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MÜNDERECAT 

• 1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

2. — BVRAKI VARİDE 

Lâyihalar1 

1. — Islâhı Hayvanat Kanununun yirmi 
sekizinci maddesinin tadili hakkında kanun lâ
yihası. (1/1133) 

Teklifler 
1. — Tra'bzon Mebusu Hasan Bey ve rü-

fekasınm, Edirne merkez kazasında müsak
kafat ve arazinin yeniden tahriri hakkında tek
lifi kanunisi. (2/642) 

Mazbatalar 
1. — idare Heyetinin Nisabı Müzakere 

Kanununun tadili hakkında (2/640) numaralı 
teklifi kanunisi ve Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası. 

2. — Büyük Millet Meclisi ve Riyaseti 
Cumhur 'bütçeleriyle Harita Müdüriyeti Umu-
miyesinim 1926 bütçesinde münakale icrasına 
ve Büyük Millet Meclisi 'bütçesiyle Maliye, 
Dahiliye Vekâletleri ve Emniyeti Umumiye 
Müdüriyeti 'bütçelerine tahsisatı munzamma 

Sayfa 
99 

99 

99 

99 
99 

99 

99 

99 

Sayfa 
itasına ve iskân (Müdüriyeti Umumiyesi büt-
çesiride imha olunacaik metaliğe ve Ankara 
Şehremanetine 900 000 lira ikrazına dair İda
re Heyetinin (2/614), (2/638), (2/641) numa
ralı teklifi kanunileriyle (1/M26), (1/1127), 
(1/1131), (1/1132) numaralı kanun lâyihaları 
ve Umum Jandarma Kumandanlığının 1927 
senei maliye bütçesine ilâve olunacak tah
sisat hakkında Başvekâletin (3/917) numaralı 
tezkeresi ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası. 99,136,14C!:142 

3. — Bilumum Malulini Askeriyenin Ter
fihine iMütedair Kanunun birinci maddesinin 
tefsiri hakkında (3/682) numaralı Başvekâ
let tezikeresi ve muhtacı tefsir olmadığına da
ir Muvazenei 'Maliye Encümeni mazbatası.; 99:100 

4. — 1341 senesi Düyunu Umumiye Büt
çesinin yüzüncü faslına mevzu tahsisatın Mu-
hasebei Umumiye Kanununun beşinci mad
desi mucibince 1926 senesinden itibaren beş 
sene zarfında sarfı caiz olup olmayacağı hak
kında Divanı Muhasebat ile mütehaddis ihtilâ
fın tef siren halline dair (3/819) numaralı Baş-
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Sayft 
vekâlet tezkeresi ve Divanı Mulhaseibaıt ve 
Müvazenei Maliye Encümenleri mazbataları. HC(Q 

5. — Rüsunıat bütçesinin 211 nci faslına 
mevzu tahsisattan bir kısmının Tarife Komis
yonunun aza ve ketebesi hakkı huzurlarına sar
fı hususunun tahtı karara alınması hakkında 
(3/898) numaralı (Başvekâlet tezkeresi ve Mü
vazenei Maliye Encümeni mazbatası. 100 

Takrirler 100 
1. — Ordu Mebusu Recai Bey ve rüfaka

sının, Ordu vilâyetinde tütün zer'i memnuiye-
tiriin refi hakkında takriri. il 00 

2. — Urfa Mebusu Saffet Beyin, eğlence 
yerlerinden tayyare aidatı alınmasına dair olan 
teklifi kanunisinin iadesi hakkında takriri. /1Ö3): 

11011 
3. — İstanbul Mebusu İdare Heyetinden-

AH Rıza Beyin, ruznamenün 3 ve 4 ncü mad
delerindeki teklif ve lâyihaların teroihan ve 
müstacelen müzakerelerine dair takriri. 1101 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD UCU 
1. — İdare Heyetinin Nisabı Müzakere Ka

nununun tadili hakkında (2/640) numaralı tek
lifi kanunisi ve Müvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası. \101:1Cİ2 

2. — Büyük Millet Meclisi ve Riyaseti 
Cumhur bütçeleriyle Harita Müdüriyeti Umu-
miyesinin 1926 bütçesinde münakale icrasına 
ve Büyük Millet Meclisi bütçesiyle Maliye, 
Dahiliye' Vekâletleri ve Emniyeti Umumiye 
Müdüriyeti 'bütçelerine tahsisatı munzamma 
itasına ve İskân Müdüriyeti Umumiyesi bütçe
sinden imha olunacak mebaliğe ve Ankara 
Şehremanetine 900 000 lira ikrazına dair İdare 
Heyetinin (2/614), (2/638), (2/641) numa
ralı teklifi kanunileriyle ı(l/1116), (1 /İl27), 
(1/1331), (1/1332) numaralı kanun lâyihaları 
ve Umum Jandarma Kumandanlığının 1927 
senei maliyesi bütçesine ilâve olunacak tahsi
sat hakkında Başvekâletin (3/917) numaralı 
tezkeresi ve Müