medyunun yahut medyun hesabına rehin ita 
etmiş olan kimsenin mahkemenin dairei kazası da
hilinde ikametgâhları olmadığı veya bir ikametgâh 
tâyin etmedikleri halde maddei sabıkada beyan olu
nan tebligat, bu baptaki ilâm mahkemenin içtima sa
lonuna talik olunmak ve mahkemenin bulunduğu ma
halde intişar eden resmî ve iki gayri resmî gazete ile 
ve resmî gazete bulunmayan yerlerde yalnız gayri res
mî gazetelerde dercedilmek suretiyle icra olunur. 
Mahkemenin bulunduğu mahalde resmî ve gayri res
mî gazete yoksa yalnız mahkeme kapısına talikle ik
tifa edilir. Bu muamelâtın icra kılındığını mutazammın 
mübaşir tarafından tanzim olunacak zabıt varakası 
tebliğ makamına kaim olur. 

Yedi Yüz Altmış Sekizinci Madde — Mevaddı 
sabıka mucibince deyine bahşolunan hukuk gerek 
medyunun gerek medyun hesalbına rehin ita eden 
şahsın vefatı veya iflâsiyle duçarı teahhur olamaz. 

Yedi Yüz Altmış Dokuzuncu Madde — Medyun 
edayı deyin etmediği surette dâyinin merhuna malik 
olacağına veya merhunun satılması için mevaddı sa
bıkada muayyen usul ve merasime riayete mecbur ol
mayacağına dair dermeyan olunan şart bâtıldır. 

Yedi Yüz Yetmişinci Madde — Umumî mağaza
larda tevdi kılınan emtianın terhini muamelâtı işbu 
kanunun umumî mağazalar muamelâtından bahis 
faslı mahsusu ahkâmına tâbidir. 

Sefainin terhini ticareti bahriye ahkâmına tâbidir. 

Altıncı Fasıl 

Matlubun Devri 

Yedi Yüz Birinci Madde — Bir matlubu ticarinin 
âhara devri mahiyeti muameleye veya şartı mukave
leye nazaran memnu değilse dâyin o matlubunu med
yunun muvafakati olmaksızın âhara devredebilir. 

Matlubun devredildiği kimse tarihi devirden iti
baren hukukan devreden şahıs makamına kaim olur. 

Üçüncü şahıs senet derununda matlubun kabili de
vir olmadığına dair bir kaydın mevcut olmamasına 
itimaden devri kabul etmiş ise bilâhare medyun ken
disiyle evvelki dâyin beyninde matlubun kabili devir 
olmadığı şart ittihaz edildiğini şahsı mezkûra karşı 
dermeyan edemez. 

Yedi Yüz Yetmiş İkinci Madde — Sebebi halen 
mevcut olup âtiyen zimmete terettüp edecek bir mat
lubun devri caizdir. 

Yedi Yüz Yetmiş Üçüncü Madde — Matlubun 
devri tahriren vuku bulmadıkça sahih olmaz. 



— 89 — 

Yedi Yüz Yetmiş Dördüncü Madde — Matlubun 
devri dâyin tarafından medyuna tebliğ edilmezden 
evvel hüsnüniyetle medyun dâyini evvele edayı de
yin ederse matlubun devredildiği kimseye karşı beri 
olur. 

Yedi Yüz Yetmiş Beşinci Madde — Matlubun 
hangi şahsa ait olduğu hususunda niza varsa med
yun borçlu olduğu mebaliği matlubun sahibi hakikisi 
olduğu tebeyyün edecek şahsa verilmek üzere kâtibi-
âdile tevdi edebilir. 

Medyunu mezkûr nizaı vâkıf olduğu halde dey-
nini matlubun hakikî sahibi olduğu tebeyyün edecek 
şahıstan gayri bir kimseye eda edecek olursa mez
kûr şahsa karşı beri olmaz. Matlubun ciheti aidiyeti 
hakkında dava tekevvün edip vâdesi de munkazi ol
muş ise tarafeynden her biri medyunu borçlu olduğu 
mebaliği birinci fıkrada muharrer olduğu veçhile 
resmen tevdia icbar edebilir. 

Yedi Yüz Yetmiş Altıncı Madde — Bir medyun 
matlubun devrine vâkıf olduğu zaman dâyini evvele 
karşı haiz olduğu itiraz haklarını aynen matlubun 
devredildiği kimseye karşı da istimal edebilir. Med
yunun devre vâkıf okluğu zaman dâyine karşı henüz 
vâdesi hulul etmeyen bir alacağı varsa işbu alacağın 
vâdesi devredilen matlubun inkizayı vâdesinden son
ra muktazi olmadığı surette matlubun devredildiği 
kimseye karşı takas iddiasında bulunabilir. 

Yedi Yüz Yetmiş Yedinci Madde — Bir matlubun 
devri anı temin eden hakkı rüçhan ve saire gibi fer'i 
hukuka da şâmildir. Şu kadar ki bu hukuk dâyinin 
şahsına maksur ise devrin bunlara şümulü olamaz. 

Dâyin matlup senedini matlubun devredildiği kim
seye teslime ve mevcut sair esbabı sübutiyeyi tedarike 
ve matlubu devrolan kimsenin bu matlubu medyun
dan talep ve istifa edebilmesi için icabeden malûmatı 
kendisine itaya mecburdur. 

Müterakim faizler asıl matlup ile birlikte devre
dilmiş addolunur. 

Yedi Yüz Yetmiş Sekizinci Madde — Matlup ka
nunun hükmü veya mahkemenin ilâmı icabı olarak 
devredilmiş bulunursa devri vâki hiç bir şekle tâbi 
olmaksızın ve hatta evvelki zatın rızasını izhara lü
zum bulunmaksızın üçüncü şahsa karşı iddia ve der-
mey an olunabilir. 

Yedi Yüz Yetmiş Dokuzuncu Madde — Matlubun 
devri bir ivaz mukabilinde icra edildiği halde devre
den kimse bu matlubun zamanı devirde mevcudiye
tini zâmindir. Fakat sarahaten taahhüt etmediği hal
de medyunun üsrtt malisinden mesul olmaz. 

Bir kimse bir şahıstaki matlubunu büâivaz devret
miş ise matlubun ademi vücudundan m ŝul olmaz. 

Yedi Yüz Sekseninci Madde — Birj kimse diğer 
bir şahsa olan borcunu eda makamında olarak bir 
matlubunu devredipte borçtan tenzil ohınacak mik
tar tâyin edilmemiş ise matlubun, devredildiği kimse 
medyundan ancak hakikaten kapzettiği yeya tedabiri 
lâzimeye tevessül takdirinde tahsil edebileceği meba
liği alacağına mahsup etmeye mecbur oljur. 

Yedi Yüz Seksen Birinci Madde — Matlubu dev
reden kimse devredüen kimseye karşı z^min olduğu 
ahvalde ancak devir mukabilinde aldığı bedelin resül-
maliyle faizleri ve devir masarifiyle medyun aleyhi
ne ikame olunup neticesiz kalan davaya j ait masarifi 
iade etmesi icabeder. 

Yedinci Fasıl 
Hesabı Câri 

Yedi Yüz Seksen İkinci Madde — iki kimsenin 
yekdiğerine ita edecekleri nükut ve mülkiyeti kabili 
devir olan her nevi emvalden mütevellit matluplarını 
alelinfirat talepten mütekabilen sarfı nazlar katından 
hâsıl olacak bakiyeyi talep salâhiyetlerine dair ekte-
decekleri mukaveleye hesabı câri ıtlak olunur. 

Yedi Yüz Seksen Üçüncü Madde — Hesabı câri 
mukavelesinin ahkâmı berveçhizir beyan olunur : 

1. Hesabı câri zımnında alınıp matluba kaydolu
nan «mvalin mülkiyeti alan tarafa intikal eder. 

2. Tarafeyn arasında hesabı câri mukavelesinin 
aktinden evvel mevcut bir matlup tarafeynin rızasiyle 
hesabı câriye kaydedildiği halde hilafı şart edilme
dikçe bu matlup tecdit edilmiş olur. 

3. Bir senedi ticarinin hesabı câriye kaydı bede
linin ademi tahsili halinde muteber olmaüıak şartiyle 
vukubulmuş addolunur. 

4. Zimmet ve matlubu teşkil eden mebaliğ yek-
diğerinden tarholunduktan sonra bakiyesi vacibütte-
diye olur. 

i 

5. Hesabı cârinin matlup kısmına kaydolunan 
meblâğ hakkında aldığı tarihten itibaren alan aleyhi
ne ve veren lehine faiz işler. 

Yedi Yüz Seksen Dördüncü Madde - j Yukarıda
ki maddenin 3 numaralı fıkrası mucibince] hesabı câ
riye kaydolunup bedeli tahsil edilemeyen | senedi ti
carî sahibine iade ve kaydi terkin olunabilir. 

Yedi Yüz Seksen Beşinci Madde — Tarafeyn bey
ninde hesabı cârinin mevcudiyeti, komisyondan mü
tevellit ücretin ve masarifi mUteferrianm talebine mâ
ni olmaz. 



Yedi Yüz Seksen Altıncı Madde — Mukavele 
veya örfü ticarî ile muayyen tarihte hesabı cârinin 
kapatılarak zimmet ile matlup arasındaki farkın tes-
biti lâzımgelir. Bu bapta mukavele yahut örfü ticarî 
mevcut değilse her senenin kânunuevvel nihayeti ta
rafeynce kabul edilmiş ad ve itibar olunur. 

Yedi Yüz Seksen Yedinci Madde — Zimmetle 
matlubun yekdiğerinden tenzili neticesinde tahassül 
eden bakiye için de tesbit edildiği tarihten itibaren 
faiz cereyan eder. 

Yedi Yüz Seksen Sekizinci Madde — Tarafeyn 
üç aydan aşağı olmamak üzere diledikleri zamanda 
faizlerin resülmale kalbini mukavele edebilirler. 

Tarafeyn hesabı cârinin muvazenesini yapmak za
manlarını ve faiz ve komisyon miktarını kezalik mu
kavele ile tâyin edebilirler. 

Yediyüz Seksen Dokuzuncu Madde — Muayyen 
bir işte sarfedilmek yahut ayrıca emre amade tutul
mak üzere teslim olunan nukut ve emval hesabı câ
riye ithal edilmez. 

Yediyüz Doksanıncı Madde — Hesabı câriye da
hil matlup ve zimmet kalemlerinin heyeti umumiyesi 
tecezzi kabul etmez. Hesabı câri kapatılmadan evvel 
tarafeynden hiç biri dâyin ve medyun addedilmez. 
Tarafeynin vaziyeti hukukiyesini ancak hesabı kati 
tâyin eder. 

Yediyüz Doksan Birinci Madde — Hesabı câriye 
dahil nukut ve emvalin haczi hesabın katı zamanın
da, mütehaccizünaleyh lehine zuhur edecek bakiye 
hakkında muteber olur. 

Yediyüz Doksan İkinci Madde — Hesabı câri 
mukaveleleri berveçhizir esbap ile bihükmülkanun 
münfesih olur : 

1. Mukavele ile tâyin olunan müddetin hitamı; 
2. Mukavele olmadığı halde tarafeynden birinin 

feshi; 
3. Tarafeynden birinin iflâsı. 
Yediyüz Doksan Üçüncü Madde — Tarafeynden 

birinin vefatı veya mahcuriyeti vukuunda diğer tara
fın mahkemeye müracaatle hesabı câri mukavelesi
nin feshini talep ve davaya hakkı vardır. 

Yediyüz Doksan Dördüncü Madde — Hesabı câ
ri mukavelesi beyyinei şahsiyeden gayri her türlü bey-
yînatı ticariye ile ispat olunur. 

Yediyüz Doksan Beşinci Madde — Hilafı meşrut 
olmadığı surette hesabı câriye matlup veya zimmet 
kaydı matlup veya zimmeti tevlit eden akit veya mu
ameleye müteallik olarak tarafeynin haiz olduğu da
va ve müdafaa haklarım ıskat etmez. Mezkûr akit ve 
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muamele iptal edilirse andan mütevellit kalem hesap
tan tayyolunur. 

Yediyüz Doksan Altıncı Madde — Hesabı câri
nin tasfiyesine, bitterâzî veya hükmen tâyin olunan 
bakiyeye veya faiz bakiyelerine, hesap hata ve zühul
lerine, hesabı câriden hariç addolunmak lazımgelen 
veya bigayri hakkın hesabı câriye ithal olunan ka
lemlere veya mükerrer kayıtlara müteallik davalar 
beş sene mürurile sakıt olur. 

SEKİZİNCİ FASIL 

Umumî mağazalara tevdiat 
Yediyüz Doksan Yedinci Madde — Makbuz se

nedi ve varan (Rehin senedi) itası mukabilinde her 
cins emtia ve zehairi vedia suretile kabul etmek ve 
mudilerde bu senedat ile emtia ve zehairi mevduayı 
beyi veya terhin edebilmek maksadilc tesis olunan 
mağazalara umumî mağaza denir. 

Umumî mağazalar muamelâtı bu fasıl ahkâmına 
tâbidir. 

Yediyüz Doksan Sekizinci Madde — Maddei sa
bıkada mezkûr senedatı ita etmeksizin yalnız emtia 
ve zehairi vedia olarak kabul etmek üzere kuşat edi
len sair mahaller hakkında umumî mağazalar ahkâ
mı câri olmaz. 

Yediyüz Doksan Dokuzuncu Madde — Umumî 
mağazalara tevdi edilen emtia ve zehair mukabilinde 
ita olunan makbuz senedi zirdeki meşruhatı hâvi ol
mak lâzımdır : 

1. Mudiin isim ve sanat ve ikametgâhı; 
2. Eşyanın tevdi olunduğu mağaza; 
3. Tevdi olunan şeyin cins ve miktarile mahiyet 

ve kıymetinin anlaşılması için tasrihi lazımgelen hu-
susat; 

4. Eşyayı mevduanın tâbi olması lazımgelen bü
tün rüsum ve vergilerin tesviye edilmiş olup olmadığı 
ve sigorta edilmiş bulunup bulunmadığı hususatı. 

Sekiz Yüzüncü Madde — Rehin senedi dahi mad
dei sabıkada münderiç meşruhatı aynen hâvi olacak 
ve makbuz senedine raptolunacakhr. 

Sekizyüz Birinci Madde — Makbuz senedi ve va
randan mürekkep olan vesika dip koçanlı bir defter
den koparılmış olmak ve defter umumî mağazanın 
evrakı meyamnda muhafaza edilmek muktazidir. 

Sekizyüz İkinci Madde — Makbuz senedi ve va
ran mudi veya mudi tarafından tâyin edilen üçüncü 
bir şahıs namına tanzim olunabilir. 

Sekizyüz Üçüncü Madde — Makbuz senedi ve 
varanın hâmili masarifi kendisine ait olmak üzere 
evvelce tevdi olunan eşyanın aksama tefrikini ve bir 



umumî vesika yerine her kısım için ayrı ayn vesika
lar itasını isteyebilir. Bu halde evvelki umumî vesi
ka iptal olunur. 

Sekizyüz Dördüncü Madde — Makbuz senedi ile 
varan ayrı ayn veya birlikte ciro tarikile kabili de
virdir. Ciro icra edildiği günün tarihile müverrah ol
malıdır. 

Sekizyüz Beşinci Madde — Ciro zirdeki ahkâmı 
tevlit eder : 

1. Makbuz senedi ve varanın birlikte cirosu 
mevdu emtia ve zehairin mülkiyetini nakleder. 

2. Yalnız varanın cirosu mevdu emtia ve zehai
rin devrohmduğu kimseye merhuniyetini mucip olur. 

3. Yalnız makbuz senedinin cirosu varan hâmili
nin hakkı mahfuz kalmak şartile mevdu emtia ve ze
hairin mülkiyetini nakleder. 

Sekizyüz Altıncı Madde — Varanın ilk cirosu 
hangi deynin temini için icra edilirse onun ve faizi
nin miktarlarını ve hululü vâde tarihini muhtevî ol
mak lâzımdır. 

Sekizyüz Yedinci Madde — Varanın cirosundaki 
meşruhat aynen makbuz senedinin üzerine dahi der-
cedilerek varanın ciro edildiği kimse tarafından im
za edilmek muktazidir. 

Sekizyüz Sekizinci Madde — Varan fie makbuz 
senedi birlikte beyaz ciro suretile ciro edilebilir. Bu 
türlü ciro dahi cirantanın hukukunu hâmile devre
der. 

Sekizyüz Dokuzuncu Madde — Varan ile mak
buz senedinin ziyaı veyahut irs ve iflâs sebebile vu
kua gelen ihtilâfat hudusu halleri müstesna olmak 
üzere umumî mağazalara mevdu emtia ve zehairin 
haciz veya tevkif veya ahar şekilde terhini caiz de
ğildir. 

Sekizyüz Onuncu Madde — Varandan tefrik olun
muş bir makbuz senedinin hâmili varan ile temin 
edilmiş olan deynin resülmalini ve hululü vâdeye ka
dar olan faizlerini umumî mağazaya tevdi ederek hu
lulü vâdeden evvel dahi eşyayı kaldırabilir. 

Tevdi olunan meblâğ varanın iadesi mukabilinde 
hâmiline ita olunur. 

Sekizyüz Onbirinci Madde — Varandan tefrik 
edilmiş makbuz senedinin hâmili umumî mağazaya 
tevdi olunan ayni cins emtia ve zehairden bir kısmı
nı kaldırmak istediği halde mağazanın mesuliyeti al
tında evvel emirde kaldıracağı kısım ve varan ile te
min olunmuş mecmu deyin ile mütenasip bir miktar 
meblâğı mağazaya tevdi ederek kaldırabilir. 
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I Sekizyüz Onikinci Madde — Hululü vâdede mat-
I hıbu tesviye edilmiş bir varan hâmili poliçe hâmili 
I gibi protesto keşide ettikten on gün sonra relini ti-
I carî ahkâmına tevfikan merhunu sattırabilir. 

Sekizyüz Onüçüncü Madde — 805İ ncu maddede 
I mezkûr ahval ademi tediye halindeki satışa mâni de-
I ğildir. Semen karan katiye kadar mağazada vedia 
I olarak kalır. 
I Sekizyüz Ondördüncü Madde — Afet vukuunda 
I varan hâmili sigorta bedelinden tahsili matlup eder. 
I Sekizyüz Onbeşinci Madde — Gümrük rüsumu 
I vesair rüsum ile mevdu emtia ve zehair için umumî 
I mağaza tarafından yapılan masarif ve mağazanın üc

reti semeni merhundan mümtazen istifa olunur. 
Sekizyüz Onaltıncı Madde — Yukanki maddede 

zikrolunan masarif ve ücret ile merhunun temin etti
ği deyin tesviye olunduktan sonra bakiye, makbuz 
senedi hâmfline tesviye olunmak üzere, mağazacı nez-
dinde mahfuz kalır. 

Sekizyüz Onyedinci Madde — Bir varan hâmili
nin ancak merhun satılıp da tesviyei matlubuna kâfi 

I gelmediği takdirde medyunun veyahut cirantaların 
emvaline hakkı müracaati vardır. 

Sekizyüz Onsekizinci Madde — Makbuz senetle-
j ri ve varanlar, poliçeler hakkında mevzu müruru za

mana tabidirler. Cirantalara karşı müracaat için mü
ruru zaman mebdei emtia ve zehairin füruhtu günü
dür. 

Sekizyüz Ondokuzüncu Madde — Protesto keşi
de etmemiş veya müddeti kanuniyesi zarfında eşyayı 
merhuneyi sattırmağa teşebbüs etmemiş olan varan 
hâmili cirantalara karşı olan bilcümle hukukunu za
yi eder_ise de medyuna karşı hakkı davası baki ka
lır. 

Sekizyüz Yirminci Madde — Makbuz senedi ve* 
I ya varanı zayi eden hâmil bu vesika nialikiyetini is

pat ve kefalet ita etmek suretile mağazanın bulundu
ğu mahalde deavii ticariyeyi niyete salâjhiyettar mah-

I kemeden istihsal edeceği izin üzerine keyfiyetin ma-
I hain gazetelerle ilânından ve muhalefet için tâyin 

olunacak müddetin mürurundan sonra bir nüshai sa
niye alabilir. Zayi olan varanın müddeti hulul etmiş 

1 ise hâmilin talebi üzerine mahkeme aynı veçhile dey
nin tesviyesine izin verebilir. İzin mağazaya ve va
rana müteallik ise hem mağazaya hem medyunu ev
vele tebliğ olunur ve dâyin mağazanın buhınduğu 
mahalde bir de ikametgâh tâyin eder. Mağazacı ve 
medyun izni vakıa muhalefet edebilirler. Muhalefet 
üzerine mahkeme derhal hükmünü ifa eder. Hüküm 



dâyinin lehine ise muvakkaten icra olunur. Fakat 
ilâm kesbi katiyen edinceye kadar merhunun satışın
dan mütehassd meblâğın mahkeme, kendi veznesine 
teslimini ayrıca tahtı karara alabilir. 

Sekizyüz Yirmibirinci Madde — Umumî mağa
zaların usul ve şeraiti tesisiyesi, onlara kabul edile
cek emtia ve zehairin ecnası ve umumî mağazaların 
henüz gümrük rüsumunu ita etmemiş olan eşyayı ka
bul etmeğe salâhiyettar addedilmeleri için lâzımgelen 
şeraiti ve bunlar üzerinde gümrük murakabesinin tar
zı icrası nizamatı mahsusa ahkâmile tâyin olunur. 

DOKUZUNCU FASIL 
Vekâleti ticariye 

Sekizyüz Yirmiikinci Madde — Vekâleti ticari-
yenin mevzuu müvekkil nam ve hesabına muamelâ
tı ticariyeyi icradır. 

Vekâleti ticariye bilâücret ifa edilmiş addoluna* 
maz. 

Sekizyüz Yirmiüçüncü Madde — Vekâleti ticari
ye elfaz ve tabiratı umumiyeyi muhtevi olsa bile, sa
rahati mahsusa bulunmadıkça ticarî olmayan mua
melâta şâmil olmaz. 

Vekil bir işin bazı aksamı hususiyesi hakkında 
müvekkilinden talimat almış ise vekâlet o işin aksa
mı mütebakiyesinde mutlak addolunur. 

Muayyen bir iş hakkında verilen vekâlet, ayrıca 
ihtarat ve işaret vukuuna ihtiyaç göstermeksizin, bu 
işin icrası için lâzım olan bütün muamelâtı tazam-
mun eder. 

Sekizyüz Yirmidördüncü Madde — Bir tacir 
tevdi olunan vekâleti dilerse kabul, dilerse reddeder. 
Fakat reddi halinde : 

Evvelâ keyfiyeti bilâ ifatei vakit ihbara; 
Saniyen ret haberi müvekkile vasıl oluncaya ka

dar, vekil emtianın muhafazası, müruru zamanın ka
tı velhasıl işin mahiyetine göre müvekkilin zarardan 
vikayesi için müstacelen ittihazı muktazi tedabire te
vessüle mecburdur. 

Aksi halde hâsıl olan zarar ve ziyanı tediyeye 
mecbur olur. 

Sekizyüz Yirmibeşinci Madde — Ret haberini 
alan müvekkil aradaki mesafe ile mütenasip bir za
man zarfında ahar bir kimseyi tâyin ve irae etmezse 
vekil 712 nci maddeye tevfikan mahkemeye müra
caatla nezdinde emtiayı muhafaza için bir yedlâdil 
tâyinini ve bu emtiadan kâfi miktarının satılarak es-
manından ihtiyar ettiği masarifin tahsiline mezuniyet 
verilmesini talep edebilir. 
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j Sekiz Yüz Yirmi Altıncı Madde — Vekil mü
vekkil hesabına kabzettiği eşyamn esnayı seferde ha-
sarzede okluğuna dair alâmâtı zahire görecek olursa 

I müvekkilin nakliyeci aleyhindeki hakkı davasını temin 
etmek için haşaratı keşfettirmek ve icap eden sair 

I tedabiri ittihaz etmek, emtiayı mümkün olduğu ka
dar muhafaza eylemek veya büsbütün telef olmak teh
likesinin mevcudiyeti halinde 712 nci maddeye tevfi-

I kan salâhiyettar mahkemenin mezuniyetiyle sattır-
I mak ve bilâimhal müvekkile keyfiyeti ihbar etmek ile 
I mükelleftir. Aksi takdirde vekil ihmalinden mütevel-
I lit zarar ve ziyanın itasına mecbur olur. 
I Sekiz Yüz Yirmi Yedinci Madde — Satılmak üze-
I re vekile gönderilen emtia mütesariülfesat olur veya 
I kıymetinden tenezzül tehlikesini dâi tegayyürata ma-
I ruz bulunur ve müvekkilden istizan için vakit müsait 
I olmaz veyahut müvekkil izin itasında teahhür ederse 
I salâhiyettar mahkemenin emrile 712 nci maddeye 
I tevfikan işbu emtiayı sattırmak vekilin hakkı ve mü-
I vekkilin menafii de bunu müstelzim ise vazifesidir. 
I Sekiz Yüz Yirmi Sekizinci Madde — Vekil mü-
I vekkile anın vekâleti tâdil veyahut refetmesini mu-
I cip olabilecek bütün ahvali bildirmeğe mecburdur. 
I Sekiz Yüz Yirmi Dokuzuncu Madde — Vekil 
I müvekkil yedi hıfzında bulundurduğu eşyaya arız 
I olan haşarattan - ahvali fevkalâde veya esbabı müc-
I bireden veya eşyanın zatında veyahut mahiyetinde-
I ki ayıplardan ileri gelmemiş ise - mesuldür. 
I Sekiz Yüz Otuzuncu Madde — Vekil müvekkili-
I ne ait olan paranın irsali veyahut teslimi lâzım geldi-
I ği zaman bu lâzimeyi ifa etmeyecek olursa o zanıan-
I dan itibaren faiz ve icabı halinde ayrıca zarar ve 
I ziyan vermeğe mecburdur. 

I Sekiz Yüz Otuz Birinci Madde — Vekil mü« 
I vekkilin sarih ve katî evamirine mulıalafet edemez. 
I Aksi halde bu yüzden husule gelen zarar ve ziyam 
I itaya mecburdur. Şu kadar ki vekâlet müvekkilin cm-
I ri dairesinde ifa olunduğu halde müvekkile külli za-
I rar iras edeceği vekil için mütehakkak ise muamele-
I ııin icrasını tehir ile müvekkilden istizan eder. 
I Sekiz Yüz Otuz İkinci Madde — Müvekkilin sa-
I rih talimatı olmayan mesailde vekil emir alıncaya 
I kadar muameleyi tehir edebilir. Şu kadar ki işin 
I müstaceliyeti müvekkilden istizana müsait olmaz ve-
I ya vekil en müfit şerait dairesinde harekete mezun 
I bulunursa alelade basiretkâr bir tacir gibi reyiyîe ifa-
I yi muamele eder. 
I Sekiz Yüz Otuz Üçüncü Madde •— Vekil vekâ-
I leti ifa edince bilâ teahhür müvekkiline ihbar etmeğe 
I mecburdur. 
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Vekil hududu vekâleti tecavüz etmiş olsa dahi | 
müvekkil haberdar olduktan sonra işin mahiyeti ica
bı olarak lâzımgelen zaman zarfında cevap vermiye-
cek olursa muvafakat etmiş addolunur. 

Sekiz Yüz Otuz Dördüncü Madde — Vekil mü
vekkili hesabına almış olduğu parayı makasadı mu- I 
ayyenede istimal etmeyip kendi veya aharı için sar- I 
fedecek olursa parayı aldığı günden itibaren faiz ita- I 
sına mecbur olacağı gibi vekâletin ademi icrasından I 
dolayı zarar ve ziyan ile mesul ve huda ve hilesi var I 
işe takibatı cezaiyeye de maruz olur. I 

Sekiz Yüz Otuz Beşinci Madde — Vekil ken- I 
dişile aktı mukavele eden üçüncü şahıslar tarafmdan I 
talep vukuunda vekâletnamesini göstermeğe veya ve
kâleti hâiz olduğuna dair bir beyanname vermeğe i 
mecburdur. Aksi halde üçüncü şahıslar akitten rücu 
edebilir. I 

Müvekkilinin kendisine başkaca vermiş okluğu I 
talimata, mukavelenin tarihi inikadında üçüncü şa- I 
tuşların muttali olduğunu ispat etmedikçe bu talimat I 
anların hukukuna müessir olamaz. 

Sekiz Yüz Otuz Altıncı Madde — Bir şahsım ve- I 
kili veya mümessili sıfatile hareket eden kimsenin sı- I 
fatı vekâleti hâiz okluğu tebeyyün etmez veya yaptı- I 
ğı muameleyi müvekkil mevkiinde olan kimse tasvip I 
eylemez ise o muameleden dolayı vekil ve mümessil 
sıfatile hareket eden kimse bizzat mesul olur. I 

Sekiz Yüz Otuz Yedinci Madde — Hilâfına 
mukavele yok ise müvekkil vekile vekâletin icrası I 
için iktiza eden vesaiti ihzara mecburdur. 

Sekiz Yüz Otuz Sekizinci Madde — Vekilin üc
reti vekâleti mukavelenin fikdanı halinde örfe ve ifa 
olunan vekâletin ahval ve şeraitine nazaran mahke- I 
meçe tâyin olunur. 

Sekiz Yüz Otuz Dokuzuncu Madde — Vekilin 
vekâleti icrası zımnında vekâletin mevzuunu teşkil 
eden mal için yapmış olduğu avanstan, istikrazdan, 
karşılığı işbu mal olarak keşide edilen poliçeden ve- I 
yahut suveri saire ile tedeyyUn ettiği mebaMğden ve I 
ücreti vekâletten dolayı müveUdlindeki alacağı müm
tazdır. 

Bu imtiyaz müvekkilin gerek icrayı vekâlet için I 
vekil yedinde yahut emrine olarak mağazalarda bu
lunan gerek müvekkile irsal edildiği vekilin sureti I 
meşruada vaziülyed bulunduğu konşimento veyahut [ 
«aküye senedi ile ispat edilen eşyasına da şâmildir. I 

Müvekkile ait eşya vekil tarafmdan satılmış ise I 
imtiyaz satılan eşyanın hedefinde câri dur. I 

Sekiz Yüz Kırkına Madde — Maddei sabıka
da beyan olunan hakkı imtiyazın cereyan edebilmesi 
için vekilin müvekkilindeki alacağı mahkeme mari
fetiyle kendisine tebliğ etmesi ve beş gün zarfında dey -
nini tesviye etmediği halde imtiyaza tabî olan eşyayı 
sattıracağını tebligata ilâve etmesi lâzımdır. Müvek
kili itiraz ile vekili mahkemeye davet hakkım hâizdir. 
Buna müvekkilin bir itirazı varsa, birinci fıkra mu
cibince, kendisine icra edilen tebligat tarihinden iti
baren üç gün zarfında vekile tebliğ ettirmeğe mec
burdur. Müvekkil vekilin mahalli ikametinde bir ika
metgâh intihap etmemiş ise müddeti itiraz berveçhi-
âti temdit olunur. 

Müvekkilin mahalli ikameti civar bir mahkeme
nin dairei kazası dahilinde ise müddeti itiraz yirmi 
gün; 

Müvekkil Türkiye Cumhuriyetinin her hangi bir 
vilâyetinde mukim ise müddeti itiraz kırk gün; 

Memaliki ecnebiyede ikamet ediyorsa usulü mu-
hakeme! hukukiyede muharrer müddetlerden ibaret
tir. 

Müddetin müruru veya itirazın reddi halinde ve
kil başka merasim ve muamelât ifasına mahal kal
maksızın bahsolunan emtiayı 712 nci madde ahkâ
mına tevfikan sathrabitir. 

Sekiz Yüz Kırk Birinci Madde — Ayni muamele 
için müteaddit vekil tâyin olunduğu milde bunların 
müştereken hareketleri beyan edilmemişi ise her biri 
diğerleri bulunmadığı takdirde icrayı muameleye sa-
lâhjyettardır. Vekillerin müştereken hareketleri lüzu
mu beyan edilmiş oka bile vekâlet cümlesi tarafın
dan kabul edilmemiş bulunduğu surette vekâleti ka
bul etmiş olanlar tâyin edilenlerin ekseriyetini teşkil 
etmek şartiyle ifayı muameleye mezun addolunurlar. 

Vekili ticariler müteaddit iseler vecibe mesuliyet
leri müteselsildir. 

Sekiz Yüz Kırk İkinci Madde — Vekâleti ticari
ye, Kanunu Medenide muayyen esbaptan başka, ve
kâleti ticariye ita veya kabul etmiş olan tacir bir ka
dının icrayı ticaretten menedfhniş ohnaşayle nihayet 
buhır. 

Sekiz Yüz Kırk Üçüncü Madde -^ Bir sebebi 
muhik olmaksızın müvekkilin vekilini azletmesi ve
yahut vekilin istifa eylemesiyle vekâleten deruhte olu
nan iş ikmal edilememiş ise buna sebebiyet veren ta
raf diğer tarafa zarar ve ziyan vermeğe mecburdur. 

Sekiz Yüz Kırk Dördüncü Madde — Müvekkilin 
veyahut vekilin iflâsı veya vefatı veyahut kasriyeti ile 
vekâlet nihayet bulacak olursa vekâletin tamamen ic-
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rası halinde vekile verilmesi icap eden ücretin mikta
rına nispetle tâyin olunacak bir tazminat vekile veya
hut makamına kaim olanlara ita olunur. 

Onuncu FasıS Komiisiyon 
ıSeMz Yüz Kmk Beşinci Madde — Kendi namına 

töcra otamasını sarahatten şart ederse Ibu mulkavele 
•veötiâJelti fficaruye ahkâmıma ıtâlbtldfir. 

iStMz 'Yüz Kıaflc Yeıdiinei Madde — MüveikM GBe 
komlisyoncunun mütekıalbil hak ve 'borçlarına dafir 
lîşbu teıMa ahkâımu nıtalhsusa mündeıüç değilse vekâ-ı 
M ithkâmı cari oîun 

ISekuz Yüz Kralk Ssflâzi3ncti Madde — Kıoımllsyancu-
mun İcrayı nıuamıele eltiliği üçüncü şahıslar Sk. miivekM 
(kil anasında hiç IbGr ralbıtaii hukukilye hâlsıJ oHmayıp 
aktin neıüiıcesi o3an haklarla borçlar münhasıran ıkomiıs-
yoncuyıa alililiık. 

SdkOz Yüz Kırk Dokuzuncu Madde — (Koımiils-
yoracu sarahaten veya zımnen kıalbul eyleıdfıği 13si ücra 
ive Ikımıaü 3e ntıi&ceilicffilir. 582 ve 833 »di Mîtaddıekaiieı 
giösUıenliIen esbabı kıanuınıiıyeyle ımüsteaıfit olmaksızın So
na ve ıjlkımıaii vazife ellimleıyen kıomlîsyoncu müvekklilin 
zanar ive zfiyanını 'tediyeye raııeıdbur olur. 

SekGz Yüz Elindi Malddle — Müvekkilin veffa'îı 
(komûsyom mulkıaveleisinlin infisahını mudip dieğ'Mlr.1 
iHaMar ve borçta 'VeırcasisOnle 'inCfkıal eder. 

iSeösGız Yüz Eli 'Bininci Madtdıe — KomlJİsyonulcu 
tarafıinldan kalbul edıJJan ve konıli^oncunun veya gsuy-
ıl3n Ihaklkı ıtaaBlük eyleyen biır komisyon mukavelesln!-
dıen mlüvekıkl rüou ©ilenmez. 

Sekiz Yüz Elli İkinci Madde — Komiisyoa ranuıkıaı-
velesinlin mevzuunu teşkil elden muameleyi nııüvıeikikD-< 
Sin ıbûzzali yapması mümkün o&nanııasından veya o 
muaunieieyi doğar Ibür kiounıJsıyonouya havaSede nıüşlkG-
Lât bulunmasından mâsı mlüvielködiıilin telâfıiüi g«yri kla-
M'â bir zarara uğrayacağı mulhalkkak olan aitor»]ie 
IkomOstyoncu koımliısyon mukavelesinden ıriicu leideımcız. 

ıSeikliz Yüz 'Eli Üçüncü Madde — KoanlJaiyon mu-
kaveBeslilnin İcrayı ahkâmı pahaya anüftevaikkıf offiap da 
ımülvelMkGl (kıaifii ikıanşilJk insan leimıamfiş veyahut anaikiia-
ali meblâğın ibeaıveıçhıi: peşin komlkıyoneu 'tarafından w-
«liûmeısûnli Ibeyan eiitiği haOJle Ibu meblâğın bilâhare 'mü
vekkili tarafınıdan kenldlKnie ne surece ıteldiiyıe etdüfecegl 
göstoiatoııenıitş lise kounliısyıoncu her zaman tomfeyton 
mukatveksıinden rüou veya mukavelleriin dcnasım ıtehliır 
edtelhifc 

Sekiz Yüz (Eli- ıDördüncü Mailde — KoGnfcfyfoaa 
mıukavelesliniin mevzuunu ıteşlk'31 eden emvalin kıyme
tti mulhammenesıi nakliye ntasaıiiff'ine Itekalbüll eiimeyeı-
cek derecede dün IbuSununsa koornOsyoncu ıbM .teah-

hur keyfiyeti nlüvelkkiile IbGJdfalmieğe mecburdur. Bun
dan başka emvali mezkûra kendisine toîiım olunmak 
üzere Ibir yeldtöadil (tâyliniM 612 nci maddleyıe ItevfİGcan 
mahkemeden talep edelhÜir. 

ISdkJz Yüz EîBi Beişindi Madde — Kıounlisyanicu ıdê -
ruhîe eyüadliğ] muamelât hakkında '2yi bir tâciı'in ken
di] lüşkıründe sarf eıdleceği ıd'iklkat ve basireti Sbnaza, mun 
vdklkılliin ımenaffîni dakıa muhafazaya ve o cıımllnı! ifau 
ya, cereyan ı&den muamelenin llkliiıza eden ımukatını Ibu 
hususta bir karar İttihaz ive tebl^ edebiileoek vê hû'üe 
vakil ve zamanında müivekklllle Qbiâğa ve ıblbaasa ko
misyonunun icrası akabinde derhal ıkeyfiıydli İhbara 
ve icra etlliği mıu<ameffieınln hesalbuu vesaika müsiJenli-H 
den ataya ve ıtalhastelül öden meraafii bCSâ tehir VUSULÜ' 
dalireıslinıdıe irsalle veya tesîlîme mıedbuırıdur. 

iSekiz Yüz 'Eli Altıncı Madde — Kıomüsyocnicu sa-
'lâhlyellîni ıtecavüz veya suıiısltinııal etmek, sureciyle 
muveklki hakkında muzir ıbir nııuamıele yaparıaa Ibu 
muanifcSe koımlîsyoncu hıalklkınlda muıteber olup nııüvelic-
kil 859 ve 860 nci maddelerde mezkûr şerait dairesin
de anı kendi hesabı için kabule icbar olunmaz. 

Sekizyüz Elliyedmci Madde — Komisyoncunun, 
müvekkilinin vermiş olduğu evamir ve talimata muha-
halif hareket etmiş olmasından dolayı aktin butlanını 
komisyoncu veya üçüncü şahıs iddia edemeyip bu hak 
münhasıran müvekkile aittir. 

Sekizyüz Ellisekizinci Madde — Komisyoncu ımıü-
vekkilin emri olmadıkça komisyonun mevzuunu teşkil 
eden eşyayı sigorta ettirmeye mecbur değildir. 

Sekizyüz Ellidokuzuncu Madde — Komisyoncu 
satın alınacak emvalin tâyin olunan cins ve evsafı iti
bariyle müvekkilin taümatiına muhalefet edecek olursa 
müvekkil bunları kabule mecbur olmaz. 

Muhalefet, müvekkilin tâyin ettirdiği miktardan 
fazla emval iştira etmek suretiyle vaki olmuş ise mü
vekkil fazlasını komisyoncuya terkederek tâyin ettiği 
miktarı kabule mecbur olur. 

Sekizyüz Altmışıncı Madde — Komisyoncu tâ
yin olunan fiyattan aşağı satar veyahut yukarı satın 
alır ve müvekkil işbu muameleyi kendi hesabına kabul 
etmek istemezse mezkûr muamelenin icrasıhaberinin 
vürudu halinde kabul veya ret hakkındaki kararım ko
misyoncuya bildirmeye mecburdur. Bi W irmezse mua
mele! vakıayı tasvip etmiş addolunur. Mahaza komis
yoncu muamelenin icrasiyle beraber farkı fiyatı tesvi
ye edeceğini ilâveten beyan ederse müvekkil muamelei 
vakıayı kabule mecburdur.. Ancak Komisyoncunun 
müvekkilin tâyin etmiş olduğu fiyata muhalefet etmiş 
olmasından dolayı müvekkil için bir zarar husule gel
miş ise (bunu da komisyoncuya tazmin ettirebilir. 
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Sekizyüz Altmışbirinci Madde — Komisyoncu tâ
yin olunan şeraitten daha müfit şerait ile muameleyi 
icra etmiş ise menaf M zaide kamilen müvekkile aittir. 

Sekizyüz AltmışMnci Madde — Komisyoncunun 
ita eylediği hesap, defterindeki kayıtlara mutabık ol
malıdır. 

Müvekkile suiniyetle defterlerindeki kayıtlara mu
halif hesap varakası ita eden veya bu varakaya eşya 
fiyatlarım ve akdettiği mukavelât şeraitini suiniyetle 
tağyir ederek derceden ve gayrivaki veya miktarı ha
kikisinden fazla masarifi kezalik suiniyetle kaydeden 
komisyoncu emniyeti suisthnal cezasiyle mücazat olu
nur. Bu ahvalde komisyoncunun müvekkilinden ücret 
talebi hakkı sakıt olacağı gibi icra olunan muamele ne-
tayicinden komisyoncu bizzat mesul olur. 

Sekizyüz AJtmışüçüncü Madde — Müvekkilin izni 
olmaksızın üçüncü şahıslara avans veren veyahut kre
di açan komisyoncu ıbu muamelenin kâr ve zararını 
tahammül etmiş addolunur. Müvekkilinin izni olmak
sızın malım veresiye satmış ise müvekkil bu muame
leden mütevellit faiz ve menafü terketmek şartiyle se
menin derhal tesviyesini komisyoncudan talep edebi
lir. 

Bu muamelenin icra olunduğu mahalde tediyei se
men için müşteriye mehil Ması örfü ticarî iktizasından 
ise müvekkilin aksine emri mevcut olmadığı halde ko
misyoncu örfen muayyen menli kendiliğinden ita ede
bilir. 

Sekizyüz Altmışdördüncü Madde — Komisyoncu 
veresiye bey'e mezun olsa bile ademi iktidarı malisi 
maruf olan eşhasa müvekkilin malını satamaz. 

Sekizyüz Altmışbeşinci Madde — Müvekkilin me
zuniyeti ile onun malım veresi satan komisyoncu müş
terilerinin esamisini müvekkiline bildirmeye mecbur
dur. Aksi halde bu satış peşin addolunur. 

Sekizyüz Altmışaltına Madde — Poliçe satın al
mayı deruhde etmiş olan komisyoncunun bu poliçeyi 
ciro ederken hiç bir kayıt ve şart dercetmeyerek mun
tazam ciro ile müvekkiline devretmesi lâzımdır. 

Sekizyüz Alhnışyedinci Madde — Komisyoncu 
kendisiyle icrayı muamele eden üçüncü şahıslara ait 
borçlardan dolayı müvekkiline karşı esasen mesul de
ğildir. Şu kadar ki bu esasın hilâfına mukavele veya ör
fü ticarî mevcut olduğu halde komisyonca âkit olan 
üçüncü şahıs derecesinde mesuldür. 

Bu suretle işbu mesuliyetine mukabil komisyonca 
(dakruvar) namiyle ayrı bir ücrete müstahak olur. 

Sekizyüz AltmışseMzinci Madde — Komisyoncu 
deruhde ettiği işin ikmalinde ücrete kesbi istihkak eder. 

Komisyoncu tarafından İdare edilip müvekkile alt 
şahsî esbap dolayısiyle neticelenmeyen fcjir muamele 
için dahi ücret talebine hakkı vardır. 

Sair sebeplerden dolayı akim kalan muamelât için 
komisyoncu ancak teşebbüsan vakıası derecesinde ör
fü mahalliye göre tazminat talep edebilir. 

Sekizyüz Aramşdokuzuncu Madde — Komisyoncu 
müvekkil hesabına verdiği avansları, ımjasraflan ve 
bunların avans veya sarf tarihinden itibare^ işleyen fa
izlerini komisyon vazifesini ikmal etmede^ evvel dahi 
talep edebilir. Bu halde vesaika müstenit bir hesap 
varakası vermeye mecburdur. Komisyoncu f ıkrai âni-
fede beyan olunan masarife de bu nakliye masarifini 
ithal edebilirse de müstahdemin ücreti namiyle bir 
şey ilâve edemez. 

Sekizyüz Yetmişinci Madde — Borsada ve piya
sada fiyatları muayyen olan emtia veya kıymetli evra
kın bey'ü şirâsmı deruhde etmiş olan komisyoncu mü
vekkilin hilâfına emri olmadığı halde satın alacağı şe
yi bayi sıfatiyle kendi mahndan ita veya satacağı şeyi 
de müşteri sıfatiyle kendisi için ahzedebiliri Komisyon 
vazifesi bu surette ifa edilecek olursa komisyoncu mu
amelenin icrası zamanında borsada ve piyasada muay
yen fiyat üzerinden hesap vermeye mecbur olur. Ko
misyoncunun vazifesini bu suretle ifa eylediğini müvek
kile ihbar ettiği tarih muamelenin icrası tarihi addo-
inur. 

Borsada fiyatları resmen tayin ofunaa emtia ve 
kıymetli evrak bey'ü şırasını kendi namına icra etmek 
suretiyle komisyon vazifesini ifa eden komisyoncu ver
diği hesaba resmî fiyatlardan başka 'bir <>edel vaze-
demez. Hususau saire hakkında bey'i ticarî ahkâmı 
tatbik olunur. 

Bu madde hükmü mukavele ile müvekkil aleyhine 
tadil olunamaz. 

Sekizyüz Yetmişbirinci Madde — İştirasını deruh
de eylediği emtianın komisyoncu tarafından verilmesi 
ve satmasını taahhüt eylediği emtianın komisyoncu ta
rafından alınması hallerinde komisyoncu adi komis
yon ücretine ve ıbu kabil bir komisyon işfyrin alelade 
icap ettireceği masarife kesbi istihkak eder. 

Sekizyüz Yetmıişikinci Madde — Komisyoncu 
870 ncj maddenin bahşetmiş olduğu salahiyete istina
den kendi mtahm müvekkiline satmış oka dahi 839 ncu 
maddede musarrah matlubatını o inaldan jehni ticarî 
ahkâmına tevfikan istiyfa edebilir. 

Sekizyüz Yetmişüçüncü Madde — Komisyoncu 
839 ncu madde mucibince alacağım müvekkil hesabına 
icra etmiş bulunduğu muamele neticesinde tahsil ey-



lediği mebaliğden müvekkiMne ve onun dayimlerine ter-
cîhan istiyfa edebilir. 

Sekizyüz Yetmişdördüncü Madde — 870 nci mad
dede beyan olunan ahvalde komisyoncu muamelenin 
kiminle icra edilmiş olduğunu tasrih etmeksizin komis
yon vazifesinin icra olunduğunu ihbar ederse müvek
kil komisyoncuyu işbu bey'ü şira muamelesini kendi 
hesabınıa icra etmiş ad ve ınuktaziyatı akdin icrasını 
kendisinden talep etmeye hakkı vardır. 

Sekizyüzyetmiş Yetmiş Besinci Madde : Komisyoncu 
sarahaten mezun olmadıkça müvekkile ait emtianın 
markalarını tebdil edemez. 

Sekizyüz Yetmişalhncı Madde — Komisyoncu ay
nı cinsten ve aynı markayı muhtevi olarak nezdinde 
bulunan emvali, muhtelif eşhasa ait ise her şahsa ait 
bulunan emvali, onun mülkiyetini gösterecek bir ala
meti mahsusa ile tefrik etmeye mecburdur. 

Sekizyüz Yetmişyedinci Madde — Bir muamele 
müteaddit müvekkillere veyahut komisyoncu ile bir 
müvekkile ait emval üzerine icra olunursa komisyon
cunun faturalarla defterlerinde bu emvalin kime ait ol
duğumu sarahaten beyan etmesi lâzımdır. 

Sekizyüz Yetmişsekizinci Madde — Bir komisyon
cu müteaddit müvekkil veya kendisiyle müvekkil he
sabına icra etmiş olduğu muamelâttan dolayı bir şahıs 
zimmetindeki matlubattan vaki olan tahsilatın kimin 
namına olduğunu defterine kayıt ve bu husus için ita 
ettiği makbuz senedine de bu ciheti dercetmeye mec
burdur. 

Makbuz senedinde veya defterlerde tediyatm han
gi muamele ve şahsa ait olduğu zikredilmemiş ise tedi
ye olunan meblağ alacakları nispetinde alâkadarana 
ait olur. 

Onbiıinci Fasıl 
Nakliye Komisyonu 

Sekizyüz Yetmişdokuzuncu Madde — Kendi namı
na ve müvekkil hesabına emtiai ticariye nakletürmeyi 
sanat ittihaz etmiş olan kimseye nakliyat komisyoncu
su itlak olunur. 

Nakliyat Komisyonculuğu için işbu fasılda mu-
sarrah olmayan ahvalde komisyon mukavelesine ve 
bilhassa emtianın keyfiyeti alız ve muhafaza ve sigor
tasına dair ahkâm tatbik olunur. 

Sekizyüz Sekseninci Madde — Nakliyat komis
yoncusu nakil mukavelesinin ahkâmım ifada ve bilhas
sa nakliyecileri ve mütevassıt nakliye komisyoncuları
nı intihapta müdebbir bir tacir gibi basiretle harekete 
ve müvekkilinin menafimi muhafaza ve talimatına ria-
ayete mecburdur. 
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Nakliye komisyoncusu nakliyeci ile mukavele etti
ği ücreti nakilden fazla bir ücreti müvekkilinin hesabı
na geçiremez. 

Sekizyüz Seksenbirinci Madde — Nakliyat komis
yoncusunun eşyayı nakliyeciye teslim ettikten sonra 
ücretini talebe hakkı otur. 

Sekizyüz Seksenikinci Madde — Nakliyat komis
yoncusu naklettiği eşyaya hakikaten veyahut nakliye 
senedini veya makamına kaim ilmühaberi yahut eşya
nın bir mağaza veya antrepoya tevdi edildiğini mübey-
yin makbuz varakasını hâmil olmak suretiyle hükmen 
vaziülyet ise o eşyaya ait nakliye masrafı, komisyon 
ücreti ve avanslardan dolayı mezkûr eşya nakliyat ko
misyoncusuna karşı merhum hükmündedir. 

Sekizyüz Seksenüçüncü Madde — Emvalin nakli
ne birbirini müteakip müteaddit komisyoncu tavassut 
ettiği surette muahlıaran tavassut eden komisyoncular 
kendilerinden evvelki komisyoncuların hukukunu ve 
bilhassa anıların naklolunan eşya üzerindeki rehin hak
larım istimale mecburdurlar. 

Bir komisyoncunun matlubu kendisinden gelen 
komisyoncu tarafından temin edilecek olursa evvelki 
komisyoncunun hakkı relini ondan sonraki komisyon
cuya intikal eder. 

Sekizyüz Seksendördüncü Madde — Nakliyat ko
misyoncusu nakliyecinin ücretimi tediye ettiği surette 
onun hukuku kendisine intikal eder. 

Sekizyüz Seksenbeşinci Madde — Aksine mukave
le olmadığı surette nakliyat komisyoncusu eşyayı ken
di vesaitiyle nakledebilir. Bu halde komisyoncu nakli
yecilere mahsus vazaifi ihraz eder. 

Kezalik nakliye komisyoncusu ilmühaberini müvek
kilin talebi üzerine kendi namına tanzim ve ita etmiş 
veya kendisi ile eşya sahibi arasında nakil ücreti ve 
bilumum masarif mukabili olarak maktu bir meblağ 
tayin edilmiş ise komisyoncu müvekkiline karşı huku-
kan nakliyeci vaziyetinde kalır. 

Sekizyüz Seksenaltıncı Madde — Nakliyat komis
yoncusunun mesuliyeti eşyanın mürseKinileyh tarafın
dan teslim edildiği tarihten bir sene sonra sakıt olur. 

Nakli taahhüt olunan eşya tamamen zayi olmuş ise 
müruru zaman mezkûr eşyanın teslimi lâzım geldiği 
tarihten başlar. 

Eşya nakliyat komisyoncusunun hilesinden dolayı 
kaybolmuş, tenakus etmiş veya bozulmuş yahut geç 
teslim edilmiş ise komisyoncunun mesuliyeti yukarıda 
beyan olunan hususî müddetler zarfında sakıt olmaz. 
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Ontkinci Fasıl 
Nakliyat 

Kısmı - 1 
Ahkâmı Umumiye 

Sekizyüz Seksenyedinci Madde — Bir nakliyeci
nin ücret mukabilinde, eşya veya eşhasın karada, su
larda nakillerini taahhüt eylemesine nakil mukavelesi 
ıtlak olunur. 

Sekizyüz Seksensekizinci Madde — Nakliyeciliği 
kendisine sanat ittihaz etmeyip eşya veya eşhasın nak
lini arızi olarak taahhüt eden kimse hakkında dahi bu 
fasıl ahkâmı tatbik olunur. 

Sekizyüz Seksendokuzucu Madde — Haksız ola
rak alman nakliye ücretinin istirdadı davası dahil ol
duğu halde nakil mukavelesinden mütevellit bilumum 
hukuk davaları bir sene müruru ile sakıt olur. 

Bu müddet, eşya naklinde eşyanın teslimi, eşhas 
naklinde yolcunun muvasalatı tarihinden başlar. 

Eşya tamamen zayi olmuş veya yoku- vasıl olma
mış ise müruru zaman müddeti eşyanın teslimi ve yol
cunu muvasalatı lâzım geldiği tarihten itibaren cere
yan eder. 

Eşya nakliyecinin hilesinden dolayı zayi olmuş, te
nakus etmiş veya bozulmuş yahut geç teslim edilmiş ise 
nakliyecinin mesuliyeti yukarıda beyan edilen müd
detler zarfında sakıt olmaz. 

Kısım - 2 
Eşya Nakü 

Sekizyüz Doksanıncı Madde — Mürsil nakliyeciye 
talebi halinde iki nüsha olarak bir nakliye senedi tevdii
ne mecburdur. Fakat nakliye senedi olmasa bile rıza 
ve muvafakatleri ve eşyanın nakliyeciye teslimi ile 
mukavele tarafeyn beyninde tamam olur. 

Sekizyüz Doksanbirinci Madde — Nakliye senedi 
mevaddı atiyeyi muhtevi olmak lâzımdır: 

1. Mürselünıueyhin adresini, eşyanın irsal olun
duğu maîıalli, emrine ve indeüktiza hamiline şerhini; 

2. Naklolunacak eşyanın cinsini, siklet, derecei 
istiap veya adedini, paket halinde iseler paketlere vaz-
olunan numaralan ve alâmetleri ve ambalajın şekü 
ve vasfını; 

3. Mürselin hüviyet ve ikametgâhını; 
4. Nakliyecinin hüviyet ve ikametgâhım; 
5. Nakliye ücreti ve ücret tesviye ohınmuş ise bu 

ciheti; 
6. Naklin icra edileceği müddeti; 
7. Tarafeyn arasında kararlaştınlan diğer husu-

satı. 

Bu mevadden birinin sehven dercedilmemesinden 
veya muhalifi hakikat olarak derceditonesinden müte
vellit zarar ve ziyan mürsile aittir. 

Naklolunacak eşya barut ve mevaddı infilakiye gi
bi tehlikeli şeylerden ise bunu bildirmeyen mürsil bun
dan mütevvelKt zarar ve ziyam da tesviyeye mecbur
dur. 

Sekizyüz Doksanikinei Madde — Mürsil nakliye
ciye gümrük evrakım ve eşyanın nakü için muhtaç 
olduğu diğer vesaiki tevdie mecburdur. Bu evrak ve 
vesaikin muntazam ve hakikata muvafık ve kâfi ol
mamalarından mürsil mesuldür. 

Sekizyüz Doksanüçüncü Madde — Nakliye senedi 
tanzim edilmemiş ise miirsel talep olduğu halde nakli
yeci nakliye senedinin muhtevi olacağı hususatı muta-
zammın ve tarafından mümza bir ilmühaber vermeye 
mecburdur, 

Sekizyüz Doksandördüncü Madde — Nakliye se
nedinin bir nüshası mürsil tarafından bilinıza nakliye
ciye tevdi ve esnayı nakilde eşya ile beraber sevkolu-
nur. Diğer nüshası nakliyecinin imzasiyle mümza ola
rak mürsile iade edilir. Nakliye senedi emre veya ha
mile muharrer ise nakliyecinin imza etmiş olduğu se
nedin cirosu veya testimi eşyanın mülkiyetini nakle
der. 

Cironun şekil ve netayici, bu bapta senedatı tica
riye için mevzu ahkâma tabidir. 

Nakliye senedinde gösterilmeyen hususata istina
den müTselünileyh ve nakliyeci tarafından imza olunan 
emre veya hamiline muharrer nakliye senedinin ha
miline karşı bir gûna iddia dermeyen olunamaz. 

Sekizyüz Doksanbeşinci Madde — Nakliye sene
dine veya ayrı bir varakaya naklolunacak eşyayı, alız 
ve kabzettiği zamandaki hal ve vaziyeti hakkında bir 
kaydı ihtiyatî dercetmeyerek kabul edecek olursa ha
ricen hiç bir kusurları olmadığını tasdik etmiş addolu
nur. Şu kadar ki eşyayı bilâ itiraz kabul etmiş olsa bile 
haricen aroaşıbnası kabil olmayan nekayisin vücudunu 
iddia ve ispat hakkı kendisi için mahfuzdur. 

Sekizyüz DoksanaHıncı Madde — Nakliyeci eşya
nın irsaMnde aldığı emre göre harekete mecburdur. Şu 
kadar ki eşyanın mahiyetine, mahalli irsallerine veya 
diğer esbaba binaen veya bir hali fevkalâde veya se
bebi mücbirden dolayı diğer suretle hareket muktazi 
ise alınan emre tebaiyet etmiyerek icabı hale göre ha
reket edebilir. 

Sekizyüz Doksanyedinci Madde — Tarafeynden 
birisine raci olmayan bir hali fevkalâde veya bir sebe
bi mücbirden dolayı eşyanın nakli menedilmiş veya-
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kut jyek ziyade gecikmiş olursa nakliyeci keyfiyeti der
hal mürsile bildirmeye mecburdur. Bu halde mürsil 
nakliyeciye onun imza etmiş olduğu nakliye senedi nüs
hasını iade ve 900 ncü madde mucibince tayin oluna
cak tazminatı tesviye ederek mukaveleyi feshedebilir. 

Sekizyüz Doksansekizinci Madde — Mürsil icabı 
hale göre mezkûr 800 ve 901 nci maddeler mucibince 
nakliyeciye tazminat ita etmek şartiyle nakliyatı tevkif 
ve eşyayı istirdat hakkım haiz olduğu gibi eşyanın nak
liye senedinde irae olunan mürselünileyhin gaynsına 
itasına yahut diğer suretle tasarruf icrasına da salâhi-
yefctardır. Şu kadar ki nakliyeci : 

1. Eşyanın irsal olunduğu mahalle vasıl olduğu 
yahut vusulü lâzım geldiği ve mürselünileyhin bunla
rın teslimini talep ettiği tarihten; 

2. Miirselünileyh nakliye senedini aldığı yahut 
nakliyecinin kendisini haberdar ettiği bir zamandan 
itibaren ıniirslin evamirini icra ile mükelleftir. 

Nakliye senedi hamiline ait veya emre muharrer 
ise nakliyeci ancak kendi imza etmiş olduğu nakliye 
senedini ibraz ve teslim eden şahsın emirlerini icraya 
mecburdur. 

Sekizyüz Doksandokuzuncu Madde — Mürsillin ve
ya mürselünileyhin şeraiti mukarrereye muhalif olan 
emirleri veya yeni talimatnameleri üzerine katoluna-
nacak mesafe veya müddeti nakil tezayüt edecek olur
sa nakliyeci bu tezayüt nispetinde fazla ücrete ve bu 
yüzden ihtiyar ettiği masarife müstehaktır. 

Dokuzyüzüncü Madde — Tarafeynden birisine raci 
olmayan ahvali fevkalâde veya esbabı mücbireden do
layı sefer duçarı inkıta olacak olursa nakliyecinin ih
tiyar ettiği masarifin istiyfası hakkında halel gelmemek 
üzere ancak katolunan mesafe nispetinde nakliye üc
retine istihkakı vardır. 

Esbabı mücbire ve ahvali fevkalâdeden dolayı 
nakliyata başlanmamış ise nakliyecinin ücrete istihkakı 
olmazsa da tahmil ve tahliye masarif iyle ihtiyar ettiği 
sair masarifi zaruriyeyi talebe hakkı olur. 

Dokuzyüz Birinci Madde — Sefer, mürsilin arzu
su ile duçarı inkıta olduğu halde ahkâmı atiye cari 
olur : 

1. Hareketten evvel nakliyat tevkif edilecek olur
sa mürsil muharrer ücretin nısfım tahmil ve tahliye 
masaıifiyie nakliyeci tarafından ihtiyar olunan masa
rifi sairei zaruriyeyi; 

2. Nakliyat hareketten sonra tevkif olunacak 
olursa mürsil ücreti nakliyenin tamamım ve tahliye 
masarif atiyle eşya mürsile iade oluncaya kadar nakli

yeci tarafından yapılan masarifi zaruriyeyi tesviyeye 
mecburdur. 

Dokuzyüz İkinci Madde — Eşya, mukavele veya 
örfü ticarî ile muayyen olan ve bunların fikdam halin
de icabı hale göre makul ve mutedil görülen bir za
man zarfında nakledilmek lâzımdır. 

Dokuzyüz Üçüncü Madde — Eşya, maddei sabı
ka mucibince muayyen olan müddetlerden sonra vasıl 
olursa nakliye ücreti, teahhur eden müddet ile müte
nasip olarak, tenzil olunur. Müddeti teahhur muka
velede muayyen olan müddetin iki mislini mütecaviz 
ise nakliye ücreti tamamen sakıt olmakla beraber nak
liyeci bu yüzden tevellüt ettiği ispat olunan zarar ve 
ziyandan mesul olur. 

Nakliyecinin ademi mesuliyeti hakkında mukave
leye dercolunacak ahkâm keenlemyekündür. 

Nakliyeci teahhurun mürsil ve mürselünileyhin efa-
linden veya bir sebebi mücbir ve fevkalâdeden neşet 
ettiğini ispat edecek olursa eşyanın vusulünün teahhu-
rundan mesul olmaz. 

Vasati nakliyenin f ikdam veya ademi kifayeti te
ahhur için esbabı mazeret teşkil etmez. 

Dokuzyüz Dördüncü Madde — Nakliyeci eşyanın 
kendisine tarihi tesliminden itibaren mürselünileyhe 
teslim olunduğu zamana kadar geçen müddet zarfında 
uğradığı zayiat ve haşarattan dolayı mesuldür ve ade
mi mesuliyete dair şerait bâtıldır. Ancak nakliyeci zı
ya ve hasarın: 

1. Kendi hatasından tevellüt etmeyen bir haM 
fevkalâde veya sebebi mücbirden; 

2. Eşyada zaten mevcut nekais ve meay ipten ya
hut eşyanın mahiyetinden veya ambalajın fena yapıl
masından; 

3. Mürsil veya mürselünileyhin fiilinden yahut 
verdikleri emir ve talimatın tatbikmdan ileri geldiğini 
ispat edecek olursa mesuliyetten azade kalır. 

Zıya ve hasar ancak üç numaralı fıkrada beyan olu
nan halden neşet etmiş ise mal tamamen zayi olsa da
hi nakliyeci ücretinin tamamına müstehak, olur. 

Naklolunan eşyanın bir kısmı telef olmuş ise nak
liyeci mütebaki kısmın ücretini almak hakkını haizdir. 

Dokuzyüz Beşinci Madde — Nakliyecinin nakli 
eşyadan mütevellit mesuliyeti, bunların nakledilmek 
üzere teslimleri tarihinden itibaren başlar. 

Dokuzyüz Altıncı Madde — Nakliyeci mahiyetle
ri icabı olarak nakilleri esnasında hacim ve vezinleri 
tenakus eden eşyadan dolayı mesuliyetini, peşin ola
rak tayin edilen yüzde bir miktarı muayyen nispetinde, 
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tahdit edebilir. Bu mesuliyet eşya paketlere taksim 
edilmiş ise her biri için ayrıca tahdit edilebilir. 

Mürsil veya mürselünileyh noksanın, eşyanın ma
hiyetinden tevellüt etmeyip diğer bir sebepten iteri 
geldıiğini veya noksanın ahval ve vakayıa nazaran 
tahdit edilen miktara baliğ oiamıyacağını ispat edecek 
olursa tahdidi mesuliyet keyfiyeti haizi tesir olmaz. 

Dokuzyüz Yedinci Madde — Nakliyeci kendi ma
kamına kaim olan bütün nakliyecilerin ve kendisine* 
muavenet edenlerin yahut eşyanın naklini kendilerine 
tevdi ettiği kimselerin, nakledilen eşyanın mürselüni-
leyhine teslimine kadar vukubukm fiil ve hatalarından 
mesuldür. 

Dokuzyüz Sekizinci Madde — Ziyadan mütevellit 
zarar nakliye senedine dercohınan kıymete ve kıymet 
nakliye senedinde gösterilmemiş ise aynı cins ve vasıf
taki eşyanın teslim edilecek mahaldeki kıymetlerine 
göre tayin olunur. 

Hasardan mütevellit zarar, eşyanın teslim edilece
ği mahalde hasardan evvelki kıymeti ite hasardan son
raki kıymeti arasında mevcut farka nazaran tespit edi
lir. 

Dokuzyüz Dokuzuncu Madde — Eşyanın zıyaı ve
ya bozulması halinde nakliyeci kendisine beyan ve 
tarafından kabul edilmiş olan kıymetlerini tazmin 
eder. Yolcuların mahiyet ve kıymetlerini beyan etmi-
yerek nakliyeciye tevdi ettikleri eşyanın ziyamdan mu-
tahassıl zarar her hadisenin ahvali hususiyesine ve bil
hassa müddeinin şahsına nazaran tayin ve tespit olu
nur. 

Nakliyeci kendisine tevdi olunurken beyan edilme
miş olan zikıymet eşyanın, nukudun ve deyin seneda-
tiyle hisse senedatı ve tahvilâtın ve evrak ve vesaiki sai-
renin hasar ve ziyamdan mesul olmaz. Mahaza bu 
ahvalin kâffesinde nakliyecinin hilesi veya kusuru fa
hişi varsa zararın tamamını tazmine mecbur olur. 

Dokuzyüz Onuncu Madde — Birinci nakliyeciden 
sonra gelen nakliyeciler naklolunacak eşyayı ve nakli
ye senedini tesellüm ettikten sonra tevellüt eden bü
tün borçlar da evvelki nakliyeci makamına kaim olur
lar. Bunlar nakliye senedine yahut diğer varakaya ken
dilerine teslim olunan eşyanın ne halde bulunduklarım 
derç ve tespit ettirebilirler. Bu hükme ademi riayet 
halinde 895 nci madde ahkâmı tatbik olunur. 

Dokuzyüz Onbirinci Madde — Nakliyeci naklo-
nan eşyanın vusulünde derhal otnürseHinileyhe haber 
vermeye mecburdur. 

Dokuzyüz Onikinci Madde — Nakliyeci eşyanın 
vusulünden evvel muhafazalarına müteallik olarak 

. mürseKinileyhi tarafından kendisine verilecjek talimatı 
icraya mecburdur. 

Mürselünileyh eşyanın vusulünden ve hakliye se
nedini veya bu makama kaim ilmühaberij hamil ise 
eşyanın vusulü iktiza eden günden sonra gÇrek kendi, 
gerek üçüncü şahıslar lehine olarak nakil muamelesin
den tevellüt eden bilcümle hukukî, zarar v* ziyan da
vası dahi] olduğu halde, nakliyeciye karşı istimal ve 
beyan edilen zamandan itibaren naklolunan eşyanın 
kendisine teslimini ve nakliye senedinin nakliyecideki 
nüshasının iadesini talep edebilir. i 

Hamile veya emre muharrer bir nakliye senedinin 
hamili mürselünileyh makamında addolunur» 

Dokuzyüz Onüçüncü Madde — Nakpiye ücreti 
ile ardiye ve masarif i saire, hilâfına mukavele olmadı
ğı halde, eşyanın teslimi meşrut olan mahalde kabul
lerimden sonra nakliye senedine tevfikan mürselünileyh 
tarafından verilmek lâzımdır. 

Dokuzyüz Ondördüncü Madde — Naklolunan eş
yayı almak üzere müracaat eden şahıs 913 ncü mad
dede gösterilen borçlarım vermiyecek olursa nakliyeci 
eşyayı teslime mecbur değildir. Şu kadar k$ boryların 
miktarında ihtilâf Vaki olursa mürselünileyh medyum 
olduğunu kabul ettiği miktarı tesviye eder ye aradaki 
farkı muteber bir bankaya yahut kâtibiadile yahut 
emin diğer bir mahalle tevdi eyler ise nakliyeci eşyayı 
teslime mecbur olur. 

Nakliyeci nama veya hamile yahut emre muharrer 
olan ve tarafından imza edilen nakliye mukavelesinin 
nüshai semiyesi kendisine iade edilmedikçe naklolunan 
eşyayı teslime mecbur değildir. 

Dokuzyüz Onbeşinci Madde — Nakliyeci nakil 
mukavelesinden mütevellit bilumum mathıbjat için eş
yayı tevkif hakkım haizdir. Nakliyeci müjteaddit ise 
son nakliyeci evvelkilerin hukukunu istimal e|yler. Mür-
setümleyhin 914 ncü madde mucibince emıjn bir ma
halle tevdi etmiş okluğu meblağ nakliyecinin hakkı 
tevkifi noktasından eşya hükmündedir. 

Dokuzyüz Onaltıncı Madde — Son nakliyeci ken
disinin veyahut kendisinden evvelki nakfiyejcilerin ya
hut mürsilin mathlbatını istiyf a veya emin hjir mahalle 
tevdiini talep etmeksizin nakledilen eşyayı teslim ey
lerse mürsilin ve kendisinden evvelki napiyecilerin 
sarfettikleri yahut medyun bulundukları ınebaliğden 
dolayı anlara karşı mesul ohır. Fakat bu mebaliğden 
dolayı mürseKiniIeyhe hakkı müracaatı bakidir. 

Dokuzyüz Onyedinci Madde — Eşyanın hini tes
liminde hasarzede olduklarına delâlet edecek haricen 
hiç bir alâmet ve işaret bulunmasa dahi mürselünileyh 
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bunların hal ve vasıflarım nakliyecinin huzuriyle der
hal bizzat muayene etmek yahut mahalli tesliminde 
muamelâtı cariyeyi niyetle mükellef mahkeme mari
fetiyle muayene ettirmek hakkını haizdir. Ayni hak
kı nakliyeci de haizdir. 

Masarif muayeneyi isteyen tarafa aittir. Mamafih 
bu suretle mürseliinileyhin tesviye etmiş olduğu ma
sarif esasen nakliyeciye ait ve raci bir zıya veya ha
sardan mütevellit ise masarifi mezkûreyi nakliyeciden 
istiyfa edebilir. 

Dokuzyüz Onsekizinci Madde — Nakliyeci aley
hine ikame olunacak tazminat davaları birinci veya 
sonuncu nakliyeci aleyhine ikame edilmek lâzımdır. 
Bu dava aradaki bu* nakliyeci aleyhine de ikame olu-
nabilirse de evvelemirde zıya ve hasarın bu nakliyeci
nin naklettiği zaman zarfında vaki olduğu ispat edil
mek şarttır. 

Bir nakliyeci mesul olmadığı efalden dolayı tazmi
nat verir veya bu yüzden aleyhine dava ikame edilir
se kendisine doğrudan doğruya tekaddüm eden nakli
yeciye yahut esasen mesul olması lâzım gelen ortadaki 
nakliyecilere hakkı rücuu vardır. 

Zıya ve hasardan dolayı mesul olması lâzım ge
len nakliyeci tayin edilemediği halde zaran vaki bü
tün nakliyeciler arasında her birinin nakliye ücretin-
deki hissesiyle mütenasip olmak üzere taksim olunur. 
Mamafih hasarın eşyayı kendisinin naklettiği zaman 
zarfında vaki olmadığını ispat eden nakliyeci tazmin 
ediiecek zarara iştirak etmez. 

Dokuzyüz Ondokuzuncu Madde — Nakliyecinin 
mürselünileyhi bulamaması veya mürselünileyhin eş
yayı kabul etmemesi veyahut kabulde gecikmesi, mür-
seiiinileyh ile nakliyeci arasında bir ihtilâf çıkması 
yahut teslime mani diğer bir sebebin zuhur etmesi 
hallerinde nakliyecinin keyfiyeti hemen mürsile bildir
mesi ve cevabını beklemesi lâzımdır. Keyfiyeti mür
sile bildirmek mümkün olmayan veya mürsil cevap 
vermekte gecikir yahut icrası mümkün olmayan bazı 
talimat verirse nakliyeci eşyanın vasıl olduğu mahal
deki salâhiyettar mahkemeye müracaatla tayin ede
ceği yedi adle teslim edebilir. Bu kabil eşyanın ma
ruz olduğu tehlike ve zarar mürsile aittir. Eşya mü-
tesariülfesat olup fıkrai anifeye tevfikan keyfiyet 
mürsile bildirilinceye kadar zarar ve tehlike vukuu 
melhuz ise nakliyeci 712 nci madde hükmüne tevfi
kan hareket eder. Eşya maddei mezkûre mucibince 
satıldığı halde nakliyeci ücreti nakliye ile masarifi 
vakıayı bedelden istiyfa eder. Nakliyeci imkân halin
de ve en kısa bir müddet zarfında mürsil ve mürse

lünileyhi keyfiyetten haberdar etmeğe mecburdur. Ak
si halde kendisinden zarar ve ziyan talep olunabilir. 

Dokuzyüz Yirminci Madde — Yukarıki madde
de beyan edilen ahvalde nakliyeci naklolunan eşya 
sahibinin menafiini muhafaza hususunda sürat ve ba
siret ile harekete mecburdur. Aksi halde eşya sahibi
nin bu yüzden duçar olduğu zararları tazmin ile mü
kellef olur. 

Dokuzyüz Yirmibirinci Madde — Nakliye ücre* 
tinin tesviyesi ve eşyanın bilâkaydüşart kabulü nak
liyeci aleyhine ikamei dava hakkım ıskat eder. Ma
mafih naklolunan eşyanın kabulünden evvel hasar 
veya noksanı mahkemece tayin edilen ehlihibre ma
rifetiyle tespit ettirilmiş ise mürselünileyhin nakliye
ciye karşı hakkı davası sakıt olmaz. 

Eşyanın hini kabulünde bir kısmın zıyaı veya ha
sarını anlamak mümkün değilse kabulden ve nakliye 
ücretinin tesviyesinden sonra dahi; 

Evvelâ, zıya ve hasarın eşyanın nakliyeciye tev
dii ile mürselünileyhe teslimi arasındaki zaman zar
fında vaki olduğu ispat edilmek; 

Saniyen eşyanın ehlihibre tarafından tetkik ve 
muayeneleri zararın anlaşılmasını müteakip ve eşya
nın kabulünden itibaren nihayet sekiz gün zarfında 
talep edilmek şartiyle nakliyeci aleyhine ikamei dava 
hakkı mahfuz kalır. 

Noksan veya hasar kendi hilesinden yahut kusu
ru fahişinden mütevellit ise nakliyeci ikamei dava 
hakkının sukutunu iddia edemez. 

KISIM - 2 
Eşhas nakli 

Dokuzyüz Yirmiikinci Madde — Yolcular, nak
liyeciler tarafından hidematı dahiliyelerini tanzim 
için vazedilen usulleri ihlâl etmemekle mükelleftir
ler. 

Dokuzyüz Yirmiüçüncü Madde — Sefer, nakil 
mukavelesinin akdinden sonra ve hareketten evvel 
tatil edilecek olursa ahkâmı atiye tatbik olunur: 

1. Yolcu vakti muayyende mahalli harekette ha
zır bulunmayacak olursa müteakip vasıta ile seyahat 
hakkını haizdir. 

Yolcu seyahat etsin etmesin ücreti tamamen tes
viyeye mecburdur. 

2. Yolcu seferden vaz geçmiş olsa dahi ücretin 
tamamı verilmek lâzımdır. 

3. Sefer; vefat, hastalık veya buna mümasil di
ğer bir manii mücbirden dolayı duçarı tatil olmuş 
ise mukavele büâtazminat münfesih olur. 
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4. Sefer nakil levazımına taalluk eden bir sebe

bi fevkalâde veya mücbirden yahut tarafeynden hiç 
birinin hatası yüzünden olmaksızın seyahati man ve
ya tehlikeli kılan esbabı saireden dolayı icra edileme
miş ise mukavele hiç bir tarafın tazminat itasına 
mecburiyeti olmayarak münfesih olur. Şu kadar ki 
nakliyeci ücretini peşin almış ise iadeye mecburdur. 

Sd Sefer nakliyecinin fiili veya kusuru yüzünden 
tatil olunmuş ise yolcu verdiği ücreti istirdat ve taz
minat istihsal edebilir. 

Dokuzyüz Yirmidördüncü Madde — Sefer, nakil 
mukavelesinin akdinden ve hareketten sonra duçarı 
inkıta olacak olursa mukavele bu bapta sarahati ih
tiva etmediği takdirde ahkâmı atiye tatbik olunur. 

1. Yolcu kendi arzusıyle yol üzerinde bulunan 
bir yerde seyahatten vazgeçecek olursa ücretin tama
mını tesviyeye mecburdur. 

2. Nakliyeci sefere devamdan vazgeçer veyahut 
onun hatası yüzünden yolcu yol üzerinde bulunan 
bir mahalde kalmağa mecbur olursa ücreti seyahat 
vermesi lâzım gelmez. Ücreti evvelce tesviye etmiş 
ise tamamen istirdat edebileceği gibi zarar ve ziyan 
da isteyebilir. 

3< Sefer, yolcunun şahsına yahut vesaiti nakli
yeye taalluk eden bir sebebi fevkalâde ve mücbirden 
dolayı duçarı inkıta olacak olursa ücret katolunan 
mesafe ile mütenasip olarak verilir. Bu halde hiç bir 
taraf diğerine tazminat itasına mecbur olmaz. 

Dokuzyüz Yirmibeşinci Madde — Hareket teah
hur edecek olursa yolcunun zarar ve ziyan talebine 
hakkı olacağı gibi teahhuru vaki kara seyahatinde 
iki günü tecavüz eder veya teahhur vukuu üzerine 
yolcunun artık seyahattan bir faydası katmaz ise mu
kaveleyi fesih ve tediye ettiği ücreti istirdat hakkını 
da ihraz eder. 

Teahhur vaki bir sebebi fevkalâde ve mücbirden 
ileri gelmiş ise zarar ve ziyan lâzım gelmez. 

Dokuzyüz Yirmialtıncı Madde — Nakliyeci esna
yı seferde tarifesine dahil olmayan bir mahalde te
vakkuf eder veya tayin etmiş olduğu yoldan başka 
bir yol takip eyler yahut diğer bir suretle ve kendi 
fiili ile mahalli maksuda muvasalatı teahhur eder ise 
yolcunun mukaveleyi feshe ve tazminat talebine hak
kı olur. 

Nakliyeci yolculardan başka emtia ve eşyayı sai
re de nakletmekte ise bu emtia ve eşyayı tahliye için 
iktiza eden zaman kadar kalmak hakkını haizdir. 

Bu madde ahkâmı mukavelede hilâfına sarahat 
yoksa caridir. 

ı Dokuzyüz Yirmiyedinci Madde — Sefer, Hükü
metin emrinden, araba, gemi veya herhangi bir va-

I sıtai nakliyenin tamiratı zaruriyesinden veya devamı 
seyahati mühlik kılan nagehzuhur bir tehlikeden do
layı teahhur etmiş ise tarafeyn arasında bir akdi hu
susî olmadığı halde ahkâmı atiye tatbik j edilir: 

1. Yolcu maniin zevalini, tamiratın hitamını bek
lemek istemez ise nakliye ücretini katedilen mesafe 
ile mütenasip olarak bittesviye mukaveleyi feshede
bilir. 

2. Yolcu vasıtai nakliyenin hareketine intizar et
meği tercih edecek olursa ücreti mukarrereden fazla 
bir şey vermeğe mecbur olmaz. Fakat nakil ücretin
de yemeği de dahil ise zamanı tevakkufta yemeğini 
yolcu tedarik eder. 

Dokuzyüz Yirmisekizinci Madde — Yolcu baga
jı ve eşyayı zatiyesi için hilâfına mukavele yoksa ay
rı ücret vermeğe mecbur değildir. 

Nakliyeci yolcunun eşyasına ânz olan zıya veya 
hasardan 904, 909 ncu maddelerde beyan edilen ah
kâm dairesinde mesuldür. 

Yolcunun yanında alıkoyduğu eşyadan nakliyeci 
mesul değildir. 

Dokuzyüz Yirmidokuzuncu Madde — Nakliyeci, 
seyahat ücretini ve sefer esnasında yolcuya verdiği 
erzak bedellerini istiyfa için bagajım tevfik hakkını 

i haizdir. 

Dokuzyüz Otuzuncu Madde — Nakliyeci, sefer 
esnasında yolcuların uğramış oldukları kazalardan 

I dolayı, kazanın nakliyecinin fiilinden veya kusurun
dan yahut fiillerinden mesul olduğu eşhastan sâdır 
olduğu ispat edilmedikçe mesul olmaz. Ancak kaza, 
mücbir veya fevkalâde bir halden neşet etmiş olsa 
bile nakliyecinin bu hale takaddüm eden ve kazanın 
vukuuna sebep olan bir kusuru vaki ise mesul olur. 

Dokuzyüz Otuzbirinci Madde — Yoku esnayı 
seferde vefat ederse nakliyeci, vârislerin menafiini si-
yanet için yolcuya ait bagaj ve eşyayı lâzım gelen
lere teslim edinceye kadar hüsnü muhafazalarına ait 

I tedabiri ittihaza mecburdur. 

I Müteveffanın ashabı hukukundan biri orada mev
cut ise işbu muamelâta murakabe maksadiyle müda-

I hale ve nakliyeciden zikrolunan eşyanın kendi yedin
de bulunduğuna dair bir beyanname talep edebilir. 

I (Bu fasıldaki nakliyatın şimendiferlere taalluk 
eden aksamı hakkında demiryolları işletme zinamna-

I meleri ahkâmı caridir). 



ON ÜÇÜNCÜ FASIL 
Sigortalaı 

KISIM ~ 1 
Umumî hükümler 

Dokuzyüz Otuzikinci Madde — Sigorta bir akit-
tir ki bununla sigorta eden şahıs ücret mukabilinde 
bir kimsenin tayin edilen ahvali fevkalâde yahut es
babı mücbireden dolayı gerek duçar olacağı zayiat 
ve haşaratın tazminini gerek bir yahut bit kaç kim
senin müddeti hayatına veya hayatının vekayi ve ha-
disatına müsteniden bir para itasını deruhde eyler. 

Sigorta ettiren nezdinde kıymeti haiz her bir şey 
sigorta olunabilir. 

Müteaddit şahısların birleşerek içlerinden herhan
gi birinin duçar olacağı her nevi muhataralardan do
ğan hasarları tazmin etmeği taahhüt etmelerine kar
şılıklı sigorta denilir. Bu nevi sigortalarda hem şerik, 
hem sigortacı hem de sigorta ettiren mahiyetindedir. 

Dokuzyüz Otuzüçüncü Madde — Sigortanın her
hangi nevine dair tahaddüs eden ihtilâfatta : 

Evvelâ : Sigorta mukavelenamesinde münderiç 
olup kanunun emir ve nehyine mugayir olmayan ah
kâm; 

Saniyen : Hilâfına sigorta mukavelenamesinde 
ahkâmı mahsusa mevcut olmayan ahvalde bu fasıl 
ahkâmı tatbik olunur. 

KISIM - 2 
Mal sigortasına ait hükümler 

Dokuzyüz Otuzdördüncü Madde — Bir mal, ya 
maliki veya malikinin dayini veya mürtehini veya o 
malın muhafazasından dolayı sahibine karşı mesul 
oîan müsteciri ve diğer kimseler veya o malm muha
fazasında hakikaten menfaattar olan bilcümle eşhas 
veya bunların vekil veya mümessilleri tarafından si
gorta ettirilebilir. 

Dokuzyüz Otuzbeşinci Madde — Bir kimse şah
sı aharın nam ve hesabına dahi sigorta akdedebilir. 
Şu kadar ki o kimse nam ve hesabına hareket ettiği 
şahsı temsile salâhiyettar değilse sigorta ücretinden 
dolayı bizzat mesul olur. 

Nam ve hesabına olarak sigorta mukavelesi ak-
dolunan şahıs tehlikenin hudusundan evvel veya son
ra sigortayı mücehhiz olmuş ise mezkûr sigortadan 
istifade eder. 

Dokuzyüz Otuzaltıncı Madde — Bilvekâle akdo-
lunan sigorta, müvekkil tarafından kabul olunduğu 
surette vekil şurutu vekâlete tevfik hareket etmiş ad
dolunul', Sigorta şeraitine dair müvekkil bir gûna ta-
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limat vermemiş ise vekil bilvekâle sigorta ettireceği 
mahalde örfen cari olan şerait dairesinde sigortayı 
akde mecburdur. 

Aharın nam ve hesabına akdedildiği şeraiti mu
kaveleden istidlal edilmeyen bir sigorta mukavelesi 
âkit olan o kimsenin nam ve hesabına akdedilmiş ad
dolunur. 

Dokuzyüz Otuzyedinci Madde — Bir d ayin ala
cağını medyunun aczi ihtimaline karşı sigorta ettire
bilir. Bu surette hilâfına mukavele yoksa sigortacı, 
evvelemirde medyunun emvaline müracaatla bunları 
sattırarak istiyfayı matlup etmesini sigorta ettiren da-
yînden talep edebilir. 

Dokuzyüz Otuzsekizinci Madde — Menkul ve 
gayrimenkul emval üzerine haciz vazettiren veya bun
ları rehin alan veya bunlar üzerinde hakkı imtiyazı 
haiz olan dayinler emvali mezkûreyi sigorta ettirmiş
ler ise hasar vukuu halinde tediyesi iktiza eden taz
minat, ancak mezkûr dayinlere nazaran alacaklarının 
taalluk eylediği sigortalı mallar makamına kaim ad
dolunur. 

Dokuzyüz Otuzdokuzuncu Madde — Sigorta olu
nan mala hakkı taalluk eden dayinlerin imtiyaz de
receleri mütefavil ise mezkûr malın kıymeti, derecei 
imtiyazı muahhar olan dayının matlubunu ifaya kâ
fi olmadığı surette bu dayin o malı sigorta ettire
mez. 

Dokuzyüz Kırkıncı Madde — Bir malın veya o 
mala müteallik bir hakkın yalnız bir kısmında men
faattar olan kimse kendisine ait olan kısmından faz
lasını da sigorta ettirmişse sigortanın iş bu fazlaya 
ait kısmı anda alâkadar olanlar hesabına vaki olmuş 
addolunur. 

Dokuzyüz Kırkbirinci Madde — Sigortadan inti-
faı meşrut olan veya sigorta ettiren kimsenin kanu
nen memnu veya adap ve ahlakı umumiyeye muga
yir bir fiilden tevellüt edebilecek bir hasara karşı si
gorta caiz olmaz. 

Dokuzyüz Kırkikinci Madde — Mukavelenin es
nayı akdinde sigorta ettiren veya sigortadan intifaı 
meşrut olan kimse tehlikenin vuku bulduğuna yahut 
sigortacı tehlikenin vukuu imkânı kalmadığına mut
tali iseler sigorta mukavelesi batıl addolunur. Fakat 
yalnız birinci takdirde sigortacı sigorta ücretini ta
lep edebilir. 

Dokuzyüz Kırküçüncü Madde — Sigortacı, sigor
ta ettiren şahsın ancak hakikaten duçar olduğu za
rarı tazmme mecbur olur. Binaenaleyh sigorta bedeli 
sigorta olunan malın kıymetini tecavüz ettiği surette 
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sigortanın işbu kıymeti tecavüz eden kısmı batıldır. 
Bu suretle sigorta bedeli bu kaideye binaen tenkis 
olunursa sigorta ücretinin dahi ona tekabül eden kıs
mı tenzil ve ücretin fazla tahsil edilen miktarı iade 
olunur. Şu kadar ki sigorta kıymeti tarafeynin bilit-
tifak intihap ettikleri muhamminler tarafından bida-
yeten takdir ve tahmin edilmiş ve tarafeynce kabul 
olunmuşsa sigortacı bu kıymete itiraz edemez. 

Dokuzyüz Kırkdördüncü Madde — Haddi ma
kulü tecavüz etmemek şartiyle sigorta olunan maldan 
istihsali memul olan kârın sigortası caizdir. 

Dokuzyüz Kırkbeşinci Madde — Sigortacı sigor
ta olunan malın kıymetini tahkik için o malı diledi
ği zaman muayene edebilir. 

Dokuzyüz Kırkaltıncı Madde — Kıymetinin ta
mamı sigorta olunan bir mal aynı şahıs tarafından 
aynı tehlikelere karşı sigorta ettirilemez. 

S'gorta olunan malın tamam kıymeti evvelki mu
kavele ile temin edilmemiş ise o malın bakiyei kıy
metine kadar bir veya bir kaç defada sigortası caiz
dir. Bu surette o malı muahharan sigorta eden sigor
tacılar, bakiyei kıymetinden dolayı mukavelelerinin 
tarihleri sırasiyle mesul olurlar. 

Aynı günde icra edilmiş olan mukaveleler aynı 
zamanda vukua gelmiş addolunur. 

Dokuzyüz Kırkyedinci Madde — Bir mal, müte
addit sigortacılar tarafından aynı zamanda ve aynı 
tehlikelere karşı sigorta olunduğu surette akdolunan 
müteaddit sigorta mukavelelerinin heyeti umumiyesi, 
ancak sigorta olunan malın kıymetine kadar muteber 
tutulur. 

Bu surette sigortacılardan her biri malın mecmu 
kıymetine nazaran sigorta ettiği bedel nisbetinde me
sul olur. 

Dokuzyüz Kırksekizinci Madde — Bir mal kıy
metinin yalnız bir kısmına sigorta edilmişse o malın 
kısmen hasara uğraması halinde sigortacı, hilâfına 
mukavele olmadıkça ancak sigorta ettiği kıymet nis
petinde mesul olur. 

Dokuzyüz Kırkdokuzuncu Madde — Zirde gös
terilen hallerde tamamen kıymeti sigorta ettirilmiş 
olan bir malın aynı tehlikelere karşı sigorta ettiril
mesi caizdir. 

1. Mukaddem ve muahhar sigortacıların rızala
rı lâhik olmuş ise; 

Bu suretle sigorta mukaveleleri aynı zamanda ic
ra edilmiş farzedilerek hasar vukuunda bedeli 947 
nci maddede gösterilen nispet veçhile sigortacılar ta
rafından tediye olunur. 

2. Sigorta ettiren kimse evvelki sigortadan mü
tevellit hukukunu ikinci sigortacıya devretmiş veya 
o hukuktan feragat eylemiş ise; 

Bu surette ilk sigortayı devir veya feragat mad
deleri ikinci sigortaya dahil olan mukavelenamede 
tasrih edilmek lâzım gelir. Aksi halde bu mukavele 
hükümsüz tutulur. 

3. Muahhar sigortacının ancak mukaddem sigor
tacının tediye etmediği miktarı tazminattan dolayı 
mesuliyeti şart kılınmış ise; 

Bu surette dahi mukaddema akdedilmiş olan si
gortanın muahharan vuku bulan sigortaya ait muka
velenamede tasrihi lâzımdır. 

Dokuzyüz Ellinci Madde — Sigorta ettiren kim
se, sigortacının akdi mukavele zamanında hakikî va
ziyetlere muttali olduğu takdirde mukaveleden fera
gat veya sigorta ücretlerini tezyit etmesini mucip ola
cak bilcümle huşusatı sigortacıya bildirmeğe mecbur
duk*. Binaenaleyh sigorta ettiren kimsenin suale rağ
men sükûtu veya noksan yahut hilafı hakikat beya
natı <• sigortacı hakikatına vâkıf olmadığı halde - mu
kaveleyi feshe hak bahşeder. Şu kadar ki hakikata 
muttali olduğu tarihten itibaren bir ay zarfında hak
kı feshini istimal etmemiş ise bu hak sakıt olur. Si
gorta ettiren kimsenin suiniyeti tebeyyün ettiği suret
te sigortacı ücrete kesbi istihkak eder. 

Sigorta mukavelesinin akdi esnasında sigorta et
tirene doldurması teklif olunan listede yazılı sualler 
haricinde hiç bir mesuliyet teveccüh etmez. 

Dokuzyüz EUibirinci Madde — Sigortacının me
suliyeti başlamazdan evvel sigorta ettiren veya sigor
tadan intifaı meşrut olan kimsenin dahil ve tesiri ol
maksızın tehlikenin vukuuna imkân kalmazsa sigor
tacı ücrete müstahak olmaz. 

Dokuzyüz Elliikinci Madde — Sigortacının mesu
liyeti başlamazdan evvel sigorta ettiren kimse muka
veleyi tamamen veya kısmen feshedebilir. Bu takdir
de sigortacı müstahak olduğu ücretin nısfını alır. 

Dokuzyüz Elliüçüncü Madde — Hilafı meşrut ol
madığı surette sigortacı, sigorta ettiren veya sigorta
dan intifaı meşrut olan kimsenin veya hukukan efa-
tinden mesul bulunduğu eşhasın kusurlarından müte
vellit haşaratı zamin olur. Fakat hiç bir halde sigor
tacı sigorta ettiren veya sigortadan intifaı meşrut olan 
kimsenin hilesinden veya hilafı mukavelede musar-
rah değilse sigorta edilen malın ayımmdan mütevel
lit hasan tazmine mecbur olmaz. 

Dokuzyüz EUidördüncü Madde — Sigorta ettiren 
kimse sigortanın taalluk ettiği tehlikenin vuku buldu-
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ğunu haber aldığı tarihten itibaren beş gün zarfında 
sigortacıya ihbara tevessüle mecburdur. Bundan baş
ka sigorta ettiren şahsın zararın meni vukuuna veya 
tenkis veya tahfifine ait tedabiri ittihaz ile mükellef
tir. Bu esasa muhalif olarak sigorta ettiren aleyhine 
mukaveleye dercedilen şart keenlemyekündür. İttihaz 
olunan tedbirlerden mütevellit masarif gayri müsmir 
kalmış olsa bile sigortacı tarafından tesviye edilmek 
lâzımdır. Şu kadar ki sigorta malın mecmu kıymeti
ne taalluk etmemiş ise masarifi vakıa ancak sigorta 
bedelinin malın mecmu kıymetine olan nispetine gö
re tesviye olunur. 

Dokuzyüz EUibeşinci Madde — Sigorta ettiren 
kimse hilesinden veya ağır kusurundan dolayı yuka
rıdaki maddede gösterilen mecburiyetlere riayet etme-
m:ş ise sigorta hukukunu zayi eder. 

Dokuzyüz Ellialtıncı Madde — Bir mal 947 nci 
maddede muharrer olduğu üzere müteaddit sigortacı
lara sigorta ettirilmiş ise, hasar vukuu halinde sigor
ta ettiren kimse 954 ncü maddede muayyen müddet 
zarfında sigortacılardan her birine gerek keyfiyeti ha
sarı, gerek aynı mal hakkında yaptığı sigorta muka
velelerini bildirmeğe mecburdur. 

Dokuzyüz Elliyedinci Madde —> Hilafı meşrut ol
madığı surette her sigortacı harp ve isyandan maada 
bir sebeple eşyaya arız olan telef ve tagayyur gibi 
bilcümle haşarattan mesul olur. 

Dokuzyüz Ellisekizinci Madde — Sigortacının 
maddei ânife mucibince mesul olduğu tehlikelerden 
biri sigorta mukavelenamesinin hükmünden istisna 
edilmişse hasarı vakiin istisna edilen tehlikelerden te
vellüt ettiğinin ispatı sigortacıya aittir. 

Dokuzyüz Ellidokuzuncu Madde — Hilafı meş
rut olmadığı surette sigortacı mukavelenin akdinden 
itibaren vuku bulan tehlikelerden mesuldür. Bu me
suliyetin müddeti devamı mukavelede musarrah de
ğilse mukavelenin heyeti umumiyesiyle örfü mahalli 
ve ahvali saire nazarı itibare alınarak mahkemece ta
yin olunur. 

Dokuzyüz Altmışına Madde — Sigortacı sigorta 
mesuliyetinin iptida ettiği tarihten itibaren ücrete 
müstahak olur. 

Dokuzyüz Altmışbirinci Madde — Sigorta ücreti 
nakden tesviye olunabileceği gibi ücret olarak nak
den kabili takdir bir malın teslimi veya bir şeyin ifa
sı ve ücretin aylık veya senelik olarak mukassaten te
diyesi şart edilebilir. Hilafı meşrut değilse sigortacı
nın mesuliyeti ibtida ettiği zaman, sigorta ücretinin 
nakden tamamen tesviyesi lâzımdır, 

Dokuzyüz Altmışikinci Madde — Sigorta ücreti 
ve sureti tesviyesi meçhul bırakılmış ise örfü mahal
li ve emsali dahilinde hâkim tarafından takdir ve ta
yin olunur. 

Dokuzyüz Altmışüçüncü Madde — Tazmini lâ
zım gelen sigorta bedeli sigorta olunan şeyin tehlike 
vukuu zamanındaki kıymetine göre tespit olunur. Bu 
kıymet sigorta bedelini tecavüz ederse sigorta olunan 
mal tamamen telef olduğu surette mezkûr bedelin 
tesviyesi lâzımdır. 

Kısmen telef halinde tazminat mikdan hilâfına 
mukavele yok ise sigorta bedelinin mecmuu kıyme
tine olan nispete göre tayin olunur. 

Dokuzyüz Attmışdördüncü Madde — Sigorta olu
nan malın kıymeti mukavelenamede gösterilmemiş 
ise sigorta ettiren kimse, bu malın tehlikenin zamanı 
vukuundaki kıymetini ispata mecburdur. Bu kıymet 
her suretle ispat olunabilir. Hâkim tensip ettiği suret
te kanaatini teyit için sigorta ettiren kimseyi müed-
deasının sıhhatine yemin ettirebilir. Sigorta olunan 
malın kıymeti mukavelenamede muharrer miktardan 
az olduğunu sigortacı iddia ettiği halde ispata mec
burdur. 

Şu kadar ki sigorta olunan malın kıymeti tehli
ke vukuundan evvel tarafeynce intihap edilen ehli 
hibre marifetiyle takdir edilmişse sigorta ettirenin 
hilesi tahakkuk etmediği surette sigortacı işbu kıy
mete itiraz edemez. 

Dokuzyüz Altmış Beşinci Madde — Sigortacı, si
gorta bedelini tediye ettikten sonra hukuken sigorta 
ettiren kimse makamına kaim olur. Binaenaleyh si
gorta ettiren şahsın hasarı vakiden dolayı üçüncü şa
hıslara karşı hakkı davası varsa bu hak, tazmin et
tiği bedel nispetinde sigortacıya intikal eder. 

Sigorta ettiren kimse, fıkrai ânife mucibince si
gortacıya intikal eden hukukunu ihlâl edecek bir hal 
ve harekette bulunursa sigortacıya karşı mesul olur. 
Sigortacı hasan kısmen tazmin etmiş ise sigorta et
tiren kimse, mütebaki kısmından dolayı üçüncü şa
hıslara karşı haiz olduğu hakkı müracaatı muhafaza 
eder. 

Dokuz Yüz Altmış Altıncı Madde — Sigorta mu
kavelesi «sigorta poliçesi» denilen bir mukavelena
me ile veya mukavelename makamına kaim olmak 
üzere verilen muvakkat ilmühaberle ispat olunur. 
Mukavelename iki nüsha olarak tanzim edilmek, 
müverrah ve tarafeynce mümzi olmak ve zirde mu
harrer mevaddı ihtiva etmek lâzımdır; 



1. Sigortacının ve sigorta ettirenin isim ve ikâ
metgâhları; 

2. Sigortanın mevzuu; 
3. Sigortacının deruhde ettiği tehlikeler ile bun

ların başlayacağı ve nihayet bulacağı gün; 
4. Sigorta bedeli; 
5. Sigorta ücretinin miktarı ile zaman ve mahal

li tediyesi; 
6. Sigortacının deruhde ettiği tehlikelerin mahi

yeti hakikiyelerini tamamen tayine medar olan bil
cümle ahval. 

Sigorta mukavelenamesi sigorta ettiren kimsenin 
ismine veya emrine veyahut hâmiline muharrer ola
rak tanzim olunabilir. 

Dokuz Yüz Altmış Yedinci Madde — Hilafı meş
rut olmadığı takdirde sigort mukavelesi doğrudan 
doğruya sigorta ettiren kimse veya anın vekili ile 
icra edilmiş ise tarihi mukaveleden itibaren yirmi 
dört saat zarfında ve mezkûr mukavele bir tellal va-
sıtasiyle yapılmış ise nihayet on gün zarfında sigorta
cı mukavelenameyi sigorta ettiren kimseye vermeğe 
mecburdur. Aksi halde sigorta ettiren kimse, sigor
tacı ile sigortaya vesatet eden tellal zarar ve ziyan is
teyebilir. 

Dokuz Yüz Altmış Sekizinci Madde — Sigorta
cı, sigorta ettiği malı dilediği şerait ile «tekrar sigor
ta» "edebileceği gibi sigorta ettiren kimse dahi sigor
ta ücretim ahara sigorta ettirebilir. 

«Tekrar sigorta» sigortacının sigorta ettirene kar
şı olan borçlarını iskat etmez ve sigorta ettiren şah
sa, tekrar sigortayı yapan sigortacıya karşı doğru
dan doğruya hakkı dava bahşeyliyemez. 

Dokuz Yüz Altmış Dokuzuncu Madde — Sigorta 
ücreti sigorta ettirenin ikametgâhmda tediye olunur 
ve sigorta ücretinin, sigortacının veya acentasımn ika
metgâhında tediye olunacağın dair mukavelenamede 
bir şart var ise bu şarta riayet olunur. Şu kadar ki, 
şartı mezkûra rağmen sigorta ücreti fiilen sigorta et
tirenin ikametgâhında tesviye edilegelmekte olduğu 
surette hilafı meşrut olsa dahi sigorta ücretinin, si
gortacının ikametgâhında tediyesi şarü münfesih ad
dolunur. 

Dokuz Yüz Yetmişinci Madde — Sigorta etti
ren kimse, sigorta ücretini hini mukavelede verme
miş veya ücret tecil veya taksite raptedilmiş olduğu 
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halde, işbu ücreti veya herhangi bir taksiti mkızayi 
vadede tediye etmemiş ise sigortacı kendisine resmi 
bir ihtarname veya bir taahhütlü mektup göndererek 
bir zarfında mezkûr ücret veya tekasiti tediye etme
diği surette sigortanın münfesih olacağın) ihtar eder. 
Mehli mezkûrun inkizasında deyin tesviye edilmemiş 
ise mukavele münfesih olur. 

Bu hükmün hilâfına ve sigorta ettiren kimsenin 
aleyhine olarak mukavelenameye dercedilen şartı ba
tıldır. 

Dokuz Yüz Yetmiş Birinci Madde —f Birden zi
yade seneler için vukubulan sigorta ücretinin muka
velelerinde sigort ücretianin tayini miktarında, tehli
kenin vehametini tezyit eden esbabı mahsusa nazarı 
itibara alınmış ise bu esbap bilâhara zail olduğu 
surette sigorta ettiren kimse gelecek senelere ait ücü-
ratm tenzilini isteyebilir. 

Dokuz Yüz Yetmiş İkinci Madde —• Sigortanın 
taalluk ettiği tehlikelerin hitamından evvel sigortacı, 
veya sigorta ücretini henüz tediye etmediği takdirde 
sigorta ettiren kimse iflas veya sair suretle izhan aciz 
etmiş ise tarafı diğer masaya müracaat ederek ifayı 
taahhüt edileceğine dair teminat talep edebilir. Bu 
talebin vuku bulduğu tarihten itibaren üç gün zarfın
da teminat verilmemiş ise masaya müracaat eden ta
raf sigorta mukavelesini reshedebilir. 

Dokuz Yüz Yetmiş Üçüncü Madde -i- Müddeti 
mukavele esnasında sigorta olunan malın sahibi her
hangi bir suretle tebeddül etmiş ise, mukavelede hi
lafı meşrut olmadığı halde, sigortadan mütevellit hak 
ve borçlar o malın hasarı kendisine ait okluğu tarih
ten itibaren sahibi cedide intikal eder. 

Şu kadar ki sigortacı, sigorta ücretinden dolayı 
maliki evvele müracaat edebilir. 

Dokuz Yüz Yetmiş Dördüncü Madde ;— Sigorta 
ettiren kimse, sigortacının muvafakati olmaksızın teh
likelerin mahallini veya sigortalı malın zamanı mu
kaveledeki halini tebdil edip de tebeddülü vaki, hini 
mukavelede mevcut olduğu halde sigortacının sigor
ta mukavelesini yapmamasını veya daha ağır şerait 
ile yapmasını mucip bir mahiyette ise sigortacı mu
kaveleyi feshedebilir. 
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Fıkrai sabıkada muharrer tebeddUlü ika eden kim
se keyfiyeti sekiz gün zarfında sigortacıya tebliğ et
miş ise sigortacı tebliğ tarihinden itibaren sekiz gün 
zarfında fesih hakkım istimal etmediği surette sigor
tanın hükmü devam eder. 

Sigorta ettiren kimse keyfiyeti tebeddülü sigor
tacıya ihbar etmediği halde dahi sigortacı tebeddülü 
vakıa muttali olduktan sonra sekiz gün zarfında fes
hetmez veya sigorta ücretini istiyfa etmek gibi sigor
ta hükmünün devamına razı olduğuna delâlet eden 
bir hal mevcut ise hakkı feshi kalmaz. 

Dokuz Yüz Yetmiş Beşinci Madde — Tediye edil
meyen sigorta ücretinin iki senelik miktarı sigorta
lı maldan mümtazen istiyfa olunur. Bu baptaki hakkı 
imtiyaz, düyunu mümtazenin cümlesine takaddüm 
eder. 

Kısım — 3 
Yangın Sigortası 

Dokuz Yüz Yetmiş Altıncı Madde — Sigortacı 
sigorta edilen emvali menkule ve gayrimenkuleye yan
gın sebebiyle arız olan bilcümle haşaratı zamin olur. 

Sigortacı, sigorta ettiren kimsenin aslen veya fe-
ran zimmethal olduğu kasti bir yangından mütevel
lit haşaratı zamin olmaz. 

Dokuz Yüz Yetmiş Yedinci Madde — Zirde gös
terilen haşarat, hilâfına mukavele olmadığı halde yan
gından mütevellit haşarat hükmündedir: 

1. Yangını durdurmak veya söndürmek için kul
lanılan her nevi vasıtalardan veyahut hararet veya 
duman buhardan veya sigorta ettirilen eşyanın bir 
mahalden diğer mahalle nakli kibi o eşyanın kurta
rılması için alınan tedbirlerden veyahut yangının te-
vessüüne mani olmak maksadiyle sigorta ettirilen bi
nanın memura aidinin emriyle tamamen veya kısmen 
hedminden mütevellit haşarat ve masarif; 

2. Sigorta edilen binanın ayıbı, sigorta ettiren 
kimsenin malûmu olmadığı surette mezkûr ayıptan 
husule gelen haşarat; 

3. Yangın vukuuna sebebiyet vermemiş olsa bi
le ateşten, saikadan, infilâktan veya buna mümasil 
hadisattan ileri gelen haşarat. 

Dokuz Yüz Yetmiş Sekizinci Madde — Menkul 
ve gayrimenkul emvalin yangına karşı sigortasına 
dair mukavelename 966 ncı maddede muayyen hu-
susattan maada; 

1. Sigorta olunan binanın bulunduğu mahallini, 
tarzı inşasını ve sureti istimalini; 

2. Eşya sigorta edilmiş ise bunların bulundukla
rı binanın kâin olduğu mahallini, tarzı inşasını ve 
sureti istimalini mübeyyin olmak lâzımdır. 

Dokuz Yüz Yetmiş Dokuzuncu Madde — Sigor
talı bir binaya yangından dolayı kısmen ariz olan ha
sar, o binanın yangından evvelki kıymetiyle sonraki 
kıymetinin mukayesesi suretiyle tespit olunur. 

Sigortalı bir binanın yanmasından mütevellit ha
sar, bedelinin tediyesi suretiyle tazmin olunur. Tama
men veya kısmen yanan binanın yeniden inşası veya 
tamiri mukavele olunmuş ise tarafeynce müttefikan 
ve ittifak edilemediği takdirde mahkemece tayin olu
nan müddet zarfında masarifi sigortacı tarafından ve
rilmek şartiyle sigorta ettiren kimse binayı inşa ve
ya tamir ettirmeğe mecburdur. Bu suretle sigortacı 
inşa veya tamir masarifi olarak tediyeye mecbur ol
duğu mebaliğin mahalline sarfını murakabe etmek 
hakkım haizdir. 

Dokuz Yüz Sekseninci Madde — Bir mala aha
rın hesabına olarak vaziyet eden kimse, kusurundan 
dolayı o mal tamamen veya kısmen yandığı takdir
de zarar ve ziyan itasına mecbur kalmak tehlikesine 
karşı mezkûr malı sigorta ettirebildiği gibi bir mala 
her ne sıfatla olursa olsun vaziülyet olan kimse, ku-
suriyle vukua gelecek bir yangının ahar bir şahsın 
emvaline sirayeti sebebiyle o şahsa karşı hukukan 
mesul tutulmak tehlikesine karşı sigorta akdedebilir. 
Bu suretle hilâfına mukavele yoksa, sigortacı, sigor
ta ettiren kimsenin anifüzzikir kusurundan ancak doğ
rudan doğruya tevellüt eden hasarı tazmine mecbur 
olup o kimsenin başkaca tediyesine mahkûm olacağı 
zarar ve ziyanı tediye ile mükellef olmaz. 

Dokuz Yüz Seksen Birinci Madde — Yukarıki 
maddede zikrolunan ahvalde, sigortacının sigorta et
tirene karşı tediyesine mecbur olduğu tazminatı is
tiyfa salâhiyeti münhasıran sigorta ettiren kimsenin 
mesul olduğu eşhasa ait olup o kimsenin dâyinleri 
bu tazminattan istifade edemezler. Zikrolunan eşhas, 
sigortacıdan tamamen istiyfa hak etmişlerse baki kıs
mından dolayı yangın sebebiyle kendilerine karşı 
mesul olan eşhasa müracaat hakları mahfuz kalır. 

Dokuz Yüz Seksen İkinci Madde — Hilaf ma mu
kavele yoksa sigorta ettiren kimse yangından kur
tarılan eşyayı hasarzede olsa dahi sigortacıya terk 
ederek bedelinin tazmini talebe hakkı yoktur. 

Kısım — 4 
Karada ve denizden gayri sularda nakliyat sigortalan 

Dokuz Yüz Seksen Üçüncü Madde — Karada ve 
denizden gayri sularda naklolunan eşyanın sigortası 
halinde sigortacı, hilaf ma mukavele yoksa, eşyanın 
nakliyeciye teslimi tarihinden itibaren nakliyeci ta
rafından mürselünileyhe kanunen teslim edilmiş ad-
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dolunduğu zamana kadar her ne sebeple olursa olsun, 
maruz kaldığı haşarattan mesuldür. 

Dokuz Yüz Seksen Dördüncü Madde — Nakliyat 
sigortasında sigorta bedeli sigorta olunan malın nak
li için nakliyeciye teslim olunduğu zaman ve mahal
deki kıymetiyle mahalli maksuda vusulüne kadar olan 
nakil ücretine vesair masarife şamildir. Şu kadar ki 
emvalin mahali maksuda vusulüne kadar olan nakil 
ücretine vesair masarife şamildir. Şu kadar ki emva
lin mahalli maksuda vusulü halinde memul olan ve 
haddi makulü tecavüz etmeyen kârı, sigorta mukave
lenamesine ayrıca dercedihnek şartiyle, sigorta bedeli
ne dahil ettirebilir. 

Dokuz Yüz Seksen Beşinci Madde — Nakliyat 
sigorta mukavelenamesi 966 ncı maddede muayyen 
hususa'ttan maada mevaddı âtiyeyi de ihtiva eder : 

Ü. Malın naklolunacağı vasıta ve esnayı nakil
de takip olunacak yol; 

% Nakliyecinin ismi veya unvanı ticareti; 
3< MürseKinileyh ile nakliyeci beyninde nakil 

için bir müddet tayin olunmuş ise bu müddet; 
4. Eşyanın nakliyeciye tevdi olunduğu mahal ile 

mürseünileyhe teslim olunacağı mahal 

'Dokuz Yüz Seksen Altıncı Madde — Sigortacı, 
nakliyatı icraya memur olanların hile ve kusurların
dan mütevellit haşaratı da zamindir. 

Dokuz Yüz Seksen Yedinci Madde — Nakliyata 
müteallik hadis olacak zarardan dolayı nakliyat mu
vakkaten duçarı inkıta ohır veyahut nakliyatın icra 
edilmekte olduğu yol tarz veya vasıta tebeddül eder
se Sigorta mukavelesi münfesih olmaz. 

Dokuz Yüz Seksen Sekizinci Madde — işbu kı
sımda musarrah olmayan ahvalde bahri sigorta ah
kâmı nakliyat sigortalarına da tatbik ohinur. 

Kısmı : 5 
Hayat Sigortası 

Dokuz Yüz Seksen Dokuzuncu Madde — Bîr kim
senin hayatı, ya o kimse veyahut anin ilim ve muva
fakati lâhik olmasa bile üçüncü bir şahıs tarafından 
sigorta ettirilebilir. Şu kadar ki üçüncü şahıs o kim
senin devamı hayatında menfaattar bulunmak sigorta
nın sıhhatinde şarttır. 

Sabinin, mahcur veya mecnunun hayatı üzerine 
sigorta akdetmek sahih ve fakat bunların vefatını 
şart koyarak sigorta etmek batıldır. Her iki halde ve
fat vukubuhırsa vefat tarihine kadar sigortacı tara
fından alınan sigorta ücretlerinin nısfı iade olunur. 

Dokuz Yüz Doksanıncı Madde — Sigortacı bir 
kimsenin ya muayyen bir müddet zarfında veyahut 

hini mukavelede muayyen olan şeriat ve ahval içinde 
vefatı veya o kimsenin mukavele Ue muayyen bir müd
detten ziyade yaşaması flıtimalâtım sigorta edebîh'r. 

Dokuz Yüz Doksan Birinci Madde — Hayat si
gortası mukavelenamesine 966 ncı maddede münde-
riç hususatın hayat sigortasına kabili tatbik olanların
dan maada hayatı sigorta olunan kimsemin ismi, sin» 
mi, sıfat ve sıhhatinin hal ve derecesi dercolunmak 
lâzımdır. Bu mukavelename isme veya emre muhar
rer olabilirse de hâmiline muharrer ol 

Dokuz Yüz Doksan İkinci Madde 4- Hayatı si
gorta olunan kunsenin hini mukavelede vefat etmiş 
olduğu tebeyyün ederse sigorta hükümsüz ohır. 

Dokuz Yüz Doksan Üçüncü Madde — Sigorta 
ücretinin ademi tediyesi halinde 970 nci madde hükmü 
cari olup sigortacının bu sebepten fkameij davaya hak
kı yoktur. 

Sigorta ettiren kimse Uç senenin hitamından ev
vel sigortadan rücu eder veya taahhüdüme riayet et« 
mezse sigortacıdan verdiği ücreti veya ' bedeli talep 
edemez. 

Sigorta ettiren kimse üç sene daha fazla müddet 
ücret tediye ettikten sonra Sigortadan rücu edecek 
olursa vermiş olduğu sigorta mecmu ücretinden yüz
de bir masarif bittenzil bakinin sülüsanmı talep ede
bilir. 

Dokuz Yüz Doksan Dördüncü Madde — Tenkisin 
matufu ne olursa olsun şartların sigorta mukavele
sinde vazıhan gösterilmesi mecburidir. 

Dokuz Yüz Doksan Beşinci Madde -f- Vefat teh
likesine karşı hayatım sigorta ettiren kjmsenin inti
han sigortacının beraatım intaç eder. Şu kadar ki 
intihar, irade ve idraki izale eden ahval tahtında vu
kua gelmişse sigortanın hükmüne hale] j gelmez. 

Sigortadan inrifaı olan kimse hayatı sigorta olu
nan şahsın fiili katlinde aslen veya ferajn zimmethal 
olmasından dolayı mahkûm olmuş ise sigortadan is
tifade edemeyerek mahkûma alt sigorta bedeli mak
tulün terekesine alt oran 

Dokuz Yüz Doksan Altıncı Madde — Bir kim
se hayatını dilediği bedelle Sigorta ettirebileceği gibf 
muhtelif bedellerle müteaddit sigortacılara da bedel 
miktariyle mukayyet olmayarak sigorta; ettirebilir. 

Dokuz Yüz Doksan Yedinci Madde —Üçüncü 
bir şahsın menfaatimi akdolunan hayat i sigorta mu
kavelesinden mütevellit hukuk ve menafii Sigortacıdan 
talep ve istıyfa salâhiyeti doğrudan doğruya o şahsa 
aittir. 
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Sigorta mukavelesinde üçüncü şahsın sıfatı verase
ti tasrih edilmiş olsa bite şahsı mezkûr birinci fık
ra mucibince doğrudan doğruya sigortacıya karşı hu
kuk ve menafi ihraz eder. 

Karı koca aynı mukavele ile yekdiğerinin hayatı 
üzerine mütekabil iki sigorta akdedebilirler. 

Dokuz YÜz Doksan Sekizinci Madde — Sigorta 
ettiren kimse sigortadan intifaı meşrut olan şahsı hi
ni mukavelede tayin edebildiği gibi Sigorta mukavele
sinin inikadından sonra da tayin edebilir. 

Kezalik sigorta ettiren kimse sigortadan intiyfaü 
meşrut olan şahsı tayin ettikten sonra da tebdil ede
bilir. Şu kadar ki sigorta ettiren kimse hakkı tebdili
ni isteat ettiğini sigorta mukavelenamesine dercettir-
mekle beraber sigorta mukavelenamesini sigortadan 
intifaı meşrut olan üçüncü şahsa teslim etmiş ise o 
şahsı tebdil edemez. 

Dokuz Yüz Doksan Dokuzuncu Madde — Sigor
tacının iflası yahut hükmen tasfiye! muamelâtı halinde 
henüz meri olan sigorta mukavelâtmin meşrutun leh
lerine ait hakkı mutalebe, iflas veya tasfiye hakkın
daki hükmün yevmi ısianna kadar her mukavele için 
îstiyfa kılınmış olan ücuratın bilâfaiz iadesine inhi
sar eder. 

Kinine! Madde — Sigorta ettiren, sigortacıyı ha
berdar etmeksizin Türkiye'de ve dünyanın her tara
fında havada, denizde, karada seyahat etmeye salâ-
hiyettardır. 

Hali suMe, müsellah sevkıyat mahiyetini haiz se
yahat ve seferberlikler esnasında veya isyan, iğtişaş, 
dahiU muharebe ve foeynelahali buhran vukuunda si
gorta mukavelesi muteber olur. Yalnız ecnebi bir Dev
lete muharebe vukuunda hilâfına şart yoksa mukave
le inkıtaa uğrar. Bu halde vefat vukuunda tahsil edil
miş sigorta ücuratı bilâfaiz iade olunur. 

Bin Birinci Madde — Kontin yani, şürekâ tara
fından verilen muayyen birer taksit neticesinde ta
haşşüt edecek mefeaîiğin muayyen bir tarihte hayatta 
bulunanlar arasında taksim edilmesi şartfyle akdolu-
nacak sigorta batıldır. 

Kısım : 6 
Kazaya Karşı Sigorta 

Bin İkinci Madde —. Kazaya karşı sigorta; si
gorta ettirenin maruz olacağı lâalettayin herhangi bir 
kaza, hastalık, maddi menfaatlerini haleldar edecek 
herhangi bir hadîse, avarızı sâyüamel, yahut nevi ve 
mahiyeti muayyen bir kaza sebebiyle vefatı veyahut 
muvakkat veya daimi surette kudreti sâyden ve im
kânı sayden mahrumiyeti halinde gerek sigorta et

tirene, gerek varislerine veya yerme kaim olanlara ve 
gerek muayyen veya müteaddit meşrutun lehe muay
yen bir sermaye tediyesini veyahut irat tahsisini bir 
ücret mukabilinde sigortacıya tahmil eden mukavele
dir. 

Kaza {Sigortası bizzat sigortayı ettiren tarafından 
akdedilebileceği gibi bir veya müteaddit eşhas lehi
ne olarak ahar tarafından dahi akdolunabilir. Bu ka
ba kazalarda sigortacı zararın bedelden dun olduğu
nu iddia edemez. Kazaya karşı sigorta mukavelename
si ferden bir veya müteaddit muayyen şahıslar üzeri
ne olabileceği gibi bir heyet, bir cemiyet, bir grup 
üzerine dahi akdedebilir. Bu takdirde kazaya karşı si
gorta olunan eşhasın ismini tasriha lüzum yoktur. 
Meslek veya memuriyetinin Zikri kâfidir. 

Bin Üçüncü Madde — Kaza sigortalan sigorta 
ettirenin duçar olduğu kazadan dolayı zararım taz
min etmek üzree akdolunduğu gibi bir şahsa tesviye
ye mecbur olacağı kaza tazminatını telâfi etmek mak-
sadiyle dahi akdolunabilir. 

Bin Dördüncü Madde — Kaza sigortalarında si
gortacı berveçhiati üç hadisenin vukuunda muka
velenamede münderiç tazminatı ita île mükelleftir : 

1. Kaza mevti intaç eylediği takdirde gerek ani 
olsun gerek kaza tarihinden itibaren azami bir sene 
zarfında vefat vukua gelsin tazminat, meşrutun lehe 
veyahut vereseye ita kılınır. 

% Maluliyeti daimiyi mucip olduğu takdirde mu
kavelenamede münderiç derece! maluliyete göre icap 
tazminat Sigorta ettirene ita kılınır. 

3. Sureti muvakkatede kudreti sâyden mahrum 
edildiği takdirde sigorta ettirene mukavelenamede 
münderiç azami müddet zarfında mahrumiyetin de
vam ettiği müddetçe yevmiye hesabiyle tazminat ita 
olunur. 

'Bin Beşinci Madde — Hilâfına şart olmadığı tak
dirde Sigortacı mukavelenamede münderiç tazminat
tan maada sigortalının filhakika sarfettiği tedavi üc
retini de ita ile mükelleftir. 

'Bin Altıncı Madde — Üçüncü şahsın hatası neti
cesinde vukuagelen kazalardan dolayı sigorta ettire
nin sigortacıdan tazminat ahnası, sigorta ettirenin 
üçüncü şahsa müracaatını ıskat etmez. Üçüncü şahıs 
kazazede sigorta ettirenin sigortası nazarı itibara alın
maksızın bilcümle zarar ve ziyam tazmin ile mükellef 
tutulur. 

Mütebaki hususatta hayat sigortalan ahkâmı ce
reyan eder. 
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Kısmı : 7 
Zirai Sigorta 

Bin Yedinci Madde — Biçilmiş veya bîçffaneıniş 
her nevi mahsulât senenin her zamanında sigorta edi
lebilir. 

Bin Sekizinci Madde — Zirai sigortalar akdolun-
dukları zaman için muteberdir. Yani sigorta devamı 
miiddetince vaki olacak bir hasar aktdin hilamım 
mucip olmaz. 

Haşaratın tazmininden sonra da sigorta ikinci 
bir hasara karşı da devam eder, 

Haşarat tarafeyn canibinden tayin olunacak mu-
hamntinler tarafından takdir ve tespit olunur. 

(Mn Dokuzuncu Madde — Karşriıkh olmak üzere 
zirai sügorta şirketlerinde sigorta müddeti şirketin 
müddeti devamıdır. Ancak gerek şirket, gerek hisse
dar her sene hitamında mukaveleyi feshe salâhiyet-
tardıriar. Bu hüküm hilâfına mevzu şartlar, keenlem-
yekûndtir. 

Bin Onuncu Madde — Zirai ve ehli bilcümle hay
vanların her nevi sar! hastahktarla kazafara karşı si
gortaları caizdir. 

Kısım : 8 
Sirkate Karşı Sigorta 

Bin On Birinci Madde — Sirkatten mutazarrır olan 
eşhas ile sirkat dolayısıyte mesuliyeti maliyeye maruz 
kalan eşhası temin için, sirkate karşı, sigorta caizdir. 

Kısım : 9 
Müruru Zaman 

Bin On İkinci Madde — Sigorta mukavelename
sinden doğan herhangi bir dava ihtilâfa sebep olan 
hadise tarihinden İtibaren M sene sonra sakıt olur. 

Bin On Üçüncü Madde — Bu Kamına mugayir 
ahkâm mülgadır. 

Bin On Dördüncü Madde — Bu Kanun 4 Teşri
nievvel 1926 tarihînden itibaren merîdir. 

Bin On Beşinci Madde — Bu Kanunun ahkâmı
nı icraya Adliye Vekili memurdur. 

29 Mayıs 1926 
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TİCARET KANUNUNUN SURETt TATBlKINA DAİR KANUN 
ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Adlice Vekâletince ihzar edilerek Başvekâletin 
30 Kânunusani 1926 tarih ye 1/825 numaralı tezke
resi ile Encümenimize tevdi buyrulan Ticaret Kanu
nu lâyihası tetkik ve müzakere edildi. 

Memleketin ticarî muamelât ve ihtiyacatını ta-
mamiyle tatmin edebilecek şekil ve surette görülen 
lâyfhai kanuniye memnuniyetle kabul edildi. Heye
ti Umumiyesi Adliye Vekili Mahmut Esat Beyefen
dinin ve şirketlerle sigortalara müteallik kısımları 
Ticaret vekili Ali Cenani Beyefendi ve Ticaret Mü-
diri Umumîsi Faik Beyin huzurlariyle tetkik ve lâ-
yihai mezkûrede Hükümetle tetabuku tam halinde 
bazı tadilât icra olunarak vücuda getirilen şekli ha
zırı Heyeti Umııımliyeye arz ve töalkdüım ikilindi. 

Bu lâyiha ile tâbikahna müteallik merbutu lâyiha
nın kül halinde müstecelen ve tercihen kabulü Mec
lisi Âlinin nazarı tasvibine arz olunur. 15 Mayıs 1926 

Encüanıem Rtelîsi 
Saırıiihan 

Mustafa Fevzi 

Katip 
Samban 
Kemal 

Aza 
Çorum 
Münir 

Aza 
Sinop 

Yusuf Kemal Bey 
hini imzada bulunmamıştır. 

Aza 
Konya 
Refik 

•Aza 
Kastamonu 

Hasan Fetaıii 

Aza 
Karesi 

Osman Niyaza 

Bu Mazbata Muharriri 
Antalya 

Ahmıelt Silki 

Aza 
Yozgat 

Ahmet Hamdi 

Aza 
Kastamonu 
Ali Nazmfi 

Aza; 
Denizli 

Necip AS 

Aafal 
Kastamonu 

Necmettin Biey 
hini imzada (bulunmamıştır. 

Aza 

Aza 
Menteşe 

Şükrü Kaya 

TİCARET KANUNUNUN SURETt 
TATBİKINA DAİR KANUN 

Madde 1* Yemi kanunu ticaretin mevkii tathöka 
vaz'ı zamanında 1 sagire veya diğer bir ikasına inti
kal etmıiş olan ticarethaneyi işletmekte bulunan veli 
ıveya vasisi «mezkûr kanunun beşinci ve altıncı madde
leri mucibince ait olduğu mahkemeden izin almadıkça 
o ticarethaneyi aşletmıeklte devam edıemezy 

Madde 2* Yemi kanunu Akaretin mevkii tatbik 
ika vaz'ı zamanında icrayı ticaret etmekle iken yeni 
Ticaret Kanununun yedinci 'maddesi snucSb'hıce tica
rete d cıvamdan nııen edilen kadın, ait olduğa maıhike* 
meye müracaatla ticarete devamına mezuniyet utanı 
Itaîep edebilir.. Mahkeme keyfiyeti bittetöklik bu bapta 
zevcin hukukunu muhil bir cihet görmediği halde de^ 
vamı ticaretine kanar veırör. 

Madde 3J Yeni Kanunu Ticarettin rnıevkü tatbik 
ka vaz'ı zamanımda mevcut ticaret şjirkeifeii hakkında 
sureti teşekküllerine ait 'mesaiden dıolayı beşinci ve 
aShncı maddeler ahkâmı ımü'steısna olmalk üzere eski 
ahkâmı kanuniye ve diğer mesaiden naşi yeni Tica* 
ret Kanunu ahkamı tatbik olunur. 

Madde 4j Yemi Kanun Ticaretin mevklîi tatbik!» 
vazı zamanında mevcut Anonim şirketlerinin Meclisi 
İdareleri mezkûr Kanunun 348 ncii maddesi mucibini-
ce 'murakıpların (tayini içün üç ay zarfında Heyeti 
Umumiyeyi içtimaa davet edecektir. Bu madde hilâfı
na hareket elden Meclisi İdare Azası 332 ncii madde
min 5 nci fıkrası mucibince hukuken mesul tutulur
lar. 

Madde 5. Yeni Kanunu Ticaretin mevkii tatbik 
ifea vazı zamanında mevcut Anonim ve sermayeleri eSı 
hama münkasem Komandit Şirketleri yeni hisse sene-
datı çıkarmak suretiyle tezyidi sermayeye karar ver
dikleri takdirde mezkûr kanunun 391 nci maddesi 
mucibince yapılacak muamelâtı müteakibe yeni ka
munda Anonim şirketlerinin teşkili için vaiz edilen ahn 
kâma tabidir. 

Madde 6. — Yeni Kanunu Ticaretin mevkii tat-
bika vaz'ı zamanında mevcut anonim ve sermayeleri 
eshama münkasem komandit şirketleri mezkûr kanu
nun 405 nci maddesi hükmünden müstesnadır. 

Madde 7. — Anonim ve sermayesi eshama mün
kasem komandit şirketlerinde hissedaran yeni Ka
nunu Ticaretin 391 nci maddesi mucibinde haiz ol-
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dukları itiraz haklarım mezkûr kanunun neşrinden 
evvel sâdır olan Heyeti Umumiye kararlan aleyhine 
İstimal edemezler. 

Madde 8. — Yeni Kanunu Ticaretin 313 ncü mad
desi ancak işbu kanunun mevkii tatbika vaz'ından 
sonra yeniden veya ipkaen intihap edilecek Meclisi 
İdare Azaları hakkında tatbik olunur. 

Madde 9. — Yeni Ticaret Kanununun tatbikından 
evvel tedavüle çıkarılan poliçelerle emre muharrer 
senetlerin ciroları, kabulleri, avalleri, ne vakit yapıl
mış olursa olsunlar eski kanun ahkâmına tabidir. 

Yeni Ticaret Kanununun tatbikından evvel teda
vüle çıkarılan poliçelerle emre muharrer senetlerin 
ziyaları ve protesto müddetleri hakkında mezkûr ka
nunun bu baptaki ahkâmı tatbik olunur. 

Madde 10. — Yeni Kanunu Ticaretin mevkii 
tatbika vaz'ından evvel aktedilen ticari tnukaveüâtın 
inikat ve tamamiyetleri hakkında eski kanun ahkâmı 
tatbik olunur. Ukudu ticariyenin tefsirine ve esbabı 
subutıyesine müteallik olarak yeni Ticaret Kanunun
da gösterilen kavait ile ukudu ticariyenin feshine Ye 
zarar ve ziyama mütedair olan mevad ve sureti umu-
miyede işbu kanunun mevkii tatbika Vaz'ı zamanın
da ahkâmı henüz ifa edilmemiş olna ticari ukut ve 
mukavelât yeni Kanunu Ticaret ahkâmına tabidir. 

Madde 11. — Yeni Kanunu Ticaretin tatbikın
dan evvel başlamış olan müruru zaman njıüddetleri es* 
ki kanunlar ahkâmına tabidir. Şu kadaf ki evvelce 
başlamış olan bir mürura zamanın bafciyei müddeti, 
yeni kanunun tayin ettiği müruru zaman müddetin
den ziyade ise müruru zaman müddeti işbu kanu
nun mevkii tatbika vaz'ından itibaren i hesap edile
rek 'hitam bulduğu günde müruru zaman tamam ol
muş addolunur. 

Madde 12. — Ecnebi anonim şirketi ve sermayesi 
eshama nvttnkasem şirketler ile ecnebi sigorta şirket
leri hakkındaki 30 Teşrinisani 1330 tarihli Kanunu 
muvakkat ile 10 Ağustos 1331 tarihli zeyli ahkâmı ke-
makân mer'î ve muteber olacaktır. 

Madde 13. — Anonim kooperatif ve limitet şir
ketler muamelâtı Ticaret Vekâleti memur ve komiser
leri tarafından murakabe edilir. Kanun ve esas mu
kavelesine mugayir ve feshi şirketi mudjp muamelâtı 
tahakkuk eden şirketler aleyhine Ticareti Vekâleti ta
rafından fesih davası ikame olunabilir. 

Madde 14. — Bu Kanun 4 Teşrinievvel 1926 tari
hinden itibaren mer'îdir. 

Madde 15. — IBU Kanunun icrasına Adliye Vekili 
memurdur. 
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ORMAN MAHSULÂTINDAN ALINACAK MAHSULÂTI ARZİYE VERGİSİ HAKKINDA BAŞVEKÂ
LETTEN GELEN (1/799) NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE ZİRAAT, KAVANİNİ MALİYE, TİCA

RET VE MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

12 Kânunuevvel 1341 
Türkiye Cumhuriyeti 

Başvekâlet 
Kalemi Mahsus» 

Müdüriyeti 
Adet 

6/5916 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
(Palamut, mazı, harnup, çiriş, çam kabuğu, sah-

lep ve emsali orman mahsulâtından alınmakta olan 
rüsumun rePiyle hini ihracında yüzde sekiz nispe
tinde mahsulâtı arziye vergisine tabi tutulması hak
kında Ticaret Vekâleti Celilesince tanzim ve tevdi 
olunan İcra Vekilleri Heyetinin 2 Kânunuevvel 1341 
tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tas
vip edilen kanun lâyihası ile esbabı mucibe mazbata
sının musaddak sureti leffen takdim olunmuştur. 

OVluktezasının ifasına müsaade buyurulmasım ri
ca ederim efendim. 

Başvekil 

ESBABI MUCİBE 
Memleketimizin ihtiva ettiği geniş orman saha

ları, palamut, mazı, künlük, kitre, sahlep, mahmu-
ze, çiriş, çam kabuğu, meyan, harnup gibi bir serveti 
haşebiye ve türabiyeyi de ihtiva etmekte ve fakir halk 
tabakası bilhassa dış üzeri daimî bir meşgale halinde 
bu mevaddı derk ve idhar ederek bir vasıta! maişet 
halinde istifade etmektedir. Fakat ruhsatı resmiye is
tihsali, kura için tüccaranm tabi olduğu tarife bede
liyle ve toilâ müzayede ruhsat almak mecburiyeti or
mandan nakil ve ihraç için nakliye pusulası ve çap 
kâğıdı almak gibi zaten bilüzum ve fuzulî orman ta
limatnamesinin bir çok kuyut, merasim ve müşkülâtı 
ile boğulan bu mesaî «on zamanlarda munzam bazı 
rüsum ve tekâlifin de tesiriyle büsbütün müteassir bir 
hale gelmiş ve köylü için faydasız bir meşgale telâk
ki edilmeye başlanmıştır. Binnetice köylü haddizatın
da müşkül bir tarzı mesainin mukabilini alamayacağı 
İçin bızzarur çalışmayacak, mühim bir servet hazinesi 
mühmel ve metmûk çürüyüp kalacak ve memlekete 
bu yüzden giren milyonlarca lira, rakip ve çalışma şe
raiti daha uygun mahallere gidecektir. Ve belediyeler
den bir kısmı kıymet itibariyle tabiatın en hasis mah
sulâtı olan bu mevaddı bahariyeden ad ve azamî ok-
torova tarifesine tabi tutmaktadır. Orman resini al

makta ve bir kısmını ayrıca mahsulâtı arziye vergisi 
kanunu da mükellef tutmaktadır. Binaenaleyh bu me-
vad halen muhtelif rüsum ve tekâlifin matrahı ve 
mevzuu halindedir. Bu mevaddı ve ihracatım himaye 
etmek yalnız köylü, bütçe meselesi değil, bir kısmı 
azîminin sanayide oynadığı rol itibariyle bir kısım 
sanayiimizin inkişafı meselesidir. Meselâ bunlardan 
palamut deri terbiyesinde mühim bir mevki ihraz 
etmektedir. Almanların Harbi Umumîde keşfettikle
ri mevaddı kimyeviye palamut hulâsasının yerini tu-
temamıştır. Meyan balı tütün terbiyesinde mühim bir 
mevkii haizdir ve bu mevad esasen dünyanın Yunan
istan, Balkanlar, İtalya gibi ancak mahdut aksamın
da yetişebilmektedir. Binaenaleyh hususiyeti mahsu-
saya da maliktir ve memleketimiz mahsulâtı en mü
him ve en kıymetlileri meyanında bulunmaktadır. 
Bu 'itibarla muhtelif kuyut ve merasimi tefclifiyenin 
tarh ve ıslahı suretiyle merbut lâyihai kanuniyenm 
iktisabı meriyet etmesine zaruret görülmüştür efen
dim. 

Ziraat Encümeni Mazbatası 
Türkiye 

Büyük Millet Meclisi 11.1.1926 
Ziraat Encümeni 

Adet 
11/14 Karar 

Riyaseti CeKleye 

Hükümetin esbabı mucibesinde bertafsil beyan 
olunduğu veçh üzere ormanlardan fukarayı halkın 
maişetlerini temin eylemek üzere zaman zaman ve 
bin müşkülatla topladıkları ve netice itibariyle ihra
cat noktai nazarından ehemmiyeti istisgar edilmiye-
cek dereceye dahi] olduğu cihetle memleketin serveti 
milliyesine icrayı tesir eden orman mahsulatının şim
diye kadar tabi oldukları usul ve merasime nazaran 
istihsal ve derçlerinde hakiki müşkülata maruz kal
dığı görülmekte ve bu yüzden serveti milliyenin bir 
kısmı mahvü heba olup gitmekte idi. Esasen mevcut 
orman nizamnamesinin orman mahsulatı hakkındaki 
maddesinin bazı mevadda kabiliyeti tatbikiyesi bile 
yoktu. Nitekim muhtelif günlerde tesadüf ettikçe 
cebine veya torbasına birkaç tane koparıp koyacağı 
ve bu suretle yekun hâsılatını uzun bir zaman zar
fında ancak iki üç kiloya iblağ edebileceği mazı için 
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bir çobanın ruhsatı resmiye alması ve peşinen tespit 
edilen resmi orman memuruna tesviye eylemesi şim
diye kadar vuku bulan ahvalden değildir. Yunanis
tan Avrupa'ya mütemadiyen harnup ihracatında bu
lunurken memleketimizde tatbik onman kuyut ve 
merasim müşkülatı dolayısıyla bizdekiler mahallerin
de çürüyüp kalmakta hatta sanayide ehemmiyeti der-
kâr bulunan palamutlarımız bile aynı müşkülatın 
kurbanı olup gitmektedir. Elyevm muhtelif rüsum 
ve tekalifin matrahı olan işbu orman mahsulatının 
Sah' mahsulatı araziye mistim bir vergiye tabi tutu
larak tahsilatın basitleştirilmesini ve bunun memle
ket dahilindeki bir kısmı sanayiin teşviki zımnında 
yalnız harice ihraç edebilecekler hakkında tatbik 
edilmesini menafii memleket noktai nazarından pek 
muvafık olacağına kani bulunan Ziraat Encümeni 
Devlet ormanlarının muhafaza ve idame hayatları
nın temini emrü mühiminin! dahi nazarı dikkate ala
rak cam kabukları toplayacakların behemehal eskisi 
gibi ruhsatı resmiye almalarının, sair mahsulat için 
ise memurini aidesinin evveleeden keyfiyeti yalnız 
haberdar eylemesinin kifayet eyleyeceğini tekarrür 
ettirmiştir. Heyeti Celileye berayı arz Riyaseti Ce
lileye takdim kılındı. 

Reis 

Kâtip 
Saruhan 

Eteni 
Aza 

Edirne 
Faik 
Aza 

Kastamonu 
MH Fuat 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Mazbata muharriri 
Mardin 

Necip AK 
Aza 
İzmir 

Mustafa Rahmi 
Aza 

Aza 
Zonguldak 

Ham 

28 . 1 . 19 
Kavanini Maliye Encümeni 

Adet 42 
Kavanitti Maliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Asarın ilgasiyle mahsulâtı arziyeden ahnacak ver

gi hakkında 17 Şubat 1341 tarih ve 552 numaralı ka
nuna müzeyyel kanun 

Palamut, mazı, kozalak ve çam kabuğu ve emsali 
orman mahsulâtının mahsulâtı arza'ye vergisine tabi tu
tularak rüsum ve tekâlifi saireden istisnasına dair Ti

caret Vekâletinin İcra VekiBeri Heyetince tasvip ve 
Meclisi Afiye arz olunarak Encümenimize tevdi bu-
yurulan 2 Kânunusani 1341 tarihli layihai kanuniye 
ve esbabı mucibesi ve Ziraat Encümeni mazbatası 
mütalaa ve tetkik olundu. Gerek Hükümetin esbabı 
mucibe ve gerek Ticaret Encümeni mazbatalarında 
zikir ve tafsil edildiği veçhile ormanlardan fukara 
halkın sırf temini maişet için bin müşkülatla elde ede
bildikleri mahsulatın keyfiyeti istihsalinin bazı ka
yıt ve merasime ve mahsulün birtakım tekalife tabi 
tutulması halkın bu husustaki istâhsalat ve iktisadi
yatının inkişafına mani ve sırf bu sebeple geçinen 
halkın teşdidi ihtiyaçlarını badi olduğu anlaşılmakla 
Encümenimiz Ziraat Encümeninin noktai nazarına 
iştirakle layihai mezkûrenin aynen kabulüne mu
vafakat etmiş ve yalnız mezkûr orman mahsu
latı, mahsulatı arzrye vergisi kanunu veçhile yüzde 
sekiz nispetinde vergiye tabi tutulduğu cihetle layiha
nın mahsulatı arziye kanununa müzeyyeien tedvinin! 
muvafık görerek bermucibi havale Muvazenei Mali
ye Encümenine tevdie karar vermiştir. 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi 

Beyazıt 
Şefik 

Kâtip 
Ankara 
İhsan 

Türkiye 

Mazbata Muharriri 

Aza 
Kırklareli 

Şevket 

Büyük Millet Meclisi 
Ticaret Encümeni 

Karar : 92 

Bozok 
Süleyman Sun 

Aza 
Konya 
Mustafa 

4.8.19i 

Ticaret Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Orman mahsulatından ahnacak rüsuma dair Hü
kümetten irsal edilip Muvazenei Maliye Encümenin
den tevdi edilen işbu layihai kanuniye mütalaa ve tet
kik edildi 

Memleketin mühim ihracat emtiasından olan 
bir kısan mahsulatın ihracım teshil için teklif edilen 
işbu kanun lâyihası esas itibariyle sayam; kabul gö
rülmüş olup ancak mevzubahis olan mahsulattan 
bk kısmı halkın tarlaları içinden toplanılarak vafctry-
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le öşür mukabili olarak resme tabi bulunduğundan 
ve öşür ye onun yerine kaim olan mahsulatı arziye 
yergisi ilga edilmiş olduğundan bunların resme tabi 
olması iktiza etmeyeceği gibi ormanlarda çürümeğe 
mahkûm olup efradı nas tarafından emek sarfiyle 
toplanılacak olan mahsulatın da kıymetleri ancak 
emeklerinin bedelini ifaya kifayet edebileceğinden 
bunların cümlesinden resim istiyfa edilmemesi ser
veti umumiyenin tezayüdüne hizmet edecek bir ted
bir telakki edilmiş ve cümlesinin resimden istisnası 
muvafık görülmüştür. Ormanlardan toplanılacak 
olan mevaddan bazılarının ormanlara zararı olduğu 
halde diğer bir kısmının ağaçları tahrip edebileceği 
nazarı dikkate alınarak bunlardan zararsız olanları
nın orman memurlarına haber verilmekle toplanıl
ması muzır olabileceklerin ruhsata tabi olması hak
kındaki Ziraat Encümeninin fikri tasvip ve kanun 
bu esasat dairesinde tadil edilmiş olmakla lâyiha Mu
vazene! Maliye Encümenime iade ve tevdi kılınmış
tır. 

Ticaret Encümeni Reisi 
namına 

İstanbul 
Kâtip 

Aza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 

Aza 

Mazbata Muharı 

Aza 
Mehmet Hilmi 

Aza 
Cevat 

Mehmet Vasf i 

Türkiye 
Büyük Milet Meclisi 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Mazbata No. : 221 

Esas Numarası : 1/779 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 

Orman mahsulatından alınacak mahsulatı arziye 
vergisi hakkında Başvekaletten varit olup 14 Kânu
nuevvel 1341 tarihli heyeti umumiye içtimaında Zi
raat, Kavanin ve Muvazenei Maliye encümenlerine 
havale buyurulan kanun layihası mezkûr encümenler
le Ticaret Encümeninin ol baptaki mazbatalariyle bir
likte Maliye Vekili Hasan ve Ticaret Vekili AH Cena-
ni beyler hazır bulundukları hakle tetkik ve müzake
re Olundu. Ticaret Encümeninin tadilatı esas ittihaz 
kılınarak Enriimeııimizce fannaim kılman layihai ka-

nuniyenin şekli muaddeli berayı tasdik Heyeti Celi
leye takdim kılındı. 

Reis 
Çankırı 

Mustafa Abdülhalik 
Aza 

Diyarbekir 
Şeref 
Aza 
Sivas 

Rasim Bey 
Hini imzada bulunmadı 

Aza 
Maraş 

15 Mayıs 1926 
Aza 

İstanbul 
Tevfİk Kâmil 

Aza 
Zonguldak 

Ragıp 
Aza 

Giresun 
Musa Kâzım 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Orman mahsulatından alınacak mahsulatı araziye 
vergisi hakkında kanun lâyihası 

Madde 1. — Palamut, mazı, kitre, çiriş, çam ka
buğu, sahlep, harnup, mahmuze, meyan ve emsali 
mahsulatı arziye vergisine tabi ve bunun haricinde 
her türlü rüsum ve tekâliften muaftır. 

Madde 2. — Bu mahsulatın hudutlar» dahilinde 
nakli serbesttir. 

Madde 3. — Birinci maddede mezkûr mahsulatın 
vergisi gümrük iskelelerinde ve ihraç edildikleri yer
lerden gümrüğe kadar ihtiyar edilmiş kâffei masarif 
tenzil edildikten sonra % 8 olarak ahnır. Bu masa
rif gümrüğün kâin bulunduğu mahallerin ticaret oda
ları tarafında tespit olunur. 

Maddei Muvakkate 
Henüz ihraç edilmiş olanlardan alınmış olan rü

sum ve tekâlif mahsulatı arziye vergisine mahsup edi
lir. 

Madde 4. — İşbu kanuna muhalif ahkâm mül-

Madde 5. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
mer'iyül icradır. 

Madde 6. İşbu kanunun icrasına Maliye Vekili 
memurdur. 2 Kânunuevvel 1341 

Adliyle Vekili 
Mahmut Esat 
Bahriye Velküi 

Hasta 
HarlMye Velkâletâ Vdkffi 

Mahmut 'Esat 
Maarif Vekâleti VeMS 

Doktor Refik 

Müdaflaai Milliye Veklili 
Recep 

• Dahiliye VebiB 
M. Cemil 

Maliye Veküi 
Hasan Hüsnü 
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Nafia Vekâlî Ziraat Vekâleti Vetkilî 
Haslia M. Cemdi 

Ticanfcî Vekili Sıhhiye ve Muıaveme'Hi 
Aîi Gen'anü İçiûmıaCye VeEdîli 

Doktor Refik 

ZİRAAT ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Orman mahsulâtından alınacak mahsulâtı arziye 
vergisi hakkında kanun, 

Madde 1. Palamut, mazı, kozalak, çam kabuğu, 
kitre, çiriş, sah'ep, harnup, mahmuze, meyan kökü, 
somak ve somak yaprağı, çam fıstığı, ıhlamur çiçeği, 
ve emsali mahsulâtı arziye vergisine tabi ve bunun 
haricinde her türlü tekâlif ve rüsumu devletten mu
aftır. 

Madde 2. Birinci maddede muharrer olup dev
let ormanlarından toplanacak olan çam kabuğu için 
orman memurları tarafından meccanen verilecek 
ruhsatı resmiyenin istihsali ve palamut, mazı, har
nup, kozalak, somak ve somak yaprağı, çam fıstığı 
ve ıhlamur çiçeğinin toplanmaları için de orman me
murlarının evvelce keyfiyetten şifahen veya tahriren 
yalnız haberdar edilmeleri meşruttur. 

Madde 3. Birinci maddede zifcroîunan mahsu
lâtın Türkiye dahilinde nakti serbesttir. 

Madde 4. İşbu mahsulatın vergisi gümrük is-
teklelerinde % 8 olarak alınır. Şu kadar ki ihraç edil
dikleri mahalden gümrük iskelelerine kadar ihtiyar 
edilen ve ticaret odaları tarafından tespit olunan kâf-
ffei masarif tenzil olunur. 

Maddei Muvakkate 5. Henüz ihraç edilmemiş 
olan mahsulâttan alınmış olan orman resimleri mahsu
lâtı arziye vergisine mahsup edilir. 

Madde 6. İşbu kanuna muhalif ahkâmı kanuniye 
mülgadir. 

Madde 7. İşbu kanun neşri tarihinden muteber
dir 

Madde 8. İşbu kanunun ahkâmının icrasına Ma
liye ve Ziraat Vekilleri memurdur. 

TİCARET ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Bazı mahsulâtı arziyeden vergi istiyfa edilmemesi 
hakkında kanun lâyihası 

Madde 1. İşbu kanuna merbut (1) numaralı lis
tede muharrer olan mahsulâtı arziyeden hiç bir vergi 
alınmaz. 

Madde 2. İşbu kanuna merbut (2) numaralı liste
de muharrer mahsulâtı arziye için orman memurları 
tarafından meccanen verilecek ruhsatı resmiyenin is

tihsali ve üsteden hariç olanların toplanmaları için de 
orman memurlarının evvelce keyfiyetten şifahen ve
ya tahriren yalnız haberdar edilmeleri meşruttur. 

Madde 3. — İşbu kanuna muhalif ahkâmı kanuniye 
mülgadır. 

Madde 4. İşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir. 
Madde 5. İşbu kanunun ahkâmının icrasına 

Maliye ve Ziraat Vekilleri memurdur. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Bazı mahsulâtı arziyeden vergi istiyfa edilmemesi 
hakkında Kanun lâyihası 

Birinci Madde — İşbu kanuna merbut bir (1) nu
maralı listede muharrer olan mahsulâtı arziyeden 
mahsulâtı arziye ve orman resmi alınmaz. 

İkinci Madde — İşbu kanuna merbut iki (2) nu 
maralı listede muharrer mahsulâtı arziye için orman 
memurları tarafından meccanen verilecek ruhsatı 
resmiyenin istihsali ve listeden hariç olanların top
lanmaları için de orman memurlarının evvelce key
fiyetten şifahen veya tahriren yalnız haberdar edil
mesi meşruttur. 

Üçüncü Madde — Her iki listede muharrer me-
vaddın alım satım muamelesi umumî istihlâk resmi
ne tabidir. 

Dördüncü Madde — İşbu kanuna muhalif ahkâ
mı kanuniye mülgadır. 

Beşinci Madde — İşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Altıncı Madde — İşbu kanun ahkâmım icraya 
Maliye ve Ziraat Vekilleri memurdur. 

(1) Numaralı liste 
Kitre 
Mahmuze 
Yabani sümbül soğanı 
Çivit mazı 
Beyaz mazı 
Çürük mazı 
Çöğen 
Harda] 
Somak yaprağı 
Çiriş 
Cehrî 
Sakız yaprağı 
Meşe yosunu 
Çam sakızı 
Ceviz kökü kabuğu 
Hava cıva 
Ihlamur çiçeği 
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Yapraklı çiçeği 
Meşe kabuğa 
Kök boya 
Kekik yağı 
Kekik otu 
Mazı kabuğu 
Sahlep 
Defne yaprağı 
Nane yağı 
Male yağı 
Çörekotu yağı 
Çörekotu 
Mersin yaprağı 
KttnMik buhuru 
Çitlembik 
Dağ menekşesi 
Kızıl somak 
Pamuk palamut 
Açık tırnak palamut 
Rokona palamut 
Kızılcık meyvesi 
Defne yaprağı 

Çam Mğı 
Ada çayı 
Kestane 
'Ceviz 
Sorkum sepet çubuğu 
Mahrukatta istimal olunan meyvesiz kuru çam ko

zalağı 
Acıbadem çekirdeği 
Hasır ve ger sazı 
Reçine 
Çam kabuğu 
Zift 
Katran 
Çıra 
Ayı üzümü 

(2) İki (Numaralı Liste 

Reçine 
Çam kabuğu 
Zift 
Katran 
Çıra 
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iSıra Nmnam* : 216 

ZİRAAT VEKÂLETİNE MERBUT BAZI MEKÂTİP VE MÜESISESATIN TARZI İDARELERİ HAK* 
KINDA BAŞVEKÂLETTEN GELEN 1/942 NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE ZİRAAT VE MUVA-

ZENEİ MALİYE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 8 Mayıs 1926 

Kalemi Mahsus 
Müdüriyeti 

Adet 
6/1956 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Ziraat Vekâletine merbut bazı mekâtip re mües-

sesatm tarzı idareleri hakkında Ziraat Vekâletince 
tanzim edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 4 Mayıs 
1926 tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliye ar
zı tasvip olunan kanun lâyihası ile esbabı mucibe 
mazbatasının musaddak sureti takdim olunmuştur. 

Muktezasmın ifasına ve neticesinin iş'arına müsaa
de ıbuyuruhmasmı rica eylerim efendim. 

İsmet 
ESBABI MUCİBE 

Vekâleti âciz1! bütçesinden tenzilâtı muktaziye ic
rası dolayısiyle Vüayat Ziraat Mekteplerinden bazı
larının icabında lağvına veya çiftlik mektebi halinde 
idaresine veyahut demirbaş eşya ve arazisi ile hükmî 
ve ferdî taliplere devrine mecburiyet görüldüğünde 
icabı icra edilebilmek üzere Vekâleti âciziye mezuni
yet verilmesine ve Karacabey harası ile Çifteler Çift
liği ve Belgrat ormanları muhassasatmm dahi tenzili 
mecburiyeti dolayısiyle bunların idamei mevcudiyetle
ri için varidatlariyle idaresi esasının kabulü zarureti
ne mebıti altı maddelik lâyihai kanuniyenin tanzimi
mi müşir işbu esbabı mucibe mazbatasıdır. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 15.5.1926 

Ziraat Encümeni 
Adet 

36 Karar 
ZİRAAT ENCÜMENİ MAZBATASI 

Riyaseti Ceifiteye 
Ziraat Vekâletine merbut bazı mektep ve mües

seselerin tarzı idaresi hakkında ohıp Encümenimize 
havale buyurulan lâyihai kanuniye müzakere ve tet
kik kılındı, 

1926 bütçesinde berayı tasarruf vaki olan terikihat 
dolayısiyle mevcut mekteplerin idamelerinin pek müş
kül olacağı tabii bulunmakla beraber esasen mevcut 

mekteplerin bir kısmı aynı esbap dolayısiyle ve ka-
tiyyen Ihtiyacatı memleket nazarı dikkate alınmak
sızın idarei hususiyelerden Ziraat Vekâletine devir 
ve diğer bir kısmı ise herhangi 'bir sebep ve anî bir 
kararla ve katiyyen istihdam kılınacak muallimlerin 
vücut ve ademi vücudu nazarı dikkate alınmaksızın 
teşkil edildiklerinden kendilerinden elde edilen netayiç 
de tabiatiyle Jâşey mesabesinde kalmakta idi. Cümle
ce malumdur ki bir mahallin ziraat mektebi olabil
mesi için binalarının ihtiyacah fenniyeye muvafdc 
olmasından sarfı nazar arazisinin de evsafı matluba 
ve haddi küfayede bulunması ve alât ve edevatı dersi-
yesinin mükemmeliyetle beraber ehliyetnameyi haiz 
muallimlerinin mevcudiyeti şarttır. Halbuki mevcut 
ziraat amehyat mektepleri bir çoğu kışla veya her
hangi çiftime binasının tebdilinde ve arazisi ise o ma
hallin en kıraç ve birbirinden saatlerce uzak ve mü
teferrik tarlalarının terkibinden ve hiçbir yolcunun 
uğrağı olmayan ve kilometrelerce şenirden uzak bulu
nan yerlerden ve muallim kadroları da hiçbir zaman 
ikmal edilememiş ve mevcut muallimlerin bir kısmı 
da meslek harici olanlardan terekküp etmiş bulunan 
müesseselerden ibarettir. Muallimi olmayan bir mek
tepten hiçbir şey beklenemeyeceği ve muallim tedari
kinin de şimdilik mümkün olamayacağına binaen mer* 
cut mekteplerden bir kısmının tevhidine ve bir kısmı
nın ise daha ziyade çiftçi çocuklarına ziraat! fennî ve 
amelî bir surette tedris ve talim edecek ve memleketi
mizde yeni usul Üzere çiftlik idareleri fenninin intişar 
ve taammümüne daha fazla sebebiyet verebilecek olan 
çiftlik mektepleri şekline tahviline esas itibariyle En
cümenimiz de taraftar olduğundan gerek mektepler 
ve gerekse müessesatı saire hakkında hükümetin tek
lifi kanunîsinin bazı cümle veya kelime ntshihatı ile 
kabulüne karar verilmiştir. 

Berayı tasvip Heyeti Ceh'kye arz edilmek üzere 
Riyaseti Celileye takdim kılınır. 

Reis 
Konya 

Musa Kâzım 
Kâtip 
Eteni 

Mazbata Muharriri 
Mardin 
Necip 
Aza 
Emin 

Muhalifim 
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Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Esas Numarası 

Muvazenei Maliye 1/94Z 
Encümeni 

Mazbata Numarası 
243 

MUVAZENE* MALÎYE ENCÜMENİ 
MAZBATASI 

piş edildiğinden kanunda buna ait salâhiyetin takyidi 
olarak itası ve mekâtibi mevcudenin eşhası hükmi
ye ve ferdiyeye devri mevzubahis olamayacağından 
bu cihetin de tayyı bittensip ona göre birinci madde 
tadilen kabul olundu. 

Çiftlik mektebi halinde idare edilecek Vilâyet Zi
raat ve Makinist Mekteplerinin kadrolarında kala
cak muallim, memur ve müstahdemler adedinin çift-
Vk mektebi kadrolarına tabi tutulması ve kendilerine 
'çiftlik mektebi kadrolarına göre Ziraat ve Makinist 
Mektepleri masarifi maddesinden ücret itası lâzıma-
dan görülmekle bu maksadı teminen lâyihaya ikinci 
madde ilâve edildi. 

Çifteler ve Karacabey çiftlik ve haralariyle Bel
grat ormanının varidatları ve sabit sermayeler!! ile 
tevhiden idare edileceği hakkında lâyihada mevcut 
ikinci madde müessesatı mezkûrede mevcut derair-
baş'ar hakkında hiçbir kaydı ihtiva etmediğinden bun
ların mütehassıs bir heyeti fenniye marifetiyle takdir 
ve tespit edilecek kıymeti sermayeye tahvil ve sabit 
sermayeleriyle tevhit edilerek mecmuunun müessesatı 
mezkûre için sabit sermaye ittihazı ev bu sermaye mik
tarına halel »gelmemek şartiyle müesssatın varidatlariy-
le tevhiden idaresi muvafık görülüp ona göre üçüncü 
madde tanzim kılındı. 

'Kanunun 1926 bütçesinden mütevellit bir vaziyet 
neticesi olmasına mebni mebdei meriyeti 1926 senei 
maîiyesi iptidası olmak icabedeceğinden dördüncü 
madde de bu dairede tadil ve beşinci madde lâyiha
daki dördüncü maddenin numarasının tashihi ile ay
nen kabul olundu. 

Berveçhîbalâ maruzat dairesinde ihzar kılınmış 
olan lâyiha Heyeti Celileye arz ve takdim olunur. 

24.5.1926 
Reis Mazbata Muharriri 

Çankırı Çatalca 
Mustafa Abdülhalik " Şakir 

Aza Aza 
Zonguldak Gaziantep 

Ragıp Ahmet Remzi 
Aza 

Kütahya 
Mehmet Nuri 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Kanun 
Madde 1. — Ziraat Vekâleti Vilâyat ziraat mek

teplerinden lüzum gördüğünü lâğve veya çiftlik mek
tebi halinde idareye yahut Vekâletin murakabe ve 
şaraiti altında ücretli talebe alarak tedrisatta bulun-

Riyaseti Celjleye 
Ziraat Vekâletine merbut bazı mekâtip ve mües

sesatın tarzı idareleri hakkında Başvekâletten varit 
olup 10 Mayıs 1926 tarihli Heyeti Umumiye içtima-
ında Ziraat ve Muvazenei Maliye Encümenlerine ha
vale buyurulan lâyiha i kanuniye Ziraat Encümeni 
ınazbatasiyle birlikte Encümenimize tevdi kılınmakla 
tetkik ve müzakere olundu. 

Lâyihai kanuniye Ziraat Vekâleti bütçesinde icra 
kılınan tenzilât dolayısiyle Vilâyet ziraat mekteplerin
den bazılarının icabında lağvı veya çiftlik halinde ida
resi veyahut demirbaş eşya ve arazisi ile hükmî ve fer
dî taliplere devri için Ziraat Vekâletine mezuniyet 
itasını ve Karacabey harası ile Çifteler çiftliği ve 
Belgrat ormanı muhassasatının dahi tenzili sebebiyle 
bunların varidatlariyle temini idareleri için ahkâmı 
mahsusa kabulünü teklif etmekte ve Ziraat Encüme
ni mazbatasında da esas itibariyle teklifi vakiin ka
bulü muvafık görüldüğü izah olunmaktadır. 

Filhakika 1341 bütçesinde Vilâyat Ziraat mektep
leri masarifi beş yüz seksen bin lira olduğu halde 
1926 bütçesinde bu miktar dört yüz yirmi bin liraya 
indirilmiş ve ziraat mektepleri maaşında da elli bin 
liralık tenzilât icra kılınmıştır. 1341 senesinde ikiyüz 
yetmiş bin lirayı mütecaviz tahsisattan maada Zi
raat Vekâleti faslı mahsusundan yapılan muavenet
lerle idare edilebilen Karacabey harası için teklif olu
nan iki yüz on beş bin lira tahsisat da kamilen tay 
edildiği gibi Çifteler çiftliği hariç bırakılmış ve Bel
grat ormanının işletme masarifi olmak üzere iki yüz 
lira gibi kifayetsizliği aşikâr bir miktar kalmıştı. 

Bu vaziyete göre 1926 senesinde mekteplerin altı
ya tenzili ve müessesatın da sed ve tasfiyesi lâzım ge
liyordu. Hükümetçe teklif kılınan lâyihai kanuniye 
mekteplerin ve müessesatın şeddine mahal kalmamak 
üzere bazı tedabir ittihazı lüzumunu havi olmakla esas 
itibariyle Encümenimizce de şayanı memnuniyet gö
rüldü. Ancak Vilâyet Ziraat ve Makinist mektepleri 
İçin kabul olunan dört yüz yirmi bin Mra tahsisat ile 
mevcut on iki mektepten altısının muhafazası ve al
tısının da zaten çiftlik mektebi halinde idaresi der-
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mak suretiyle demirbaş eşya ve arazisi ile hükmi ve
ya ferdi taliplere müddeti muayyene için devre me
zundur. 

Madde 2. — Çifteler çiftliği ve Belgrad ormanı 
varidatlariyle ve Karacabey harası varidatı ve veril
miş sabit sermayesi ile müştereken idare olunacak
tır. 

Madde 3. — Bu Kanun tarihi neşrinden muteber
dir. 

Madde 4. — Bu Kanunun icrasına Maliye ve Zi
raat Vekilleri memurdur. 

4 . 5 . 1926 

Başvekil 
tsmet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 
Nafia Vekili 

Behiç 

Ticaret Vekili 
Ali Cenani 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekili 
Dr. Tevfik Rüştü 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 

Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
tçtimaiye Vekili 

Dr. Refik 

ZİRAAT ENCÜMENİNİN TÂDİLİ 

Müessesat ve Mekâtibi Ziraiyenin Tevhit ve Usulü 
İdareleri Hakkında Kanun 

Madde 1. — Ziraat Vekâleti mekteplerinden icap 
edenleri tevhit veya çiftlik mektebi halinde idareye 
veya talip oldukları takdirde idarei hususiyelere mec-
canen devir veya eşhası hükmiyeye icra mezundur. 

Madde 2. — Çifteler Çiftliği ve harası ve Bel
grad ormanı ve Karacabey harası varidatları ve sabit 

sermayeleri ile tevhiden ve müştereken idare olu
nurlar. 

Madde 3. — İşbu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

Madde 4. — İşbu kanunun ahkâmının icrasına 
Maliye, Ziraat Vekilleri memurdur. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Ziraat Vekâletine Merbut Bazı Mektep ve Müessese
lerin Sureti İdaresi Hakkında Kanun 

Birinci Madde — Mevcut vilâyet ziraat ve maki
nist mekteplerinden azami altısını 1926 senesi zarfın
da çiftlik mektebi halinde idareye veya talip oldukla
rı halde bulundukları vilâyet idarei hususıyelerine 
devre Ziraat Vekili mezundur. 

İkinci Madde — Çiftlik mektebi halinde idare 
edilecek vilâyet ziraat ve makinist mektepleri kadro
larında kalacak muallim, memur ve müstahdemlere 
tahsisatından çiftlik mektebi kadrosuna göre ücret 
verilir. 

Üçüncü Madde — Çifteler ve Karacabey çiftlik ve 
harakiriyle Belgrad ormanının bir heyeti fenniye ma
rifetiyle kıymeti takdir edilecek bilumum demirbaş
ları sermayeye tahvil ve elyevm mevcut sabit serma-
yeleriyle tevhit olunup müessesatı mezkûre için müş
terek sermaye! sabite ittihazına ve işbu sermaye ye
kûnuna halel gelmemek şartiyle müessesatı mezkûre-
nin İcra Vekilleri Heyetince tasdik kılınacak bir ta
limatnameye tevfikan bir müessesei hususiye gibi ida
resini temine Ziraat Vekili mezundur. Sene nihaye
tinde hasıl olacak varidat fazlası sermaye miktarına 
zammolunur. 

Dördüncü Madde — Bu kanun 1926 senei mali
yesi iptidasından muteberdir. 

Beşinci Madde — Bu Kanunun ahkâmını icraya 
Maliye ve Ziraat Vekilleri memurdur. 
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Sıra Numarası : 176 

ORDU MENSUBİNÎN İSTİKLÂL MADALYASI İLE TALTİFLERİ HAKKINA BAŞVEKÂLETTEN 
GELEN (1/960) NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE MÜDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİ MAZBA

TASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
6/2083 

15 . 5 . 1926 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

Ordu mensubinin İstiklâl Madalyası ile taltifleri 
hakkında Müdafaai Milliye Vekâletince tanzim edi
len ve İcra Vekilleri Heyetinin 11 Mayıs 1926 tarihli 
içtimaında tezekkür ve Meclisi âliye arzı tasvip olu
nan kanun lâyihasiyle esbabı mucibeyi havi Vekâlet 
tezkeresinin musaddak sureti takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin iş'arına mü
saade Duyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
İstiklâl muharebatının mebdei olan 15 Mayıs 1335 

tarihinden itibaren İzmir'in istirdadına kadar Anado
lu milli hudutları dahiline girmiş ve resmen ordu kad
roları dahilinde vazife alarak çalışmış olanlar millet 
ve memleketin mukadderatı gayri malum olduğu bir 
zamanda İstiklâli memleket ve millet için mücadele
ye gelenlerden ibarettir. Milli mefkure ve tecrübeleri 
erkân, hümera ve zabıtan ile memurin ve mensubi
nin ordunun takviyesi için peyderpey bu muharebata 
iştirak maksadiyle Anadolu'ya gelmeleri mücadelenin 
daha ümitbahş bir surette devamına ve binnetice is
tiklâli memleket tesrii istihsaline sebep olmuştur. İs
tiklâl madalyası ile taltifin her ne kadar mevcut ka
nunnamesi veçhile hidematı fevkalâdeye mukabil 
olarak verilmesi lâzım geliyorsa da Mücadelei Milli-
yeye iştirakin esasen akıbetin meşkûk olması itiba
riyle fevkalâde bir fedakârlık demek olduğu aşikâr
dır. Bu itibarla tarihi bir kıymet ve ehemmiyeti haiz 
bulunan ve evlâdı ahfada bir yadigârı kıymettar ola
rak kalacak olan işbu madalyanın umum ordu men-
subinine teşmili için tanzim kılınmış olan lâyihayı ka
nuniye leffe narz ve takdim kılınmıştır. 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Müdafaai Milliye Encümeni 
Adet 
1/960 

17 . 5 . 1926 
Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Ordu mensubinin İstiklâl Madalyası ile taltifleri 

hakkında Müdafaai Milliye Vekâletince tanzim olu
nup Başvekâletin 15 Mayıs 1926 tarih ve 6/2083 nu
maralı tezkeresiyle encümenimize havale olunan tek
lifi kanuni ve esbabı mucibe mazbatası tetkik ve 
müzakere olundu. 

Milli Mücadelenin mebdei ve müntehası arasında 
orduda hizmet alarak hidematı muhtelifei askeriyede 
istihdam edilen bilumum zabıtan ve mensubin me
murin ve efradı askeriyeden hayatta bulunanların zat
larına ve her ne suretle olursa olsun irtihali vuku bu
lanların efradı ailesine zaferle tetevvüç eden milli 
mücadelemizin hatırai iştirak ve mefhareti olarak 
bilâ istisna madalya itası esas itibariyle musip görü
lerek bu baptaki teklifi kanuni tadilen kabul edilmiş
tir. Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Müdafaai Milliye 
Encümeni namına 
Afyonkarahisar Mazbata Muharriri 

Musa Kâzım İbrahim 
Kâtip 

Kocaeli Âza 
İbrahim Rasim 

Âza Âza 
Bitlis Ertuğrul 

Muhittin Nami İbrahim 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ordu Mensubinin İstiklâl Madalyası ile Taltiflerine 
Dair Kanun 

Madde 1. — 15 Mayıs 1335 tarihinden İzmir'in 
istirdadına kadar vazife almış berri, bahri, havai, jan
darma erkân, ümera ve zabıtanı ile mensubin ve me
murin ve efradı askeriyeden elyevm müstahdem bu
lunan veyahut tekaüt istiyfa ve terhis suretleriyle or-
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dudan infikak etmiş olanlardan şimdiye kadar İstik
lâl Madalyası almamış bulunanlara ve şehit veya ve
fat suretiyle uful eylemiş bulunanların ailelerine kır
mızı şeritli İstiklâl Madalyası verilir. 

Madde 2. — Birinci maddede muharrer tarihler 
zarfında Anadolu'ya gelerek Milli Mücadeleye işti
rak etmiş ve şimdiye kadar beyaz şeritli İstiklâl Ma-
dalîyasiyle taltif edilmiş olan ordu mensıibininin ma
dalya şerifleri kırmızıya tahvil edilir. 

Madde 3. — Bu Kanun mucibince yapılacak tek-
lifat alelusul Riyaseti Cumhurun tasdikinden sonra İs
tiklâl Madalyaları vesaiki Miidafaai Milliye Vekâle
tince imlâ ve tasdik olunur. 

Madde 4. — Madalya harçları hakkında 525 nu
maralı kanunun dokuzuncu maddesi ahkâmı tatbik 
olunur. 

Madde 5. — Bu Kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

Madde 6. — Bu Kanunun icrasına Miidafaai Mil
liye ve Mâliye Vekiieri memurdur. 11 Mayıs 1926 

Başvekil 
İsmet 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat , 

Miidafaai Milliye Vekili Bahriye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
Mehmet Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan Bey 

İmzada bulunmadı 

Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri 

Ihsari 

Hariciye Vekili 
Dr. Tevfifc Rüştü 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 

Nafıa Vekİi 
Behiç 

Ticaret Vekili 
AK Cenani 

Sıhhiye ve Muvanellİ İçtimaiye Vekili 
Dr. Refik Bey 

İmzada bulunamadı 

MİİDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

İstiklâl Madalyası Kanununun Birinci Maddesini 
Muaddi! 4 Kânunuevvel 1340 Tarihli (1) Kanunu 

Muaddi] Kanun 

Madde 1. — İstiklâl Madalyası Kanununun bi
rinci maddesini muaddil 4 Kânunuevvel 1340 tarihli 
Kanun berveçhiati tadil edilmiştir : 

(1) Madde 1. — İstiklâl Madalyası bilfiil kıta ba
şında cephede veya dahili isyanları teskinde hamaset 

ve fedakârı asarı gösteren erkân, hümera ve zabitan 
ve efrat ve milli kahramanlara ve cephe gerisinde ul
vi maksadın husulü için mesai ibraz edenlere ve İstik
lâli Milli uğrunda fedayı hayat eden şehitlerin büyük 
oğluna, yoksa büyük kızına, yoksa pederine, o da yok
sa validesine, o da yoksa zevcesine verilir. 

Madde 2. — İstiklâl Madalyasını hamil olanlar
dan vefat edenlerin İstiklâl Madalyası oğullarının en 
büyüğüne, oğlu yoksa kız çocuklarının büyüğüne yok
sa pederine, o da yoksa validesine o da yoksa zevce
sine intikal eder. Bunların vefatında yine bu sureMe 
intikal eder. Bunlardan biri vefat edipte tertip dahilin
de vâris bulunmadığı halde diğer tabakada bulunanla
ra veya onların veresesine aynı suretle intikal eyler. 

Mddde 3. — 27 RebiüIeVvel 1339 ve 29 Teşrinisa
ni 1336 tarihli Kanunun yedinci maddesindeki intikal 
dahi ikinci maddeye göre cereyan eder. 

Madde 4. — İşbu Kanun 29 Teşrinisani 1336 ta
rihinden muteberdir. 

Madde 5. — I^bu Kanunun icrasına Büyük Mil
let Meclîsi memurdur. 

Madde 2. — 15 Mayıs 1335 tarihinden İzmir'in 
tarihi istirdadı olan 9 Eylül 1338 tarihine kadar Mil
li Orduda vazife almış berri, bahri, havai ve jandar
ma erkân, ümera ve zabitaniyle mensubin ve memu
rin ve efradı askeriyeden eîyevm müstahdem bulunan 
veyahut tekaüt, îstîyfa veya terhis suretleriyîe ordu
dan infikâk etmiş olanlardan şimdiye kadar İstiklâl 
Madalyası almamış bulunanlara ve şehit veya vefat 
suretiyle uful eylemiş bulunanların ailelerine kırmızı 
şerilifi İstiklâl Madalyası verilir. İstiklâl Milli uğrun
da fedayı hayat eden şehitlerin büyük oğluna, yoksa 
'büyük kızına, yoksa pederine, o da yoksa validesine, 
o da yoksa zevcesine verilir. 

Madde 3. — Birinci maddede muharrer tarihler 
zarfında Anadoiuya gelerek Milli Mücadeleye iştirak 
etmiş ve şimdiye kadar beyaz şeritli İstiklâl Madalya-
siyle taltif edilmiş olan Ordu mensubinînin madalya 
şeritleri kırmızıya tahvil edilir. 

Madde 4. — Bu Kanun mucibince yapılacak tek-
iifat Riyaseti Cumhurun tasdikinden sonra İstiklâl 
Madalyaları vesaiki Müdafaai Milliye Vekâletince 
imla ve imza olunarak sahibine ita olunur. 

Madde 5. — İstiklâl Madalyasını hamil olanlar
dan vefat edenlerin İstiklâl Madalyası oğullarının en 
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büyüğüne, oğlu yoksa kız çocuklarının büyüğüne, 
yoksa pederine, o da yoksa validesine, o da yoksa zev
cesine inltfkal eyler. Bunların vefatında yine bu suret
le intikal eden 

Bunlardan biri vefat edipte tertip dahilinde va
ris bulunmadığı halde diğer tabakada bulunanların 
veya bunların veresesine aynı suretle intikal eder. 

Madde 6. — 29 Teşrinisani 1339 tarihli İstiklâl 
Madalyası Kanununun birinci maddesindeki intikal 
dahi mıaddei sabıkaya göre cereyan eder. 

Madde 7. — Bu Kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

Madde 8. — Bu Kanunun icrasına Müdafaai Mil
liye ve Maliye Vekilleri memurdur, 

• 
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Sıra numarası : 184 

ANKARA OTOMATİK TELEFON ÜCRETLERİ HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN GELEN il/911) NU
MARALI KANUN LÂYİHASI VE POSTA VE TELGRAF ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet : 6/1363 

31 Mart 1926 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RİYASETİNE 

Ankara otomatik telefon ücretleri hakkında Da
hilîye Vekâletince tanzim edilen ve İcra Vekilleri 
Heyetinin 28 Mart 1926 tarihli îçtimaında tezekkür 
ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan kanun Iâyihasiy-
le esbabı mucibe mazbatasının musaddak sureti tak
dim olunmuştur. 

Muktezasımn ifasına ve neticesinin işarına müsaa
de Duyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekâlet Vekili 
Doktor Refik 

ESBABI MUCİBE 

Derdesti tesis olup, yakında ikmal edilecek olan 
otomatik telefon tesisatı pek pahalı tertibatı muhte
vi olup, hususa ki mütemadi tevslsat icrası zarureti 
karşısından ihtiyar edilen masarifin, süratle husulü 
memul ittîsa ile bir kat daha artacağına ve telefon as
ri bir ihtiyaç olmakla beraber ebediyen devlet zara
rına işletilmesi gayrı caiz bulunmasına binaen Anka
ra telefon ücretlerinin Telgraf Kanununda tasrîh edi
len maktu şekilde kalması mümkün değildir. 

Bu itibarla ücretlerin, yeni tesisatta mevcut olan 
aletlerle bizatihi tadat edilecek mükâlematı vakıa 
adedi üzerine istiyfası icap etmektedir. 

Şu esbaba binaen tanzim edilen kanun layihası 
merbuten takdim kılındı. Münasebatı ticariyenin in
kişafına hizmet ve halkın teşviki lüzumu nazarı itiba
ra almanak Ankara telefon ücuratı mümkün olabil
diği kadar asgari bîr raddede tutulmuş olduğunu ay
rıca ilâve, lâzimeden görülmektedir. 

Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 

Posta ve Telgraf 
Encümeni 
Adet i 13 

16 . 5.1339 

POSTA VE TELGRAF ENCÜMENİ MAZBATASI 
RİYASETİ CELİLEYE 

Ankara'da tesis edilmekte olup, yakında ikmal 
edilecek olan otomatik telefon hakkında Başvekâlet
ten gelen kanun lâyihası encümenimizin bir kaç îç
timaında Posta - Telgraf - Telefon Müdiri de hazır 
olduğu halde tetkik ve icabı tezekkür edildi : 

Hükümetçe serdolunan esbabı mucibe ve kanun
daki esaslar encümenimizce de tasvip edilmiş ve an
cak gerek ücret ve gerek tesisat bedeflerinde^bazı ta
dilât icrası ve meccanen tesis olunacak telefonların 
mahal ve miktarlarının kanun ile tayin ve tespit olun
ması ve ücretlerin cetvel tarzında görülmesi münasip 
olacağına mütalaa edilerek icab eden maddeler ona 
göre tadil ve tanzim edilmiştir. 

Münasebatı ticariyenin inkişafına ve muamelâtı 
umumîyenin teshiline hizmet edecek olan bu müesse
senin şimdiden abone kabul ve kaydı gibi bazı ipti
dai ve esaslı icraat ve teşebbüsata girişmeye ihtiyacı 
derkâr olmakla, kanunun müstacelen ve trecihan mü
zakere Duyurulması ricasıyle Heyeti Umumiyeye arz 
olumu. 

Posta ve Telgraf Encümeni 
Reisi Namına 

Trabzon 
Abdullah 

Kâtip 
Giresun 
Kâzım 

Aza 
Artvin 
Hilmi 
Aza 

Mazbata Muharriri 
Bolu 
Aza 

E (aziz 
Mustafa 

Aza 
Nafiz 

Aza 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
Ankara Şehri Telefon Ücretleri Kanunu 

Bedelât 
Madde İ . — Ankara otomatik santralına mer

but abonelerden berveçhiaii aboneman bedelâtı sene-
vîyesl istiyfa Olunur : 

A) Santrala doğru tellerle merbut olmak üzere : 
Talimatnamesi veçhile devairi hükümetin meccani 

addolunan muayyen miktardaki telefonlarından maa
da hususi hane ve apartmanlarla devairi belediye ve 
şuabatı ve müessesatı hayriye ve hükümetçe menafil 
umumiyeye hadim müessesatiîan olduğu tasdik edil
miş olan müessesat telefonlan için üç yüz mükâmele-
ye hak bahşeden asgari aboneman bedeli: 

Senevi yirmi lira; 
Mağazalarla müessesatı ticarîye ve sınaiyenin te

lefonlan için üç yüz mükâlemelik asgari aboneman 
bedeli: 

Yirmi beş lira; 
B) Hususi merakız tesis olununca : 
Hususi merakizden santrala müntehi her bir mü-

kâleme devresi için senevi on iki lira ücret 
(Batarya devresi için ücret aranmaz); 
Hususi merkeze merbut dahili postaların beheri 

İçin senevi beş lira ücret; 
Asgari iki bin mükâleme için senevi yüz yirmi li

ra ücret; 
€) Balâdaki (A) fıkrasında gösterilen telefonla

rın üç yüz ile beş yüz arasında vaki fazlai mükâlema-
tın beherinden beş buçuk ve beş yüzden yukarı mükâ-
îematın beherinden beş kuruş ücret; 

D) Balâdaki (B) fıkrasında gösterilen hususi me-
rakİzin iki binden fazlai mükâlemelerinm beherinden 
dört buçuk kuruş ücret; 

H) Umumi itelefon mükâleme mahallerinde be
her mükâleme için on kuruş ücret; 

V) Aynı abonenin istimaline mahsus olmak üze
re abonenin postasına zamîmeten vazedilecek ikinci 
makine için : Bu makine asıl postanın mevzu bulun
duğu bina dahilinde ise senevi beş lira; 

Bina haricinde olupta ayrıca tel temdidine lü
zum görüldüğü takdirde makine İçin alınacak senevi 
beş liradan maada bu telin beher elli metre ve kü
suru için senevi ayrıca beş lira ücret; 

TESİSAT 

Madde 2. — Tesisatı iptidaiye masrafı olarak 
abonelerden yalnız bir defaya mahsus olmak üzere 
en yakın kablo kutusundan olan mesafeye göre yüz 
metreye kadar eli lira ve yüz metreden fazlası için 

beher elli metre ve küsurunda on lira istiyfa olunur. 
Bu mesafe kablo kutusundan telefon postasının te
sis olunacağı noktaya kadar olan devrenin tulüdür. 

Abonesini bırakmış olanlar yenikten telefona abo
ne oldukları takdirde tekrar fıkrai sabıkadaki tesisat 
ücretini ita ederler. Şu kadar ki, (Tebdlinam) müm
kün olup, bu takdirde yalnız bir defaya mahsus ol
mak üzere beş lira ücret istiyfa olunur. 

Madde'3. — Hususi merakiz için tesisatı dahili
ye masarifi hakkikiyesi tamamen istiyfa olunur. 

Madde 4. — Henüz şebeke tesis edilmemiş olan 
yerler için talep olunacak telefon postalarının alel-
umuhı tesisat masarifi talipler tarafından deruhte 
olunmakla beraber bu mahallere Posta, Telgraf ve 
Telefon İdaresi tesisat yapmak mecburiyetinde değil
dir. 

Aitti Mütef errîa 
Madde 5. — Abonenin talebi üzerine konulacak 

mühtez ziller ile munzam ahizeler için bir defaya mah
sus olmak üzere sekizer lira ve temdidi lâzım gelecek 
beher on metre tel için iki lira istiyfa olunur. 

Ancak bu tellin tulü yüz metreyi tecavüz edemez. 
Yani böyle mahallere mezkûr alât vazohmamaz. 

Nakil 
Madde 6. — Santral Veya hususi bir merkeze mer

but gerek esas bir postanın, gerek munzam bir pos
tanın ve gerek herhangi munzam bir aletin münferi
den nakli talep edildiği takdirde, nakil masrafı ola
rak abonelerden aynı oda içinde iki buçuk lira, mü
cavir odaya nakil için beş lira ve aynı bina dahilinde 
diğer odalara nakil için on lira istiyfa olunur. 

Bir veya müteaddit munzam makine veya zili muh
tevi esas postalarla bir veya müteaddit zili muhtevi 
munzam postaların naklinde mezkûr meblâğ beher 
munzam makine veya zil için yüzde elli nispetinde tez
yit edilir. Bina haricinde yapılacak nakiller için bu 
ücretlere ilâveten beher elli metre için ayrıca on lira 
alınır. 

Madde 7. — Hususi merak'izin naklinde: On nu
maraya kadar mübeddlelerin nakli için aynı oda için
de on iki, mücavir odalara on yedi buçuk ve diğer 
odalara yirmi beş lira; 

10-25 numarayı muhtevi hususi mübeddilelerin 
nakli için aynı oda içinde on beş, mücavir odalar yir
mi beş, diğer odalara otuz beş lira; 

25 ila 50 numarayı muhtevi hususi mülbeddilelerîn 
nakil için aynı oda içinde yirmi, mücavir odalara 
otuz, diğer odalara kırk lira; 
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Elliden fazla numarayı muhtevi mübeddilelerin 
nakli için numara başına aynı oda içinde altmış, mü
cavir odalar yetmiş beş kuruş ve diğer odalara bir 
lira ücret istiyfa kılının 

Bina haricinde yapılacak nakiller için mezkûr me-
baliğden maada iki yüz metre hat için elli lira ve 
yüz metreden fazlasının beher elli metre ve kesrinden 
on lira alınır. 

Meccani Postallar 
Madde 8. — Talimatnamesi veçhile devairi hü

kümetin resmi addedilen muayyen miktardaki mec
cani postalarından maada Umuru İtfaiye için aynı 
şeraitle üç meccani posta ita olunur. 

Ahkâmı Müteferrika 
Madde 9. — Aboneman asgari bedelâtı ve masa

rifi tesisîye peşin tediye ohınmadikça ne tesisat yapı
lır ne de muhavereye başlattırılır. 

Madde 10. — Aboneler ay iptidalarından mute
ber olmak üzere altı aylık veya bir senelik olarak 
kaydolunur. Abone devamı arzu etmediğini bu müd
detlerin hitamından on beş gün evvel bildirmeyen 
abonemariları esasen muteber olduğu müddet için ken
diliğinden devam eder* 

Madde 11. — Aboneman müddeti zarfında ekaMi 
mükâleme miktarı hitam bulan abonelerden mütebaki 
müddet için o tarihe kadar olan mükâlematı nispetin
de bir fazlai mükâlemat avansı veya yeni aboneman 
bedelimi tarihi talepten İtibaren on beş gün zarfında 
tediye etmeyen resmi ve gayrı resmi abonelerin abo
neleri fesih ve muhavereleri kat ve on beş gün sonra 
da tesisatı refolunur. t 

Madde 12. — Telefonun mevzu bulunduğu mahal
li terk edecek olanlarla ahara ferağ etmek arzu eden
lerin ve keza nakil talebinde bulunacak olunanların 
on beş gün evvel Postta, Telgraf ve Telefon İdaresini 
haberdar etmesi lâzımdır. 

Madde 13. — Hususi mübeddileler müstesna, te
lefon tesisatı ve aboneler nezdine mevzu bilcümle ma
kine alât ve teferruatı alelıtlak Posta Telgraf ve Te
lefon İdaresinin nüalı olduğu cihetle mezkûr makine
lere aboneler tarafından hasar ikaı halinde hasara uğ
rayan alâtın masarifi tamiriyesirii abone tediyeye mec
burdur. 

Madde 14. — Otomatik santraldan evvelki el ile 
işler santrale merbut bulunan telefon ashabı yeni te

sisatta da aboneye devatn arzu ettikleri takdirde iş
bu kanunla tayin edilen tesisat bedeli ile evvelce ver
miş oldukları tesisat bedelinin farkım tesviyeye mec
burdurlar. 

Şu kadar ki evvelce alınmış olan aboneman be
delinden kıstelyevm hesabiyle olan bakıyei istihkak
ları yeni aboneman bedeline mahsup ve yalnız farkı 
istiyfa olunur, 

Bu kabil aboneler, evvelce bedeli mukabilinde Pos
ta Telgraf ve Telefon İdaresinden almış oldukları ma
kineleri istimal ettikleri beher ay ve kesri için yarım 
lira tenzili suretiyle yen! tesisat farkına mahsup edil
mek üzere idarei mezkûreye iade edebilirler. 

Madde 15. — Posta Telgraf ve Tejlefotı İdarem 

tertip ve neşredeceği rehber ve zeyilleri için tertip ve 
tabiye ve tevziîye masarifini ahza mezundur. 

Madde 16. — Telefon müteallik olup, işbu ahkâ
mına muhalif bulunan bilcümle mevzuatı kanuniye 
ve ahkâmı nizamiye otomatik santralı için mülga
dır. 

Madde 17. — Bu Kanun Ankara Otomatik tele
fon tesisatının ikmal ve faaliyetine vazından itibaren 
muteberdir. 

Madde 18. — Bu Kanunun icrasına Dahiliye 
Vekili memurdur. 28 Mart 1926 

Başvekâlet Vekili 
Doktor Refik 

Müdafaai Milliye 
Vekâleti Vekili 

M. CemÜ 

Dahiliye Vekili 
M. Cemi 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 

Nafıa Vekili 
Behiç 

Ticaret Vekili 
Ali Cenanİ 

Adliye Vekâleti Vekili 
Doktor Terfik Rüştü 

Beyefendi Hasta 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekili 
Doktor Terfik Rüştü 

'Beyefendi Hasta 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 

Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 
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POSTA VE TELGRAF ENCÜMENİNİN TADİLİ 

ı Ankara Şehirli Ötomaltik Telefon Kanunu 

ÜCRET 

Birinci madde - Ankara ötomaltik umumi merlke-
ızime. merbut abonelerden aşağıdaki cetvelde gösteril
diği veçfbJile senelik ücret alınır. 

Uira (KrŞj 

Ulmıumü ımieıkıeıze doğrudan doğruya 
bağlı olan hususi hane ve apartmanlara 
devalM belediye ve şuabatı ve mües-
satı hayriye ve menafin' umumiye hadim 
müessesattan olduğu Hükümetçe mu-
isaddak müessesat telefonlarından iheşyüz 
mükâllemıeye kadar 25 

Beşyüz mükâlemeden fazlası için 
mükâîeme başına —' • 5 

Mağazalarla müesseisatı ticariyle ve 
'sınaüyeye nııezıvu telefonlardan beşyüz 
mükâlemeye kadar 27 50, 

Beşyüz mülkâleırneden fazlası içlin 
mükâîeme başına — 5 

{Hususi merkezlerden İki bin mükâle
meye kadar 120ı — 

İki binden fazlası için mükâîeme ban 
şma 4,5 

Umuma mahsus telefon mükaleme 
malhaMeıünde mulkaleme başına 7,5 

TESİSAT 

İkinci Madde — Tes&alt masrafı olarak aboneler-* 
den aşağıdıalki cedvelde gösterildiği veçhile bedel 
alınır: 

Umumi merkeze doğrudan doğruya 
bağlı olan telefonlardan en yakın kablo 
kutusundan İtibaren postanın konulacağı 
noktaya kadar olan mesafe hesap «diı-
ımek üzene yüz metre hat liçin. yalnız bir 

üzere 40, — 

10 — 

Yüz metreden fazlası için beher eli 
metre ve kesrinde keza bir defaya mah
sus olmak üzere 

'Lira1 ıKırş̂  

Hususi merkez (yani doğrudan doğ* 
rnya sahibi tarafından idare edilecek 
mübeddile) Herden umumi merkeze 
müntehi her bir mükaleme devrelsli için 
(batarya dıevresli için ücret alınmaz) 
senede 12 

Hususi merkeze bağlı dahili posta-* 
ların beheri yani beher mükâîeme ma
kinesi ve teferruatı liçin senede 5 

Aynı labonıeye ali olmak üzere zaıni-
meten raptedilecek ikinci makine içlin : 

Asıl postanın bulunduğu bina; dahi
linde ise senede 5 

Bina haricinde olup da ayrıca tel 
(temdidime lüzum görüldüğü takdirde 
baladaki beş liradan maada bu İdin 
beher on meltre ve küsuru için senede 50 

Abonesini bırakmış olanlardan yenliden telefona 
abone olmak isterlerse tesisat kaldırılmadığı takdirde 
yalnız tecdidi kay id namiyle on lira alınır. Tesisat 
kaldırılmış bulunursa birinci fıkrada muharrer teslilsalt 
bedeli yeniden istiyfa olunur. 

Bir abone diğerine telefonunu terketmek istediği 
takdliTde yalnız tebdili nâm için beş lira alınır. 

[Üçüncü Madde — Hususi merkezler liçin dahil
de yapılacak tesisata baliğ olacağı masarif tama
men alınır, 

Dördüncü Madde — Henüz şebeke tesis edilme
miş olan yerler için talep vukuunda bütün masarif 
talipler taraf mdan deruhte olunsa bile Posita ve Teli 
graf ve Telefon İdareci tesisatı yapmakta muhtar
dır. 

ALÂTI MÜTEFERRİA 

Bejindi Madde — Abonenin talebi üzerine konu
lacak mühtez ziller veya munzalm avizeler için bir 
defaya mahsus olmak üzere beş İra ve ısarf oluna
cak on metre tel ve kesri için Ikii lira abnır. 

NAKİL/ 

Altıncı Madde — Nakil masrafı olarak aşağıdaki 
cedvelde gösterildiği veçhile bir defaya mahsus ola
rak ücret almırj 
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Aynlı 
Aynı oda Mücalvir katta düğer 

içinde odalar odalara 
Lira Lira Lira Diğer kaitlara 

Umumu veya hususi bir merkeze merbut gerek 
esas bir postamın, gerek munzam bir postanın ve ge
rek her hangli munzam bir aletin münıfîeridten nakli 
talep âdlHdliği takdlîrfde nakil masrafı olarak 1,5 2,5 3,5 Kaft değâştökee her kat 

içlin ikişer lira zaım-
moluınur. 

Bir Veya müteaddit munzam posta veyahut zili 
muhtevi esas postalarla bir veya müteaddit ızlili muh
tevi (munzam postaların naklimde (mezkûr mebaliğ be
her 'Zili veya munzam posta için yüzde eli müspetimde; 
tezyiit edilir. Bina haricinde yapılacak nakillerde bit 
ücrete ilâveten Ibelher elli metre ive kesri İçin ayrıca 
on lira alınır. On numaraya kadar hususi ınübeddile* 
ler in nakii (için 10 15 20 Kat değiştikçe beher 

kat için ayrıca beş lira 
zammoîumır. 

On M 25 numarayı muhtevi mübeddilederin nak
li için 12,5 17,5 22,5 

25 lîtâ 50 numiaraya muhtevi mübeddilelerin nakli 
liçSIrt 15 20 25 

50 den fazla numarayı muhtevi mübeddilelerin 
ihtiva ettiği beher n u m a r a liÇün 0,50 0,60 0,75 

Bina haricinde yapılacak nakiller için balâdaki 
ücretlerden m a a d a ilk yüz metre hat için kırk lira 
ve yüz metreden fazlasının beher e l i metre kesrin
den on lira alınır. 

Meccani Posta lar 
Yedinci M a d d e . — Atide muhar re r ve şebeke dâ

hilinde bulunan yerlere konacak telefon postaların
d a n yaînız daihili tesisat masarifi alınır. Maka leme 
ücreti ve harici tesisat masrafı a l ınmaz: 

Büyük Millet Meclisine on beş, Riyaseticunıhur, 
Divanı Muhaseba t , beher vekâlet için azami altışar. 

Müstaki l Müdüriyet i Umumiler için dörder . 
Büyük Mîllet Meclisi Reisinin, Başvekil, vekillerin, 

Divanı Muhaseba t Reisinin, müsteşarlar ve müsta
kil müdir i umumilerin ve Riyaset icumhur ve Başve
kâlet Kalemi Mahsus müdürler inin hanelerine birer. 

U m u r u itfaiye için üç (mahallerini Şehremaneti 
tayin eder). 

Ahkâmı Müteferrika 
Sekizinci Madde. — Mükâleme ücreti ile beraber 

masarifi teslîsiye peşin tediiye olunmadıkça tesisat ya
pılmaz. Tediiye edildiğini müteakip azami on gün zar
fında mükâlemat temin olunur. 

Dokuzuncu Madde. — Aboneman müddetleri ay 
iptidalarından muteber olmak üzere altı ay veya bir 
senedir. "Bu müddetlerin hitamından on beş gün ev
vel yeniden bir talep vaki olmadığı halde aboneman 
şeraiti sabıka dairesinde devam eder. 

Onuncu Madde. — Aboneman müddeti bitmez
den evvel ımükâlamesi miktarı hitanı bulan abone
lerden bakiyei müddet için o tarihe kadiar vaki olan 
mükâlemat nispetinde bir fazlai mükâleme avans ta
lep olunur. İstenilen avans veya yeni aboneman üc
retini idarece talep olunan tarihten itibaren bir haf
ta zarfında tediye etmeyen resmi ve gayri resmi abo
nelerin mükâlemeleri kat ve Mr ay sonra da muka
vele münfesih addolunarak makine kaldırılır. 

* 
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On Birinci Madde. — Telefonum mevzu bulun
duğu mahalli terkedecek olanlarla ahara devretmek 
arzu edenlerin ve keza nakil talebinde bulunacak 
olanların on beş gün evvel Posiiâ  Telgraf ve Telefon 
İdaresini haberdar etmesi lâzımdır. 

On İkinci Madde. — Hususi mıübeddileler müs
tesna olmak üzere telefon tesisatı ve aboneler nez-
dine mevzu bilcümle makine alât ve teferruatı alel
ıtlak Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin malıdır. 
Aboneler tarafından, bunların herhangi birine kas 
edilecek hasarım masarifi müsebbiplerine aittir. 

On Üçlüncü Madde. — Eski tarz telefon abone
leri yeni tesisatta da aboneliğe devalm arzu ettikleri 
takdirde işbu kanunla tayin edilen tesisat badeli 4le 
evvelce vermiş oldukları tesfisalt bedelinim farkını tes
viyeye mecburdurlar. Şu kadar ki evvelce ahmınış 
olan ajbonmvan bedelinden kıstelyevm hesabiyle bâ -
kıyei istihkakları yenli abonman bedeline mahsup ve 
yalnız farkı Jstiyfa olunur. 

Bu kabil aboneler evvelce bedeli mukabilinde 
Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinden almış olduk
ları makineleri istimal ettikleri beher ay ve kesri için 
yarım lira tenzil suretiyle yeni tesisat farkına mah
sup edilmek üzere idarei mefkureye iade edebiîlirler. 

On Dördündü Madde. — Posta, Telgraf ve Tele
fon İdaresi tertip ve neşredeceği rehber ve ilâvelerimi 
maisarifimıln, kaibul olunan ilâna t bedeliyle kapaltması 
hainde büâ bedel ve aksi takdirde bedelli mukabilin
de abonelere tevzi eyler. 

On Beşinci Madde- — 4 Şubat 1340 tarihli Tel
graf ve Telefon Kanununum bu kanumla taaruz et
meyen ahkâmı kemakân bakidir. 

ön Alhncı Madde. — Bu kanun 1926 senessi Ağus
tos iptidasından muteberdir. 

On Yedinci Maldde. — Bu kanunun ahkâmını ic
raya Dahiliye Vekili memurdur. 

• 
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Sıra Numarası : 190 

Aza 
Çankırı 

Yusuf Ziya 

Başvekâlet 
Kalemi Mahsus Müdiriyeti 

Adet : 6/20«8 

Aza 
Malatya 
Reşit 

16 . 5 ,1926 

URFA MEBUSU REFET VE AFYONKARAHİSAR MEBUSU İZZET ULVİ BEYLERİN, ANKARA 
ZİNCİRLİ CAMİİ MEDRESESİNİN MUALLİMLER BİRLİĞİ UMUMÎ MERKEZİNE VERİLMESİ 
HAKKINDA (2/568) NUMARALI TEKLİFİ KANUNİSİ VE MAARİF VE DAHİLİYE ENCÜMENLERİ 

MAZBATALARI. 

Riyaseti CeMleye 
Vilâyetlerimizin muhtelif mahallerinde yüz yirmi 

beş merkezi ve bir o kadar da şulbetsi bulunan mual
lim birliklerinin içtimai hayatımıza olan hizmetinin 
pek yüksek olduğu malûmdur. Bilhassa feyizli ve nur
lu inkılâbımızın, milli varlık ve istiklâlimize temin 
eylediği büyük istifadeler hakkında Muallim birlik
lerinin köylülerimize varıncaya kadar halkımızı ten
vir ve irşat etmek en mukaddes vazifeleri olmuştur. 
Her tarafta irşat heyetleri teşkil edilerek konferans
lar, müsaımereler, temsiller ve terkinlerle bu şerefli 
vazife ifa editoiş ve edilmekte bulunmuştur. Şalisi 
hiçbir menfaat gözetilmeyerek sırf milli duygu ve 
ruhun verdiği bir aşk ve imanla vatani vazifesini ifa 
eden mealim birliklerinin Ankara'daki umumi mer
kezi, faaliyetini artıracak bir binaya malik değildir. 
On iki bin münevver ve faal azası olan muallimler 
birliği umumi merkezine, aynı hizmet ve gaye için 
vaktiyle tesis edilmiş ve büahara maarife devrofaı-
muş bulunan medreselerden birisini temlik çok fay
dalı olur. Mutasaran arz olunan esbabı mucibeye bi
naen aşağıdaki maddelerin kanuniyetini arz ve teklif 
eyleriz efendim. 

Urfa Afyonkarahisar 
Refet İzzet Ulvi 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 
Lâyiha Encümeni 

Adet : 81 

28 . 4 .1926 

LAYİHA ENCÜMENİ MAZBATASI 
Riyaseti Celfleye 

Urf a Mebusu Refet ve Afyonkarahisar Mebusu 
İzzet Ulvi Beylerin, Ankara da Zincirli Camii med
resesinin Muallimler birliği merkezine verilmesi hak
kında teklifi kanunisi encümenimizce ladettetkik esas 
itibariyle şayanı müzakere görülmüş olmakla Heyeti 
Umumiyeye arz olunur efendim. 

Reis Namına Mazbata Muharriri 
Refet Urfa 

Refet 
Katip Aza 

.Giresun Antalya 
Ali Şevket Rasih 

BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 
BÜYÜK MLLET MECLÎSİ RİYASETİNE 

24 Nisan 1926 tarih Kâvânin Kalemi Müdiriyeti 
33/1727 508 numaralı tezkereye cevap ve 3 Mayıs 
1926 tarih ve 6/1864 numaralı tezkereye zeyildir. 

Ankara'da ki, Zincirli Camii Medresesinin Mual
limler birliği Umumî merkezine verilmesi hakkında 
Urfa ve Afyonkarahisar Mebusları Refet ve İzzet Ul
vi beyler tarafından takdim ve Lâyiha Encümenine 
havale buyurulmuş olan teklifi kanunisinin musip ve 
muafık bulunduğu Maarif Vekâletinden gönderilen 
9 Mayıs 1926 tarih ve 95/3598 numaralı tezkerede bil
dirilmiştir efendim. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Maarif Encümeni 
Adet : 

Karar : 29 

Başvekil 
İsmet 

12 . 5 

-

. 1926 

Maarif Encümeni Mazbatası j 
Riyaseti Celileye 

Urfa Memusu Refet ve Afyonkarahisarı Mebusu 
İzzet Ulvi Beylerin Ankara'da Zincirlikuyu Medre
sesinin Muallimler Birliği Umubî Merkezine verilme
si hakkındaki teklifi kanunisi mütalâa edildi. Mem
leketimizin muhtelif yerlerinde teşkilâtı bulunan ve 
on iki bin münevver ve faal âzası olan Muallimler 
birliğinin halkımıza inkılâp, medeniyet ve irfan hu
suslarında meşkûr hizmetleri tevali etmektedir. Gün
den güne faaliyetini artırarak içtimai hayatımızın te
kâmülüne çalışan ve menaf ii umumiyeyi i hadim mü-
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esseseler meyanında bulunduğuna kanaat hâsıl olan 
birliklerin Umumî merkezine zikredilen medresenin 
verilmesi encümenimizce çok muvafık ve müsip gö
rülmüştür. Bu medresenin birliğe temliki Maarif Ve
kâletince de tasvip ve kabul edilmiştir. Bu husustaki 
teklifi kanuninin Heyeti Umumiyeye sevk ve arzını 
ve müstacelen müzakeresini rica eyleriz efendim. 

Maarif Encümeni Reisi 

Mazbata Muharriri 
Afyonkarahisar 

Ruşen Eşref 

Âza 
Urfa 
Refet 

Âza 
İzmir 

Osmanzade 

Namına 
Afyonkarahisar 

İzzet Ulvi 

Kâtip 
Afyonkarahisar 

İzzet Ulvi 

Âza 

Mehmet Emin 

Âza Âza 
Ahmet Hamdı 

Türkiye 
Büyük .Millet Meclisi 11 . 5 . 1926 
Dahiliye Encümeni 

Adet : 105 
2/568 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 
Riyaseti Celileye 

Urfa Mebusu Refet ve Afyonkarahisarı Mebusu 
İzzet Ulvi Beylerin Ankara'da Zincirlikuyu medrese
sinin Muallimler birliği Umumî merkezine verilmesi 
hakkındaki teklifi kanunileri ve Maarif Encümeni 

mazbatası encümenimize havale Duyurulmakla tetkik 
ve müzakere olundu. 

Muallimler Birliği Merkezi Umumisine bu yolda 
bir bina verilmesi Encümenimizce de muvafık görül" 
müş ise de mezkûr medresenin Evkafla alâkadar 
olup, idarei hususiye ile münasebeti olmadığı bittet-
kik anlaşılmış ve Encümenimizce muamelenin tezek
kürüne mahal görülememiş olmakla Heyeti Celileye 
arz ve takdim kılındı. 

Dahiliye Encümeni 
Reisi Namına 

Niğde 
Mehmet Ata 

Kâtip 
İzmir 
Âza 

Kayseri 
Ahmet Hilmi 

Âza 
Bozok 

Mazbata Muharriri 
İzmir 

Ahmet Münir 
Âza 

Tekfurdağı 
M. Faik 

Âza 
Çorum 

İsmail Kemal 
Âza 

Kocaeli 
Âza 

URFA MEBUSU REFET VE KARAHİSARISAHİP 
MEBUSU İZZET ULVİ BEYLERİN TEKLİFİ 

Madde 1. — Ankara'da Zincirli Camii Medrese
si kadim hududiyle mamüştemilât tamamen Muallim
ler Birliği Umumî merkezine verilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun neşri tarihînden muteber
dir. 

Madde 3. — Bu kanunun icrasına Maarif ve Da
hiliye Vekilleri memurdur. 

20 . 4 . 1926 
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Sıra Numarası : 192 

AFYONKARAHÎSAR MEBUSU ALİ VE DENİZLİ MEBUSU NECİP ALİ BEYLERİN, İSTİKLÂL 
MAHAKİMİ KANUNUNUN 3 NCÜ MADDESİ NİN «C» FIKRASININ TADİLİ HAKKINDA 

TEKLİFİ KANUNİSİ VE ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI. 

Riyaseti Celileye 
Ahiren Meclisi Âlice yeniden tanzim ve kabul 

edilerek 1 Temmuz 1926 tarihinde mevkii meriyete 
vazolunacak yeni kanunu ceza ile tarihi mezkûre 
kadar mevkii meriyette kalacak olan Ceza Kanunu
nun muhteviyatı ve fusul ve mevaddı kamilen tebed
dül eylemesine ve İstiklâl Mahkemelerinin vazaifi 
kazaiyesine dahil ve İstiklâl Mahakimi Kanununun 
üçüncü maddesinin «C» fıkrasınde muharrer cerainı, 
yeni kanunun ikinci kitabının birinci babının birinci, 
ikinci, dördüncü fasıllarında münderiç ve muharrer 
olmasına nazaran mezkûr üçüncü maddenin «C» fık
rasında mezkûr ve muharrer mevaddı kanuniyenin 
yeni kanunun fusul ve mevaddma göre tadili icap 
edeceği şüpheden varestedir. Binaenaleyh İstiklâl Ma
hakimi Kanunun üçüncü maddesinin «C» fıkra
sının berveçhiati tadilini teklif eyleriz. 

Afyonkarahisar Denizli 
Ali Necip Ali 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 18 . 5 . 1926 

Adliye Encümeni 
Adet : 115 
Adliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Afyonkarahisar Mebusu Ali ve Denizli Mebusu 

Necip Ali Beylerin, İstiklâl Mahakimi Kanununun 
üçüncü maddesinin (C) fıkrasının tadili hakkındaki 
teklifi kanunileri encümenimize havale buyurulmak-
la tetkik ve icabı tezekkür edildi. 

İstiklâl Mahakimi Kanununun üçüncü maddesi
nin (C) fıkrasında münderiç ceraimin mujrtabık oldu
ğu ceza maddeleri numaralarının yeni Kanunu Ceza
mıza göre değiştirilmesi suretiyle tadili bariz bir za
ruret olup, teklifi mezkûr aynen kabul edilmekle He
yeti Umumiyeye arz olunur. 

Adliye Encümeni 
Reisi namına 

Kastamonu 
Hasan Fehmi 

Kâtip 

Âza 
Yozgat 

Ahmet Hamdi 

Bu 

Âza 
Çorum 
Münir 

Mazbata j Muharriri 
Ali Nazmi 

Âza 

Âza 
Sinop 

Yusuf Kemal 

Afyonkarahisar Mebusu Ali Bey ve Refikinin Teklifi 
Birinci Madde — İstiklâl Mahakimi Kanununun 

birinci maddesi berveçhiati tadil edilmiştir. 
Kanunu cezanın ikinci kitabının, birinci babınının 

birinci, ikinci, dördüncü fasıllarındaki vatan ve dev
let kuvvetleri aleyhindeki cürümleri irtikâp edenlerle 
mezkûr fasıllar arasındaki müşterek hükümlerde mev
cut ceraimi irtikâp edenler. 

İkinci Madde — İşbu kanun 1 Temmuz 1926 ta
rihinden muteberdir. 

Üçüncü Madde — İşbu kanun Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından icra olunur. 
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Sıra Numarası: 193 

ERMENİ SUİKAST KOMİTELERİ TARAFINDAN ŞEHİT EDİLEN RİCALİN AİLE VE EVLATLARINA 
EMLAK VE ARAZİ VEYA NAKDEN TAZMİNAT İTASI HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN GELEN 
(1/799) NUMARALI KANUN LÂYİHASİYLE DENİZLİ MEBUSU HAYDAR RÜŞTÜ BEYİN (2/511) 
NUMARALI TEKLİFİ KANUNİSİ VE KAVANİNİ MALÎYE VE MUVAZENEİ MALÎYE ENCÜMEN

LERİ MAZBATALARI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet: 6/6199 

29 Kânunuevvel 1341 

Büyük Millet Meclîsi Riyasetine 

Ermeni suikast komiteleri tarafından şehit edilen 
ricalin ailelerine re evlâdına emlâk ve arazi veya nak
den tazminat itası hakkında Maliye Vekâletince tan
zim ve tebliğ olunan ve İcra Vekilleri Heyetinin 
23 Kânunuevvel 1341 tarihli içtimaında tezekkür ve 
Meclisi Âliye arzı tasvip edilen kanun lâyihasiyle es
babı mucibe mazbatasının musaddak sureti leffen 
takdim olunmuştur. 

Muktezasının müslacelen ifasına ve neticesinin 
işarına müsaade buyurulmasını rica ederim. 

Başvekil 
İsmet 

ESBABI MUCİBE 

Memleketimizin daima selâmeti atiyesini ve mil
letimizin terakki ve tefeyyüzünü ve saadetini emel ve 
düsturu hareket ittihaz etmiş olmalarından naşı sui
kasta maruz kalarak şehit edilen erkân ve ricali mem
leketin milletin yedi emanetine mevdu eytam ye era-
milinin ekseri ahvalde duçarı fakrü zaruret oldukları 
görülmektedir. Büyük mefkureler arkasında nihayet 
hayatlarını feda eden zevatı aliyenin aile ve evlâtları
nın tehviııi âlâmı için onları mükâfatlandırmak emsa
lini teşci ve milletin hissi şükranını izhar ye teyit eder. 
İşte bu mütalaa ile merbut lâyihai kanuniye kaleme 
alınmıştır. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Kavanini Maliye Encümeni 
Adet: 81 

1.5.1926 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Çelileye 

Ermeni suikast komiteleri tarafından şehit edilen 
ricalin ailelerine emlâki milliyeden emlâk ve arazi ve
ya bunların satılan bedalâtındaın nakden elli bin liraya 
kadar tazminat itası hakkında Maliye Vekâletince 
tanzim ve Heyeti Vekilece bittasvip Meclisi Âliye arz 
olunan lâyihai kanuniye ve esbabı mucibesi mütalaa 
ve tetkik olundu. Memleketin selâmet ve saadeti em
rinde ibraz ettikleri fedakârlığın kurbanı olan ricalin, 
milletin yedi emanet ve şefkatine terk ve tevdi ettikle
ri eytam ve eramilinin refahları encümenimizce de mu
vafık görülmüş ve bu kabil suikast şehitleri ile efradı 
ailelerinin isimleri Hükümetten resmen celp edilmiş 
olmakla birinci madde ona göre tashihen tadil ve di
ğer mevad hadettashih kabul edilerek Muvazene! Ma
liye Encümenine tevdiine karar verilmiştir. 
Kavanini Maliye Encümeni 

Reisi Mazbata Muharriri 
Beyazıt 

Şefik 
Kâtip 

Ankara 
Hini imzada bulunımamıştır. 

Aza 
Ordu 

Haindi 
Aza 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

Aza 
Van 

Münüp 
Aza 

Adana 
Zamir 

Konya 
Mustafa 
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ERMENİLER TARAFINDAN ŞEHİD EDlLEN 
TÜRK RÜESAYI SİYAStYESİNİN EYTAMINA 
ERMENİ EMVALİ METRUKESlNDEN MESKEN 
TEMLİKİ HAKKINDA DENlZLl MEBUSU HAY
DAR RÜŞTÜ BEY VE RÜFEKASININ TEKLİFİ 

KANUNİSİ 

Riyaseti Celileye 

Madde 1. — Ermeniler tarafından siyasî maksat
larla şehit edilen Türk rüesayı siyasiyesinin zevce 
yahut çocuklarına Ermeni emval ve emlâki metruke-
sinden bir mesken temlik olunur. 

Madde 2. — İşbu meskenin kıymet ve mahiyeti 
şehit edilen zevatın en müreffeh zamanındaki hal ve 
şanı nazarı itibara alınarak takdir olunur. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meridir. 

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

Denizli 
Haydar Rüştü 

Muş 
İlyas Sami 
Kırklareli 

Doktor Fuat 
Elâziz 

Hüseyin 
Kütahya 
M. Ragıp 
Denizli 
Yusuf 

Denizli 
Doktor Kâzım 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya 

Burdur 
Hüseyin Baki 

İstanbul 
Akçora Yusuf 

Sinop 
Yusuf Kemal 

Tekirdağı 
M. Faik 

Ordu 
İsmail 
Kayseri 
Sabit 

Yozgat 
Ahmet Hamdı 

Canik 
Talât Avni 

Bolu 
Cevat Abbas 

Mardin 
Necip 
Van 

Hakkı 
Ordu 

Hamdi 
İzmir 

Ahmet Hamdi 
İstanbul 

Ahmet Hamdi 
Bursa 
Refet 
Niğde 

Mehmet Ata 
İstanbul 

Edip Servet 
Siirt 

Halil Hulki 
İsparta 

Hüseyin Hüsnü 
Malatya 

M. Hilmi 
Siverek 
Kadri 

Gelibolu 
Celâl Nuri 

Artvin Antalya 
Hilmi Ahmet Saki 

Amasya Afyjon 

Edirne 
Hüseyin Rıfkı 

Kayseri 

Trabzon 
Rahmi 
Bolu 

Doktor Emin Cemal 
Kastamonu 
Ali Rıza 
Çankırı 
Rifat 

Zonguldak 
Halil 

Konya 
Eyüp Sabri 
Diyarbekir 
ibrahim 
Giresun 
Tahir 
Konya 

Tevfik Fikret 
Çorum 
Münür 

Ertuğrul 
İbrahim 
istanbul 

Ahmet Muhtar 
Konya 
Refik 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

İçel 
Mehmet Emin 

Biga 
Samih Rifat 

Şarkikarahisar 
İsmail 

Trabzon 
Hasan 
Çankırı 

Yusuf Ziya 
Şarkikarahisar 
Mehmet Emin 

Urfa 
Ali Fuat 
Trabzon 

Süleyman Sun 
Mardin 

Ali Rıza 
Sivas 

Rasim 
Giresun 
Kâzım 
İstanbul 

Adana 
Mehmet Kemal 

Hakkâri 
Asaf 

izmir 
Mustafa Necati 

Türkiye Büyük Miüet Meclisi 
Muvazanei Maliye Encümeni 

Mazbata Numarası : 222 
Esas Numarası: 2/511-1/799 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Riyaseti Celileye 
Ermeniler tarafından şehit edilen Türk ricalinin ey

tamına emvali metrukesinden mesken temliki hakkın
da Denizli Mebusu Haydar Rüştü Bey ilci rüfekasmm 
teklifi kanunisi ve hükümet tarafından yine bu mev
zua dair gönderilip Kavanini Maliye Encümenince ta-
dilen kabul edilen lâyihai kanuniye tevhit edilerek 
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Maliye Vekili Hasan Beyin huzüriyle tetkik ve müza
kere edildi. Memleketin selâmeti için çalışmış ricali 
hükümetten olup, Ermeniler tarafından yapılan sui
kastlarda şehit düşenler veya bu uğurda idam veya 
intihar gibi suretlerle duçarı gadrolarak terki hayat 
edenlerin ailelerinin fakrü zaruret içinde bulunmaları 
tecviz edilmiyeceğinden lâyihai kanuniye bazı tadilât 
icrasiyle encümenimizce de kabul edilmiş ve muaddel 
şekli berayı tasdik Heyeti Celileye takdim kılınmıştır. 
17.5.1926 

Reis Aza 
Çankırı İstanbul 

Mustafa Abdülhalik Ali Rıza 
Aza Aza 

Diyarbekir Zonguldak 
Şeref Ragıp 
Aza Aza 
Sivas Giresun 
Rasim Musa Kâzım 
Aza Aza 

Maraş Kütahya 
Mithat Mehmet Nuri 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Kanun 
Madde 1. — Ermeni suikast komitaları tarafından 

şehit edilen ricali memleketin aile ve evlâtlarına He
yeti Vekile karariyle emvali milliyeden elli bin liraya 
kadar emlâk ve arazi veya emvali mezkûre satış be
dellerinden bu miktara kadar tazminatı nakdiye verilir. 

Madde 2. — Bu suretle verilen tazminat mukabil
leri Maliye bütçesine açılacak faslı mahsustan mah
sup olunur. 

Madde 3. — Tarihi neşrinden muteber olan işbu 
kanunun hükmü birinci maddede zikrolunan şerait 
altında evvelce şehit edilmiş olan zevatın aile ve ev
lâtlarına da şâmildir. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Heyeti 
Vekile memurdur. 

23 Kânunuevvel 1341 
Başvekil 

İsmet 
Müdafaai Milliye Vekili 

Hasta 
Dahiliye Vekili 

M.Cemil 

Adlîye Vekili 
Mahmut Esat 
Bahriye Vekili 

İhsan 
Hariciye Vekâleti Vekili 

Mahmut Esat 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 

Nafıa Vekâleti Vekili 
Ali Cenani 

Ticaret Vekili 
Ali Cenani 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 

Ziraat Vekâleti Vekili 
M. Cemil 

Smhıye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 

KAVANİNİ MALİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Madde 1. — Ermeni suikast komiteleri tarafından 
şehit edilen ricalin merbut cetvelde isimleri muhar
rer ve evlâtlarına İcra Vekilleri Heyeti karariyle em
vali milliyeden elli bin liraya kadar emlâk ve arazi 
veya emlâki mezkûre satış bedellerinden bu miktara 
kadar nakten tazminat verilir. 

Madde 2. — Bu suretle verilen tazminat mukabil'' 
leri Maliye bütçesinde açılacak faslı mahsusundan 
mahsup olunur. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrasına İcra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 
Ermeni suikats Komiteleri tarafından şehit edi
len veya bu uğurda suveri muhtelif ile duçar gadir 
olan ricalin ailelerine verilecek emlâk ve arazi veya 

tazminat hakkında kanun lâyihası 

Birinci Madde — Ermeni suikast komiteleri ta
rafından şehit edilen veya bu uğurda suveri muhte
life ile duçarı gadrolan merbut cetvelde isimleri 
(+) muharrer ricalden her birinin terkettiği efradı 
ailesinin mecmuuna İcra Vekilleri Heyeti karariyle 
emvali milliyeden yirmi bin liraya kadar emlâk ve 
arazi veya emlâki mezkûre satış bedellerinden bu mik
tara kadar nakden tazminat verilir. 

İkinci Madde — (Bu suretle verilen tazminat mu-
kabilüeri Maliye bütçesinde açılacak faslı mahsustan 
mahsup olunur. 

Üçüncü Madde — İşbu Kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Dördüncü Madde — İşbu Kanunun icrasına İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 
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(+) (MERBUT CETVEL 

Ermeni Suikast (Komiteleri Tarafından Şehit Edilen Rical ve Efradı Ailesi 
İsmi Efradı Ailesi 

Talât Paşa Zevcesi Hayriye Hanım, ismi tespit edilemeyen hemşiresi Hanım. 
Cemal Paşa Zevcesi Seniha Hanını, kerimesi (Kâmuran Hazım Hanım, i mahdumu 

Ahmet Behçet Necdet Bey. 
Cemal Azmi Bey Zevcesi Müzeyyen Hanım, mahdumu Yüzbaşı Kemal Efeme! Bey 
Bahaettin Şakir Bey Zevcesi Cenan Hanım, mahdumu Alp ve Celâsin Bey. 
Cemal Paşanın Yaveri Süreyya Bey Validesi Hüseyine, hemşireleri Melâhat ve Müteehhile Hatice Hanımlar, 

biraderleri Mustafa, Nurettin, Rüçhan Beyler. 
Cemal Paşanın Yaveri Nusret Bey Zevcesi Perihan Elmas Hanım, hemşiresi Nebiye Hanım, biraderi Doktor 

Nfhat Bey. 

Salt Hafim Paşa Mahdumları Prens Halim ve Prens Ömer Beyler (Ömer Bey Mısır'dadır) 

Tehcir Meselesinden Dolayı Kürt Mustafa'nın Riyaset Ettiği Divanıharp Karariyle İdam Edilenler 

Urfa Mutasarrıfı Nusret Bey Refikası Hayriye Hanım, mahdumları Nasuhi, Ekrem, Mazlum, Tarık 
Beyler, hemşireleri Faika ve İrfan Hanımlar, biraderi Zonguldak'ta mu
kim mütekait Cevdet Bey. 

Boğazhyan Kaymakamı Kemal Bey. Pederi Kereste Gümrüğü Müdürü Arif Bey, validesi Nafia Hanım, 
kerimeleri Mazhar ve Müşerref Hanımlar, mahdumu Adnan Bey. 

Muhakemesinin hini cereyanında fi- Refikası Mazlııme Hanım, mahdumları Şinasi, Cezmi, Cehdi Beyler, ke-
rar ve intihar eden Doktor Reşit Bey . rimeleri Fikret, ismet, müteehile Nimet Hanımlar. 

s i 
I 



— 136 — 

Sıra Numarası : 199 

TEŞKİLÂTI MÜLKİYE HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN 'GELEN (1/955) NUMARALI KANUN LÂYİ
HASI VE DAHİLİYE VE MUVAZENE! MALİYE 'ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 13 Mayıs 1926 

Kalemi Mahsus 
Müdüriyeti 

Adet : 6/2041 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Teşkilâtı mülkiye hakkında Dahiliye Vekâletince 

tanzim edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 6 Ma
yıs 1926 tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliye 
arzı tasvip olunan kanun lâyihasiyle esbabı mucibe 
mazbatasının musaddak sureti ve merbutatı takdim 
olunmuştur. 

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

Başvekil 

Taksimatı Mülkiye Tetkikatının Netayici Hakkında 
Umumî Rapor 

Meselede ilmen ve tecrübeten salâhiyettar olan 
hakikî idareciler bugün vilâyet unvanı altında sıra
lanmış olan büyük cüz'ü idarilerimizi birer birer tet
kik ve mütalaa ettikleri vakit unvanı mezkûrun muci-
batını cami Olmayan vilâyetlerin çokça mevcut oldu
ğunu görürler. 

'Bu kısım vilâyetlerin ne sebep ve suretle teşkil 
edilmiş olduğu malum olmakla beraber o cihet bah
sin haricinde addedilerek burada zikrinden sarfınazar 
edilmiştir. Çünkü mevzumuz o gibi vilâyetlerin ipka» 
sındaki fevait ve mehazirin tetkik ve teşrihiyle her bi
ri hakkında ihtiyacı hal ve zamana göre bir karar ver
mekten ibarettir. Ve işbu kararlarda millet ve mem
leketin menafii umumiyesi esas ittihaz olunmuştur. 

Her vilâyet hakkındaki karar evvelâ münferiden 
köylerin, badehu heyeti müterekkibelerine glöre nahiye 
ve kazaların ve nihayet şekil ve vaziyeti umumiyeleri 
itibariyle de vilâyetlerin tahkiki ahval ve evsafı su
retiyle tespit edilmiştir. 

Tetkikat bidayeten on beş mıntıka üzerine mahal
lerinden vilâyet heyetlerince icra kılındıktan sonra de
rece! saniyede Dahiliye, Nafıa, Sıhhiye ve Muavene
ti İçtimaiye, Müdafaai Milliye Vekaletleriyle Erkânı 
Harbiye i Umumiye Riyasetinin mümessillerinden mü

rekkep sekiz azalı bir Heyeti Merkeziyenlin tefahhusat 
ve tamikatından geçirilmiştir. 

Tetkikat ve tahkikatın nevakıstan minelvücuh ârî 
olduğu iddia olunamaz. Şu var ki hakayıka Vusul 
için her ürlü vesaite müracaat edilmiş ve müsaadei 
zaman ve imkâna göre son derecede çalışılmıştır. 

Tetkikatta aranılan hususat gayet vâsi ve şümullü
dür. 

1. Vilâyetlerden : 
A) İpka ve ilga edilmesi lâzım gelecek olanların 

tefriki, 
B) İlgasına lüzum görülenlerin heyeti umumiye-

siyle yanındaki bir vilâyete ilhakı mı yahut, civarın
daki diğer vilâyetler arasında taksimi mi lâzım gele
ceğinin tayini. 

2. Kazaların : 
A) Merkezleri nevahi ve kurasına nazaran mer

kezi vaziyetten olup olmadığının tetkiki. 
B) Tebdili merakizi lâzım gelenlerinin tefrikiyle, 

yeni merkezlerinin nerede tesisi muvafık olacağının 
taharri ve tayini. 

!C) Mülhak bulundukları vilâyetlerle münasebet 
ve alâkalarının tetkikiyle tashihen tebdili merbutiyet-
leri icap edenlerin tespiti. 

D) Haline göre nahiye derecesine tenzili veya
hut merkezline mülhak köylerinin etrafındaki cüz'ü 
idarilere taksimi suretiyle ilgası iktiza edenleri varsa 
bunların da tespitiyle nahiyelerinin takımıyla diğer 
bir kaza veya vilâyet merkezine raptı mı veyahut mü
cavir bulunduğu cüz'ü idariler arasında tevzii mi 
lâzım geleceğinin tayini. 

3. Nahiyelerde : 
A) Kaza derecesine terfii iktiza edenlerin tayini. 
B) Yekdiğeriyle tevhidi icap edenleri varsa bun

ların tefriki. 
C) İlgası lâzım gelenlerinin tespiti. 
D) Kazalarıa sureti inkısamlarının tetkikiyle ne

ticesine göre tashfhat icrası. 

H) Yeniden nahiye teşkili lâzım gelen mahaller
de bu nahiyelere raptı icap eden kuranın tayini. 

4. Köylerin : 
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A) Nahiyelere sureti inkısamının tietkikiyle teb
dili merbutiyeti icap edenleri varsa lâzım gelen tas-
hjhatın İcrası. 

B) Nakil ve tevhidi icap edenleri varsa hangisi
nin diğerine ilhak ve ilâvesi muvafık olacağının tet
kik ve tespîti. 

Velhasıl : 
•Cüz'ü İdarilerimizin nahiyelerden vilâyetlere ka

dar arlz antik tetkSkiyle ipka* fflga, ihdas, terfi, ten
zil, tahvili merbutryet ... suretlerindeki icaplara göre 
muktazi mukarreratm ittihazı gibi muazzam bir iş 
olan taksimatı mülkiye tetkikatınm idarî, iktisadî, si
yasi, sıhhî, askerî ... müteaddit ve muhtelif esaslara 
göre icrası itibariyle de ne derecede mudil olduğu mtts-
tağırii izah olur. Bu hususta Oımhuriyetmıizm ka-
lemrevi hükümeti dahilindeki krt'ai vesiada bütün ava
rızı arziye ve mevanii tabiiye, ahvaü ikHmiye, şeraiti 
sıhhiye, maabir ve turuku muvasala, muamelâtı ti
cariye ve ihtiyacatı iktisadiye, nüfus ve mesahaj sat
hiye gibi keyfiyat bütün hudut ve şümulüyle tahkik 
ve tetkik ohınnmş ve bu derecede vâsi ve şümullü 
oîan mesainin mahallerindeki tahkikat kısmı üçbuçuk 
ve merkezdeki tetkikat kısmı da üç ayda İkmal olu
narak umumî netice istihsal edilmiştir. 

Kaldıki bu kadar vâsi ve mütenevvi bir isin bu 
kadar zaman içinde ikmali tahkikat ve tetkikatı ça
yı tereddüt görülebilir. Filhakika daha çok zamanda 
daha derin malumat istihsal olunabilir. Halbuki müd
deti maruz yukarıda zikir ve tadat olunan hususat 
hakkında muktazi mukarreratm salimen ittihazına kâ
fi malumat cem ve tespit olunmuştur. Mukarreratı 
müttehızenin tatbikatında bazı nevaktsı zuhur ederse 
o cihetlerin de peyderpey tashihi kabil olur ve bunlar 
teferruatı teşkil eder. 

(Bazı mahallerden, bazı köylerin bir cüz'ii idariden 
alâkasının fekkiyle diğer bir cüz*tt idariye rapt ve 
ilhakı suretiyle nahiye ve kazaların tashihi hudutla
rı ve bazı mahallerden cüz'ü Mart merkezlerinden 
bazılarının tepdilleri hakkında ahali ve meclisi umu
mî müracaatları her senede müteaddit defalar vuku 
'bulmakta ve bu suretle cüz'ü idarilerimiz daimî ta-
havvülâta maruz bulunmakta ve bu hal ile taksima
tı hazırai mülkiyemizin her yerde ihtiyacı halka uy
gun olmadığı sabit olmaktadır. 

İşbu tetkikat, taksimatı iftariyemizde muhtacı ıslah 
o gibi uygunsuzlukları tashih ve izale ederek vilâyatı 
ve merkezi aleddevam işgal eden fek ve ilhak ve tah
vili merakiz muamelâtına nihayet verecek ve aynı 
zamanda bu misimi müracaat ve muamelâtın ajefinfi-

rat cereyanı esnasında ait olduğu maheller balkının 
umur ve hususlarında vakit vakit ve yer yer duçar 
olacakları tereddüt ve kararsızlıklara daj sureti umu
miye ve daimede hatime çekecektir. 

Bütün bu tetkikat ismin en ziyade calibi dikkat 
ve itiraz olan kısmım ilgalarla merkezi idarelerin tah
vili teşkil eder. 

Filhakika nahiye, kaza, vilâyet sırasında ehem
miyeti yukarı doğru mütezayit olmak üzere herhan
gi bir cüz'ü idarinin ilgası veyahut merkezinin mu
hiti dahilinde diğer bir mahalle nakli keyfiyeti bazı 
zararlara sebep olur. Ve bu türlü zararların hudut ve 
şümulü tetkik ve mütalâa olundukta mahdut ve cüzî 
olduğu görülür. Meselâ bir kazanın ilgafı veya mer
kezinin mahalli ahere nakli halinde orada kârını kıs
men memurini mahalliyeden ve biraz da IJeclihnasIa-
ha gelip gidenlerden temün eden bazı ahzü itacılar 
ticaretlerinin o kısmından mahrum kalırlar. Binaen
aleyh mezkûr zararlar mahallî alış verişçj olan küçük 
dükkâncılardan 'öteye geçemez. Bu baldan büyük ti
caret müteessir olmaz. Çünkü, bu sınıf tüccar mese
lâ, Manisa'nın üzümcülerinin, Aydm'ın facircilerinin, 
Muğla'nın palamutçulannın, Samsun'un | tütüncüleri
nin, Trabzon'un fındıkçılarının... üh. halkın en ziya
de muhtaç olduğu ve hükümetten isteyeceği şey em
niyet ve asayiş ile turuku maabirdir. Bu ihtiyacı temin 
edecek olan hükümeti mahalliye ister nahiye olsun, 
ister kaza veya vilâyet, bu cihet halkı alâkadar et
memek tabiidir. • ' 

Ne varidatı uımımiyeleri masrafların^ ve ne de 
varidatı hususiyeleri ihtiyacatı ümraniyeleri'ni teinine 
müsait olan iki mücavir vilâyetin aynı zamanda nü
fusları az ve sahaları da dar olmakla bu] halde ipka
ları her ikisinin ahalisi için de manii tefekki olaca
ğından bunlardan birinin diğerine ilhakı suretiyle 
kuvvetli bir vilâyet vücude getirmek elbetjte daha fay
dalı olur. 

Varidatı umumiyesi masarifi mahalMyesine kâfi 
olmadığından dolayı merkezin muavenetine muhtaç 
bir halde bulunan herhangi bir vilâyet {bazen mer
kezin muaveneti Jfâzimeyi vakit ve zamanfyle ifa ede
memesi sebebiyle müzayakaya duçar olmakta ve bu 
yüzden maasata arız olan tedahül memurini mahalli-
yeyi haü zaruret ve İhtiyaca düşerek dola^yısiyle emri 
idareyi sektedar etmekte ve bu yüzden mesalihi nâs da 
müteessir olmaktadır. Bu mahzuru başh jbaşına haizi 
hüküm ve ehemmiyet olmakla beraber o jgibi vSâyat-
ta ^naaşartan gayrı hususata meselâ, jandarmaya, ci
heti askeriyeye, umuru nafiaya ait masarifin de va-
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kit ve zamaniyle tediye olunamaması yüzünden ma
hallerinde büyük buhranlar tevellüt etmekte ve bu 
haller hükümetin şeref ve itibarını haleldar edecek te-
siratı muzırraya meydan vermektedir. 

Bugün mevcut yetmiş dört vilâyetimizden bazıla
rının muvazenei ranumîyeye ait masarifi varidatla
rından dun bir derecede bulunmakta ve her birinde 
% 25'ten % 30 raddesinde sandık açığı görülmekte
dir. Bunların sandık açıklan mühim bir yekûna ba
liğ oluyor. Bu hale karşı bu gibi küçük vilâyetlerin 
kısım kısım tevhidi suretiyle icra olunacak masarif at 
sayesinde bu açığı kapatmaktaki fayda nasıl istisgar 
olunabilir. 

!Bîr de Idarei hususiyelerine bakılırsa, vilâyetlerin 
z'raate, ticarete, sanaiye, turuku maabire, insanî ve 
hayvan! umuru sıhhiyeye, maarife ... ait vazaif ma-
hallyeleri ki mülkün iman, halkın terfihi gibi devlet 
hayatının esaslarım nrahrt ve şamildir. Her şeyden ev
vel paraya istinat eder. Para imarât yaptığı kadar 
imarât da para getirir. Yani vasıtai tevessül veya zu
hur olan sebep müsebbebe, sebep ve müsebbep de se
bebe sebep olur. Binaenaleyh idarei hususiyelerden 
bir kısmının ihtiyaçlarından çok dun bir derecedeki 
varidatlarını bir de Encümeni daimî ve Meclisi umu
mî.. masarifiyte imha etmeleriyle asıl imarata bir 
veçhile muvaffak olamamakta bulunmaları da başka
ca calibi dikkattir. 

Gerek yan yana bulunan küçük vilâyetlerin tevhidi 
ve gerek bu gibi Vilâyetlerin aralarında sıkışmış kal
mış öldükten büyük vilâyetlere ilhakı suretiyle hasıl 
olacak tasarrufat vilâyetleri bu cihetten de ikdar ede
rek memleketin imarını teshil ve tesri edecektir. 

Mamafih varidatı hususiyeleri, ilga olunan emsali 
vilâyat derecesinde bulunduğu halde ipka edilmiş vi
lâyetler vardır. Bunların esbabı ipkası idarî ve siyasî 
ehemmiyetlerinin tevlit ettiği hususiyetlerine istinat 
eder. 

Bazı vilâyetlerimiz zaman zaman, küçük küçük 
fek ve iiıaklarla vücude gelmiş ve bu sebeple teşek-
külâtı arziye ve mevanii tabhyenin hilaf ma cebrî bi
rer şekil almıştır. Yekdiğeriyle bir veçhile münasebeti 
tabiyeleri bulunmayan, gerek birbiriyle ve gerek mül
hak bulundukları merkezle olan irtibatları hariç vilâ
yetle olan münasebet ve irtibatlarına nispetle çok da
ha ziyade müşkül olan kazalardan teşkil edilmiş bir 
vilâyetin bu cebrî halde idamesi ahalii mahailiyenin 
şüphesiz zarannadır. 

Mülga cüVü Klarilere ait bahse geçmeden evvel 
herhangi bir cüz'ü idarinin ilgasına esas ittihaz olu

nan sebepler hakkında da arzı malumat edilmesi muk-
tazi görülmüştür. Şöyleki : Herhangi bir cüz'ü idari
nin, 

1. Muvazene! umumiyeye ait varidatın masarifi 
mahalliyesrne tekabül edememesi, 

2. İdarei hususiyesinin kudretsizliği, 
3. Nüfusunun azlığı* 
4. (Sahasının darlığı, 
5. Büyük ve kudretli cüz'ü idariler arasında sı

kışmış olması, 

6. Başlı başına ümran ve terekkiye kabiliyetten 
mahrum olması, 

7. Arazisinin teşkilâtı tahliyesi cihetinden müs-
takslien temini emri idaresi kabil olamaması, 

8. CeJbrî ve gayrı tabiî olan hudutların hududu 
febiîyeye ircaı şurasında müstakiHen ipkasına imkân 
bulunamaması, 

9. İktisadî, askerî... Bazı esbabı saire. 
İşbu esbabın herhangi bir cüz'ü idaride müçtemi-

an mevcudiyetine tesadüf olunamaz Aynı zamanda 
hiçbiri bir ilgaya münferiden sebep olamaz. Bir vi
lâyetin, bir kazanın ilgası için esbabı mezkûreden 
bir kaçının aynı zamanda mevcudiyeti aranılır. Mese
lâ, umumî ve hususî varidatın, nüfusun, sahanın az
lığı ve darlığı bir cüz'ü idarinin ilgasına kâfi addo
lunmuştur. Mamafih neticede ilgasına lüzum gösteri
len vilâyetlerden her birinin esbabı ilgası merbut cet
velde arz ve izah olunmuştur. 

İLGA lEDfaJMEUmlNE LÜZUM GÖRÜLEN Vİ
LÂYETLER VE İLGALAIRİNİN SEBEP ESBABI 

MUCtBESt 

Üsküdar Vilâyeti ve Beyoğlu Vilâyeti 
tşbu iki vilâyet öteden beri İstanbul vilâyetiyle bir 

kül olarak mütalâa olunur, üçüne birden biladı se-
lâse tesmiye edilir, tşbu biladı selâse hakkında öte
den beri muhtelif tarzı idareler tatbik ve tecrübe olun
duktan sonra Beyoğlu ile Üsküdar vilâyet unvanı al
tında İstanbul vilâyetine tabi tutulmuştur. Elyevnı bu 
şekli idare caridir. Binaenaleyh hangi devri idarede 
olursa olsun bunların yekdiğerinden ayrı olarak müs
takiHen idareleri kabil olamamış ve üçünün bir mer
kezden temini emri idaresi mecburiyeti hissedilmiş
tir. Biîâdı sefâseden Beyoğlu ile Üsküdar'a şimdiki 
halde vilâyet denilmesi sadece bir unvan tevcihinden 
ibaret kalmıştır. Bu itibarla bunlarda vilâyet unvanı
nın kaza ünvaniyle tebdili halinde şekil ve sureti ida
relerinde hiçbir tebeddül ve tagayyüre meydan veril-
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mlş olmayacaktır. Esasen eiyevm Üsküdar ve Beyoğ
lu valilerinin maaşları da birinci sınıf bir kaymakam 
maaşı miktarından yukarıda değildir. 

IBlâdı selâsenin bir merkezden İdaresi mümkün 
olabileceği battal mezkûrenin tarfhçei idaresiyle mü-
tehakklk bir hakikat İse de iknaiyatı müteiııınimeden 
olmak üzere mesrudatı atiyeye lüzum görüldü. 

Şoyleki : 
Umuru Maliye Bilâdı selâsenin hali hazır İtiba

riyle muamelâtı maliyesi için merci İstanbul Vilâyeti 
Defterdarlığıdır. Bilumum münakasat ve müzayedat 
muamelâtı ile emlâki milliye ve umuru nafıaya müte
allik hususat ve hükümetçe cereyan eden maK mu
haberat İstanbul Vilâyeti Defterdarlığı marifetiyle icra 
edilmektedir. Her ne kadar Beyoğlu, Üsküdar mer
kezlerinde birer muhasebeci mevcut ise de bunlar ta
hakkuk ve tahsil işleriyle ihtiyacatı mahalliyesinin 
cüzî bir kısmını kaza mertebesindeki meclisi idareleri 
marifetiyle rüyet ederler. 1926 bütçesinde Beyoğlu'nda 
muhasebecilik ilga ve muamelâtı defterdarlığa rapt 
edildiğinden kaza teşkilâtına da lüzum katmamıştır. 

Umuru Belediye - Bilâdı selâsenin umuru beledi
yesi İstanbul Şehremaneti makamından idare edil
mekte ve bu cihetten de bilâdı selâse bir kül hafinde 
bulunmaktadır. 

îdarei Hususiye - Beyoğlu ve Üsküdar vilâyetle
rinin idarei hususiyeleıi İstanbul Vilâyetiyle memzu-
cen cereyan etmekte ve bilâdı seiâseye alt hidematı 
mahalliye de umura belediye gibi bor kül teşkil et
mektedir. 

Umuru Zabıta - Bilâdı selâsenin emniyet ve asa
yişi bir merkezden temin olunabilir. İstanbul, Bey
oğlu, Üsküdar arasındaki münasebat minküllülvücuh 
bir kül teşkil etmektedir» İçtimaî, ticarî ve iktisadî 
hayatta bilâdı selâse yekdiğerinin mütemmim ve jnü-
kenımiSidiir. Bunlar beynindeki ımünasebat bir günün 
hiçbir vaktinde duçarı inkita olmaz. Bunların birinden 
diğerine gid'ip gelenler hiçbir vakit ve halde tam bir 
teftiş ve nezarata tabi tutulamaz. Velhâsıl bunlardan 
her biri hayatı umumiye itibariyle diğerleri demek
tir. Bu esbaba mebni bilâdı selâsenin nrinelvücuh te
mini emri inzibatı bir merkezden ve bir baştan rü
yet ve idare olunabilir. Ve bunların vazatifi inzibati-
yeşimi yekdiğerinden ayırmak, bilâdı selâse dahilinde 
isaetli endişaneye her cihetten meydan ve yol vermek
tir. Emniyet ve asayiş her yerde umuru idarenin en 
başında bulunur ise de bu keyfiyet İstanbul için her 
şeydir. 

Umuru Maarif - Bilâdı selâse emri] maarifte de 
birbirinin mütemmliıöidir. Ve bunlardan; biri temini 
emri tahsil hususunda diğerlerine muhtaç olmaktan 
vareste kalamaz : Çünkü hiçbiri mektep ihtiyacını 
kendi muhiti için kendi basma temin edemez. Bu 
sebeple Üsküdar ve Beyoğhı cihetleri İstanbul maa
rifine mekteplerine vücuMa muhtaçtır. j 

Umuru Askeriye •• Yokuma» çe|p ve cem'i efrat 
cihetlerinde de büâdı selâse yekdiğerİBden ayrılamaz. 
Ayrıldığı halde hususatı mezkûrei askerice sekte ve 
teehhürlere duçar olarak, ordunun o mıntıkanın me* 
nabü askeriyesinden İktisabı kuvvet etmesi meselesi 
haleldar olur. 

Velhâsıl bHâdı selâsede hayatı medeniye bir kül
dür. Böyle olduğuna mebni bu hayatı medeniyenin 
nâzım ve nigebbâm olan hükümeti mahjalliye de bi
lâdı selâsede bir merkezden mtittebiden âm ve şamil 
olmalıdır. Esbafrı mesrudeye mebni Beyoğlu ve Üs
küdar vilâyetlerinin kasa halmde ve nahfyeleriyle bir
likte İstanbul Vilâyetine iftakı mmtıkai mezkûre tet
kik heyetinin mütalâası ve heyeti acSzapemizm tefc 
kikaı üzerine tensip olundu. 

Çatalca Vaâyeti 

2559 murabba kilometre mesaha! 
ohıp 52 000 nüfusu havidir. Çatalca Vilâyeti eiyevm 
vilâyet teşkilâtım muhafaza edebilecek evsaf ve şe
raiti haiz değildir. Muhaberatı şahikada Bulgarlar ve 
Yunanlılar tarafından nefsi Çatalca'da ls$m mahallât 
ve mebamisi kamilen tahrip edilmiş ve Jra meyanda 
mübadeleye tabi Rum sükkânı da hini hareketlerinde 
emvah* gayrimenkulelerinı ekseriyetle tahrip eylemiş
tir. Mübadil muhacirini Isttnriye ise tahribatı vakıa
yı imar edebilecek bir halde değildir. Setysen bin lira 
raddesinde bulunan idarei hususiye varidatı da ma
hallî îhttyacatma nispetle pek cüzHir. Belediyesi dahi 
mmeivücuh kudretsizdir. Çatalca Vilâyeti! vilâyet teş-ı 
kilâtım bile muhafazaya muktedir olamayacak bir va
ziyettedir. 

Mukaddema teşkil edilmiş olan cinayet mahkeme
si bir senede ancak iki dava rüyet etmiş olduğundan 
lağvolunarak İstanbul mahakimi asliyesine tabi tutul
muştur. Velhasıl Çatalca Vilâyetinin kaajaya kalbiy
le İstanbul Vilâyetine ilhakı lâzım gelmektedir. Bu 
halde Çatalca'da bir kaymakamlık teşkil edilmesi lâ
zım 

Geübohı Vilâyeti 
Vilâyet merkezini teşkil ede» Gelibolu kasabası 

Çanakkale Boğazının Marmara methali dahilinde kâ
in olup Dedeağaç şimendiferi inşa edihneden evvel 
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Trakya ve Bulgaristan'ın mahreci iken, hattın inşa
sından sonra sönmeye yüz tutmuş ve bu sebeple mua
melâtı ticariyesi etrafındaki dar sahaya inhisar etmiş
tir ve sonradan tevali eden muharebatta mebanii res
miye ve hususiyesi yanıp kasaba harap obnuş ve el-
yevm mahdut bir kaç dairei resmiye siyah eski ev
lerden mürekkep ufak bir kasaba halinde kalmıştır. 
Binaenaleyh bugünkü hal ve şekliyle vilâyet evsafım 
tamamiyle kaybetmiş ve bu yüzden vilâyeti mezkû-
renin lağvı zarurî olmuştur. 

Genç Vüayetî 
Bu vilâyetin gerek sahasına ve gerek nüfusuna nis- •• 

petle vilâyet teşkilâtım muhafaza edemeyeceği görül
müştür. Bir de varidatının bir kaza derecesinden dun 
olmasıyîe beraber masarifinin nısfına bile tekabül 
edememekte bulunması cihetiyle de vilâyetin ilgası 
zarurî görülmekte olduğundan, Genç Vilâyetinin ka
za haline kalbi ve mülhakatının merbut cetvel dâire
sinde etrafındaki cüz'ü İdarîlere taksimi tensip olun
du. Bu vilâyetin varidatı masarif inin nısfı raddesin-
dedir. 

Ergani Vilâyeti 
'Bu Vilâyet Diyarbekir, Elâziz vilâyetleri arasında 

sıkışmış küçük bir sahada müteşekkül ve nüfusu 
80 000 küsurdur. Gerek mesahai sathiyesine ve ge
rekse nüfusla malî ve mahallî varidatına nazaran vi
lâyet evsafını bir veçhile haiz olmamasına mebni İl
gası muvafık görülmüş ve cetvelde muharrer suretle 
civar vilâyetlere taksim olunmuştur. 

Ardahan Vilâyeti 
Türkiye 'Cumhuriyetinin hudut vilâyetlerinden 

birini teşkil eden bu vilâyetin haiz olduğu ehemmi
yet Kars, Erzurum, hatta Artvin derecesinde umu
mî ve cflhatı adliyeyi muhtevi değildir. Bu vilâyetin 
kendine has bazı ehemmiyeti istinadiyesi gayrı kabi
li inkâr olmakla beraber vilâyet sekinde ipkası için 
kâfi esbap Ve şerait yoktur. Varidatı hususiyesi 
70 000 lira raddesinde olup, varidatı umumiyesi ma
sarifin nısfı mlktarındadır. Mülhakat kısmen diğer 
vilâyetlerle alâkadardır. Bu sebeple bazı aksamının 
etrafındaki vilâyetlere ilhakı lâzım gelmekte olduğun* 
dan ilgası zarurî görülmüş ve cetvelde muharer veç
hile taksim olunmuştur. 

Siverek Vilâyeti 
Sivertk'in menaati arziye ve müuıasebatı iMiınmi-

ye3eri iltfbar'Iyîe yekdiğerinden aynîımş oîiaın Viran
şehir'den başka kazası oJmaıması ve merkezinin vi
lâyete lâylk ve kâfi bir kabiliyet ve mazhariyette bu-
lunımaımıaısı hasabiyle Viranşehir'in munaisebatı tabii

ye ve emzicei ahali ve bilhassa hududu maili ile olan 
alâkası itibariyle Urfa'ya ilhakı tensip edıilmıiş ve bu 
suretle mülhak kazam kalmayan Slverek'in, Çermik 
kazasını ikiye ayıran ve kışın gayri kabili mürur bir 
hale getiren Kızıîçutuk çayının Cenubundaki kurası 
ilIhaJk ediI3mek ve Siverek'&n Cenubundaki kuradan bir 
kısım yeni teşekkül eden HilVan kazasına veriümek 
suretiyle mıünasebatı daime ve iktisadiyede bulun
duğu Urfa'ya rapt ve ilhakı muvafık görülmüştür. 

Kozan Vilâyeti 
tşbu vilâyet dahi 70 GölO'den dun nüfusu ile vilâ

yet evsafım kaybetmiştir. Her ne kadar arazisi on bir 
bin murabba kilometreyi mütecaviz ve bu itibarla 
sahaca valsa't derecedeki vilâyetlerden madut ise de, 
arazisinin teşkilâtiyle tahİaten Adana vilâyetinin ec
zasından addolunacağına ve ticari, iktisadi velhasıl 
hayati bütün mevcudiyeti Adana vilâyetlyle tevhit 
Jktilza etmekte bulunduğuna binaen vilâyet teşkilâ
tının îlgasiyle Adana vilâyetine raptı münasip görül
müştür. 

Muş Vilâyeti 
Bu vilâyet mukaddema Bitlis vilâyetinin mülha

katından vasi ziraata malik bir &va halimde iken, 
umum sırasında vilâyet olmuş ise de Harbi Umumi
de Ruslar ve Ermeni taburlarının tahribatı ve aha
lîsinin duçarı muhaceret olması gibi esbabı şedide 
ile hali sabıkının dörtte üç miktarım kaybetmiş ve 
altın yuvası denilen Muş ovası baştan başa şenlik
ten mehrum bir halde kalmıştır. Bu havainin hali 
sabıkını iktisap edebilmesi için lâekal yüzbin nüfus 
muhacir iskânına ihtiyaç vardır. Ve şimdiki haliyle 
kendi basma toplatmaya muktedir bir vaziyette de
ğildir. 

Muş'un yanında bulunan Bitlis vilâyeti de aynı 
esbap tahtında Muş gibi harap olmuştur. Binaenaleyh 
bu iki vilâyetin tevhidiyle bir vilâyet halinde idare
si zaruri görülmüş ve Bitlis'in ehemmiyeti mevkiiye-
sine mebni Muş'un Biıtîi's'e ilhakı tensip edilerek bür 
kazası Siirt vilâyetine verildikten sonra mütebaki ak
samı Bitlis Vilâyetine rapdolunmuştur. Muş'un 87 CıGfO 
lira varidatına karşı 250 GıOO'i mütecaviz masarifi ve 
Bitlis'in 80 000 küsur lira varidatına mukabil iki yüz 
küsur lira masarifi ohıp, ikisinin de idarei husuisılye-
leri müteşekkil değildir. Mamafih Muş vilâyeti saha
ca Bitlis vilâyetinin iki mislidir. Bitlis tabiaiten müs
tahkem olduğu halde Muş acıktır. 

Dersim Vilâyeti 
Bu vilâyet küçük, ümrandan mahrum, imarata az 

kabiliyetli, maarlfsiz haUu iptidai hayatta, dağlık, 
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yolsuz, ücra bir yerdir. İki yüz bin lirahk masarifine 
mukabil yüz bin lira varidatı vardır, İşbu erbaba 
metali tabiatın kahrına uğramış olan bu yerin biçare 
balkına medeni bâr hayat vermek, medeniyetin mad
di ve ruhi fouzuzatrodan o zavallıları da mehmaem-
ken müstefit etmek lâzm» gelir. Bu da Dersim'i et
rafındaki vilâyetlerin himayei ıslahkârma tevdi et
mekle bir dereceye kadar mümkün olabilir. Bunun 
fevaJdi şu suretlerde mütalâa olunabilir. 

1. Dersim unvanı kadimden beri hatırhıraş ola
gelmiştir. Çünkü devletimizin her gaileli zamanında 
orası dahili şürişe boğulmuş ve vatanın nice dilâver 
evlâdı olup gitmiştir. Böyle olduğu halde ona bir de 
vüâyet gibi yüksek kıymette bir suratm izafesiyle te
siri müessifini arttırmakta elbette mahzur vardır. Bu 
fikre mebni (Dersim vilâyeti) unvanının ortadan kalk
ması iltljzam olunur. 

2. Bugün otuz bin liradan ibaret varidatı husu-
siyesiyle Dersim kendi kendini bir veçhile idare ede
me. Ona hakiki evlât gibi rahmü şefkatte bakacak 
kudretli bir vasiye ihtiyaç vardır. Bu vasi de civarın
daki vilâyetlerden biri olabilir. Fakat Dersimi ya
nındaki vilâyetler de bu işi başlı başına deruhte ve 
ifa edecek bir halde değildir. ŞimaJindeki Erzincan 
vilâyeti Dersim'i takımiyle yüklenemez. KaSdı ki o 
mıntıkanın teşekkülâtı tahliyesi de buna manidir. Tet-
kikatımızda yalnız Nazimiye kazasının arazice Er
zincan'a rantına imkân görtülelbilmişttir. Ve Dersim'in 
bu kazadan gayri bütün aksamı da Elâziz'e kabili tev-
WMr. Mamafih Erzincan ile EEâzizloı varidatı hu-
susiyeleri cem'an yekûn M yüz bin liradan ibaret oî-
masiyle bu vilâyetler o kadar kudretli addolunmazsa 
da Dersim'e üvey evlât nazariyle bakmak gübi bir ka
yıtsızlık da bulunmayarak onu da bu vatanın aziz ber 
parçası ve ora halkını da salikai clhaletle medeniyet
ten mahrum kalmış biçare kardeşler adldederek rahi-
mane ve şef ikâne himaye ve sahabet ettikleri halde 
Dersim'e her halde faydalı olabilir. 

3. Dersim'in ıslâhı hususunda civardaki vilâyet
lerden hasıl olacak fayda bu kadarla kaîmaz. Der
sim aynı zamanda haşarı bir çocuk gibi uygunsuz 
haîlerde bulunduğu vakfet kendisini terbiye edecek 
müessir ve kuvvetli ntgehbamara da muhtaçtır. Bu
günkü haline göre Dersimin üzerinde yalnız bir vi
lâyetin yani (Dersim vilâyetinin) kuvveti hâkim bu
lunmaktadır. Halbuki Dersim'i parçalayıp iki Vilâ
yete taksim edersek bini iktizada Dereim'in üzerin
de - heyeti umumiyesi itibariyle - 3d vilâyetin kuv
veti hâkim ve âmil olacak demektir ki bu da başka
ca faydandır. 

Hülâsa Dersim vilâyetinin sureti mânızaJ a tak
simi suretiyle ilgası muvafık görülmüştür.; 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 17 . 5 . 1926 
Dahiliye Encümeni 
Adet : 103 1/950 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Riyaseti Celileye 
Teşkilâtı mülkiye hakkında Başvekâleti Celileden 

13 Mayıs 1926 tarih ve 6/2041 numaralı tezkere ile 
mevrut kanun lâyihası encümenimize havale Duyu
rulmakla tetkik ve müzakere olundu. 

Gerçi teklif edilen tadilât memleketin gerek ida-
rei umumiye ve gerek idarei mahalliye itibariyle ih-
tiyacatmı tatmine gayri kâfi ve bilhassa devlet idare
sinde daima hâkim olmak iktiza eden İdari umumi-
yenin arzu edilen derecede tanzimine gayri müsait ol
duğundan esaslı tetkikat icra ve geçen jseneki mesa
iden de istifade edilerek vüâyat adedinin idarei 
umumiyede intizamı ve idareimahalliyede muvaffa
kiyetini temine imkân bahş olacak mîkjtara tenzilini 
encümenimiz memleketin selâmeti idaresi namına-
şMdetie arzu etmekle beraber bu sene zamanın dar
lığına binaen şimdilik teklifi vakiin beryeçhiati mez
kûr (1) numaralı cetveldeki on bir vilâyetin kaza ha
line ifrağı ve (2)mımarah cetvelde ilga ^hınan kaza
lardan mttrefte yerine (Şarköy) kazasının ilga ve 
Kepsut Kazası yerine (Dursunbey) kazasının ipkası 
suretiyle (28) kaza nahiye haline ve (3) numaralı cet
velde (Kepsut) nahiyesinin ipkasına binaen (61) na
hiye köy haline kamedilmiştir. 

İkinci maddede teşkili talep olunan j kazalardan 
(Kepsut) kazasının nahiye haine ipkası ve Antalya 
Vilâyetinin (Serik) ve (Kepir) nahiyelerinden mürek
kep (Serik) kazası teşkili suretiyle <4) numaralı cet
vel tashih olunmuştur. 

Lâyihai kanunıyenin 3 neti maddesi yerine yeni
den bir madde kabul ve (5) numaralı cetvel raptedil-
miştir. (4) numarayı alan üçüncü madde «fak bir tas
hihle, diğer iki madde aynen kabul edilerek Heyeti 
Celileye arz ve takdim kıhnmıştır. 
Dahaliye Encümem Reisi 

! 
Namına Mazbata Muharriri 

Mehmet Ata , Ahmet Miinür 
Kâtip 
İzmir Çorum 

İsmail Kemal 
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Aza Aza 
Bozok Kayseri 

Süleyman Sırrı Ahmet Hilmi 
Aza 

Tekirdağ 
M. Faik 

Türidye 
Büyük Millet Meclisi 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Mazbata Numarası: 232 Esas Numarası: 1/955 

Muvazeneli Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Ceiileye 

Teşkilâtı Mülkiye hakkında Başvekâletten varit 
olup, 13 Mayıs 1926 tarihli Heyeti Umumiye içtima-
ında Dahiliye ve Muvazenei Maliye encümenlerine 
havale buyrulan lâyihai kanuniye ve merbutu cetvel
ler Dahiliye Encümeni mazbatasiyle birlikte encüme
nimize tevdi kılınmakla Dahiliye Vekili Cemil Bey 
hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Hali hazır teşkilâtı mülkiyemizin muhtacı tadil ve 
ıslah olduğunda şüphe olmayıp Meclisi Âlice de mü
teaddit defalar bu lüzum üzerine Hükümetin nazarı 
dikkati celp edilmişti. Dahiliye Vekâletince mesele
nin ehemmiyetle nazarı itibare alınarak etraflı tetkikat 
icrası suretiyle ihzar kılınan lâyihai kanuniye mem
nuniyetle telakki edilmek tabiidir. Vakıa Dahiliye En
cümeni mazbatasında izah edildiği veçhile lâyiha bazı 
nevakısı havi ise de buna mukabil idare! mahalliyeleri 
takviye etmek gibi faydalı bir merhale teşkil ettiği de 
kabili inkâr değildir. Mali noktai nazardan lâyüıai ka
nuniye müspet veya menfi bir tesir icra etmeyecektir. 
Her ne kadar onbir vilâyet, yirmi yedi kaza ve altmış 
nahiyenin ilgasiyle 200 000 lira kadar bir tasarruf 
husule gelecekse de lağvedilen vilâyetler merkezinde 
teessüs edecek onbir ve yeniden teşkil edilecek on-
sckiz kaza ile lağvedilen kaza ve nahiyelerin yerlerine 
teşkil veya yeniden tesis edilecek yüz yirmiyedi nahi
yenin masarifi de takriben o miktara baliğ olacaktır. 
Binaenaleyh Dahiliye Vekâleti bütçesinde teşkilâtı 
mülkiyedeki tadilâtın malî bir faydası olmadığı gibi 
halı ibir tesiri de yoktur. 

Gerçi bazı vilâyet ve kazaların lağvı dolayısiyle 
bir kısım memurinin açıkta kalacakları ve bunlara 
mazuüyet maaşı verilmek iktiza edeceği varidi hatır
dır. Ancak lağvedilen kaza ve nahiyelere nazaran ye
niden teşkil edilecek kaza ve nahiyeler fazla olmak 
itibariyle kazalarda ve nahiyelerde açık kalmak mev
zubahis olamaz. 

Vilâyetler için varit olan bu mütalaanın da Dahi
liye Vekâletince nazarı itibare alınmış olup, şimdiden 
açıkta kalmamalarım temin edecek tedabir teemmül 
edildiği anlaşılmış ve ilganın diğer vekâletlere taalluk 
edecek aksamı için de vekâleti »idelerinin şimdiden 
tedaibıki mümasile ittihazı zımnında celbi nazarı dik
katleri muvafık görülmüştür. 

Ayrıca lâyiha! kanuniyeye ilâve edilen sekizinci 
madde ile ilga dolayısiyle açıkta kalacak memurine 
mazuüyet maaşı verilmeyip, ilk münhalâta tayin edil
mek üzere devairi aidelerince lüzum görülecek yerler
de istihdamları da temin edilmiştir. 

Berveçhibâlâ malî tesirat ve netayici tetkik edile
rek encümenlmizce hakikî ihtiyacın talep ettiği bir lâ
yiha olmak itibariyle ekseriyetle heyeti umumiyesinin 
kabulü muvafık görülmüş ve maddelerde berveçhiati 
tadilat icrası iltizam edilmiştir. 

Dahiliye Encümeninin tadilen kabul ettiği birinci 
maddede bazı ibare tadilâtından maada (2) numaralı 
cetvelde muharrer kazalardan birinin ve (3) numaralı 
cetvelde nahiyelerden kezalik birinin ilgası tercih edil
diğinden metni maddedeki rakamlarda ona göre tas-
hıihat icra kılınmıştır. Bu maddeye matuf cetvellerde de 
dördüncü madde ile kabili icra hususattan görülmek 
itibariyle mülâhazat kısmının tayyı muvafık görül
müştür. İkinci madde aynen kabul edilmiştir. 

Üçüncü madde Dahiliye Encümeninin tadilinde 
dördüncü madde olup, tertip itibariyle takdimi muva
fık görülmüş ve metni maddede kaza adedinin tasrihi 
iltizam edilmiştir. 

Dördüncü madde Dahiliye Encümeninin tadilinde-
ki üçüncü madde olup, ilga ve tahvil dolayısiyle tadi
lâta uğrayan vilâyet ve kazalarda ve nevahide lüzu
muna göre Dahiliye Vekâletinin yeniden irtibatların 
tanzimi hususunda mezuniyeti mutazammın bulun
maktadır. 

Encümenimizce ilga edilen veya tahvili irtibatı (ka
bul olunan vilâyet, kaza ve nahiyelerin tamamının ver 
ya bir kısmının icabına göre civar vilâyet, kaza ve 
nahiyelere rapt ve ilhakı yeniden bazı tetkikat icrası
na ihtiyaç gösterecek mahiyette telakki olunduğundan 
bu yolda bir mezuniyet itası muvafıkı maslahat telak
ki edilmektedir. 

Beşinci madde; Encümenimizce ilâve edilmiş tok 
madde olup, teşkilât ye tadilât dolayısiyle vukubuia-
cak tasarruf atın karşılık ittihazı suretiyle yeniden yüz 
nahiye teşkiline mezuniyet verilmesini istihdaf eyle
mektedir. 

Altıncı madde; Dahiliye Vekâleti 1926 kadrosun
da yemi teşkilât sebebiyle kaymakamlar ve nahiye mü* 
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dürteri •miktarındaki tezayüdü tespit etmek üzere ilâ
ve edilmiş bar maddedir. 

Yedinci madde; ilga edilen onbir vilâyet yenine 
teşkil edilecek onbir kaza ile yeniden teşkil edilecek 
onsekiz kaza mecmuuna mukabil yirmiyedi kaza lâğ
vedilmekte okluğundan fazla kalan iki kazadan idarei 
Hükümetin iktiza ettireceği teşkilâtın icrasına müsaa-
debahş olmak üzere encümenimıizce ilâvesi muvafık 
görülmüş olup, yalnız bu kazalarda yapılacak teşki
lâtın diğer kazalardaki mümasil teşkilâta mutabakatı 
takyit edilmiştir. 

Sekizinci madde; Muvazene! Umumiye Kanunu
nun onbirinci maddesi her dairenin memurin ve müs
tahdemini kadrosuna nazaran tasarruf at icrasına mec
buriyeti nazarı dikkate alınarak lağıv sebebiyle açıkta 
kalacak vilâyet memurlarının üzün müddet mazuliyet 
maaşı almalarına meydan bırakmamak mülâhazasiyle 
tedvin kılınmış olup, yem' bir memuriyete tayin edilin
ceye kadar verilecek maaşata mukabil bu memurla
rın hem hizmetlerinden istifade edilmesi hem de ilk 
münhalâtta tayinlerinin temini istihdaf olunmuştur. . 

Dokuzuncu, onuncu maddeler; Dahiliye -Encüme
ni tadiMndeki altıncı ve yedinci maddeler olup, birin
cisi aynen, ikincisi de kanunun icrasına îcra Vekille
rinin memuriyeti tadiliyle kabul edilmiştir. 

Maruzatı ânife dahilinde muaddelen tanzim kılın
mış olan lâyihaıi kanuniyenin müstacelen müzakeresi
ne müsaade buyurulması istirhamiyle Heyeti Celileye 
takdimine karar verilmiştir. 20 Mayıs 1926. 

Reis 
Çankırı 

Mustafa Abdüihalik 

Aza 
İzmir 

Ahmet Münir 

Aza 
Hakkâri 
Lütfi 
Aza 

Zonguldak 
Ragıp 
Aza 

Kütahya 
Mehmet Nuri 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 

Muhalifim 
Sakir 
Aza-

İstanbul 
Tevfik Kâmil Bey 

Hini imzada bulunmadı 

Aza 
Maraş 
Mithat 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 
Aza 
Sivas 
Rasim 
Aza 

Giresun 
Musa Kâzım 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Teşkilâtı Mülkiye Kanun Lâyihası 
Madde 1. — İsimler merbut (1) numaralı cetvelde 

muharrer olan bir vilâyet kaza haline vej (2) numara
lı cetvelde muharrer (29) kaza nahiye haline ve (3) 
numaralı cetvelde muharrer (61) nahiye köy haline 
kalbedilmiştir. 

Madde 2. — İsimleri merbut (4) numaralı cetvel
de muharrer (18) kaza yeniden teşkil edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu tadilât ve teşkilât sebebiyle ik
tiza eden tahvil ve irtibatların icrasına Dahiliye Ve
kâleti memurdur. 

Madde 4 . — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

Teşkilâtı Mülkiye Kanun Lâyihası 

Madde 1. — İsimleri merbut (1) numaralı cetvel
de muharrer olan bir vilayet kaza halin? ve (2) nu
maralı cetvelde muharrer (28) kaza nahiye haline ve 
(3) numaralı cetvelde muharrer (61) nahiye köy ha
line kalbedilmiştir. 

Madde 2. — İsimleri merbut (4) numaralı cetvel
de muharrer (18) kaza yeniden teşkil edilmiştir. 

Madde 3. — Tadilât ve teşkilât sebebiyle iktiza 
eden tahvil ve irtibatların icrasına Dahüiye Vekâleti 
mezundur. 

Madde 4. — (5) numaralı cetvelde njıuharrer ka
zalar hizalarında gösterilen vilâyetlere ] raptedümiş-
tir. 

Madde 5. — Bu Kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİNİN 
TEKLİFİ 

Teşkilâtı Mülkiye Kanunu Lâyihası 
Birinci Madde — İsimleri merbut (1) numaralı 

cetvelde muharrer onbir vilâyet kazaya j ve (2) nu
maralı cetvelde muharrer yirmiyedi kaza nahiyeye 
tahvil ve (3) numaralı cetvelde muharrer altmış na
hiye ilga olunmuştur. 

6 Mayıs 1926 
Başvekil Adliye Vekili 

İsmet Mahmut Esajt Beyefendi 
İmzada bulunmadı 

Müdafaai Mflliye Vekili 
Recep Beyefendi 

İmzada bulunmadı 

Bahriye I Vekili 
İhsan 
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Dahiliye Vekili 
M. Cemö 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 

Naf ı;a Vekili 
Behiç 

Ticaret Vekili 
Ali Cenanı 

Hariciye Vekili 
Tcvfik Rüştü Beyefendi 

İmzada bulunamadı 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 

Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

İkinci Madde — İsimleri merbut (4) numaralı 
cetvelde muharrer onsekiz kaza yeniden teşkil edil
miştir. 

Üçüncü Madde — (5) numaralı cetvelde muhar
rer (17) kaza hizalarında gösterilen vilâyetlere rapte-
diimiştir. 

Dördüncü Madde — İlga, tadilât ve teşkilât sebe
biyle iktiza eden tahvil ve irtibatların icrasına Dahi
liye Vekili mezundur. 

Beşinci Madde — Sekizinci madde ahkâmı mah
fuz kalmak üzere teşküât ve tadilât dolayısiyle vu
ku bulacak tasarnıfat karşılık addedilerek yeniden 
yüz nahiye teşkiline Dahiliye Vekili mezundur. 

Altıncı Madde — 1926 Dahiliye Vekâleti kadro
sunda yeni teşkilât dolayısiyle kaymakamlar miktarı
na iki ve nahiye müdürleri miktarına 67 ilâve olun
muştur. 

İşbu kaymakam ve nahiye müdürlerinin sınıfları
nın tayini Dahiliye Vekâletine aittir. 

Yedinci Madde — 1926 kadrosuna nazaran fazla 
teşkil edilecek iki kazada kadrolarının münhalat ta-
sarrufatım karşılık ittihaz ederek dairei aideleri di
ğer kazalara mümasil olmak şartiyle icap eden teşki
lâtı saireyi icra edebilirler. 

Sekizinci Madde — İlga edilen vilâyetlerdeki me
murin ve müstahdemin ilk münhalâta tayin edilmek 
üzere vekâleti aidelerince kadro nazarı dikkate alın
mayarak icap eden yerlerde maaşlariyle istihdam olu
nurlar. 

Dokuzuncu Madde — Bu Kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Onuncu Madde — Bu Kanunun icrasına İcra Ve
killeri memurdur, 

(1) Numaralı Cetvel 

Kaza Haline Kalbolunan Vilâyetler 

Üsküdar Vilâyeti 
Beyoğlu Vilâyeti 
Çatalca Vilâyeti 
Gelibolu Vilâyeti 
Genç Vilâyeti 
Ergani Vilâyeti 
Ardahan Vilâyeti 
Siverek Vilâyetti 
Kozan Vilâyeti 
Muş Vilâyeti 
Dersim Vilâyet! 

(2) Numaralı Cetve! 

Nahiye Haine Kalbolunan Kazalar 

Kazanın ismi 

Silivri 
Büyük Çekmece 
Beykoz 
A'bdurramnan Gazi 
Ladik 
Iflısu 
Yumurtalık 
Hassa 
Ziir 
Erdek 
İznik 
Yalova 
Kadışehri 
Borçka 
AyvacıK 
Narman 
Hoşab 
Adifcevaz 
Harput 
İpsala 
İnöz 
Şarköy 
Avsa 
Lalapaşa 
Pınarhisar 
Gazi Paşa 
Halfeti 

Vilâyeti 

Çatalca 
Çatalca 
Üsküdar 
Üsküdar 
Amasya 
Amasya 
Adana 
Cebelibereket 
Ankara 
Karesi 
KocaeM 
Kocaeli 
Bozök 
Artvin 
Çanakkale 
Erzurum 
Van 
Van 
Elâzığ 
Gelibolu 
Gelibolu 
Tekirdağ 
Edirne 
Edirne 
Kırklareli 
Silifke 
Gaziantep 
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(3) Numaralı Cetvel 

Üga Ohınan Nahiyeler 

Nahiyelerin isimleri Kazası Vilâyeti 

Zekeriya Nahiyesi 
Yakacık Nahiyesi 
Dudumlu 
Paşayiğit 
Koruya* 
EreğU 
Germiyan 
Deveci 
Sazhdere 
Ede 
Karacadağ 
Sergen 
Karıştıran 
Dereköy 
Efnek 
Bolacah 
Poferf 
Koça» 
Oğmıt 
Mizak 
Farkı 
Süleymanliye 
Kazrfth. 
Hamare 
Göl 
Paşa Limanı 
Pireme 
Susurluk 
Vfladıkars 
Fakıpazart 
Küre 
Gol 
Akkaya 
Bucak 
Şarh 
Sarıçalı 
Çardak 
Selçuk 
Kuyucak 
Akçîl 
înevl 
Hadim 
Hatırlı 
Çumra 

Keşan 
Merkez 
Çoıfhl 
Çorlu 
Malkara 
Havsa 
Kavaklı 
Kavaklı 
Vize 
Babaeski 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Akçadağ 
Hışmı Mansur 
Merkez 
Merkez 
Kulp 
Marmaris 
Milas 
Divriği 
Vezirköprü 
Erdek 
Erdek 
Erdek 
Merkez 
Devrek 
tnebohı 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Vakfrkebir 
Ezine 
Lapseki 
Kuşadası 
Nazilîi 
Nazilli 
Merkez 
Kanaman 
Akşehir 
Merkez 

Beyoğlu 
Üsküdar 
Üsküdar 
Gelmohı 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Edirne 
Edirne 
EdÜrne 
Edirne 
Edirne 
Edirne 
Mersin 
İçel 
Malatya 
Malatya 
Genç 
Genç 
Genç 
Menteşe 
Menteşe 
Sıvaa 
Amasya 
Karesi 
Karesi 
Karesi 
Kara 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Burdur 
Trabzon 
Çanakkale 
Çanakkale 
tzm'ir 
Aydın 
Aydın 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
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Nahiyelerin İsimleri Kazası Vilâyeti 

Madrak 
Çerme 
Erdüz 
Hodicur 
Sorgun 
Gölpazaai 
Edremit 
Erçefk 
Kânifl 
Çubuklu 
Ovacflc 
İzmir 
Derican 
Diranlk 
ttkân 
Torbalı 

Cma 
Kigl 
Narman 
Yusuf di 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Başkale 
Saray, 
Çerkeş 
Keban 
Keban 
Kemaliye 
Merkez 
Merkez 

Erzurum 
Erzurunl 
Erzurum 
Erzurum 
Bozok 
Ertuğrul 
Van 
Van 
Van 
Van 
Çankırı 
Eîâzfa 
Elâziz 
Elâziz 
Elâziz 
İzmir 

(4) Numarab Cetvel 

Yeniden Teşkil Ohuıan Kazalar İrtibatı Tahvil Olunacak Kazalar 

Kazanın ismi Vilâyeti Kazanın ismi Vilâyeti 

Baskil 
GöÜpazarı 
(Osmaneli) Lefke 
Bozüyük 
Sorgun 
Çumtia . 
Hadim 
Cihanbeyli 
Bucak 
Küre 
Torbalı 
Nizip 
Susurluk 
Gercüş 
Hiîvan 
Yaylak 
Polatlı 
Serik 

Elâziz 
Ertuğrul 
Ertuğrul 
Ertuğrul 
Bozok 
Konya 
Konya 
Konya 
Burdur 
Kastamonu 
İzmir 
Gaziantep 
Karesi 
Mardin 
Urfa 
Urfa 
Ankara 
Antalya 

Gebze - İzmit 
İnegöl - Bursa 
Yenişehir - Bursa 
Keşan - Edirne 
Aziziye - Kayseri 
Besni - Gaziantep 
Arapkir - Malatya 
Eğin - Malatya 
Ceyhan - Cebelibereket 
Vezirköprü - Canik 
Havza - Canik 
Yusufeli - Artvin 
Kiğı - Erzincan 
Bayburt - Gümüşhane 
Safranbolu - Zonguldak 
Beşiri - Sürt 
Derik - Mardin 
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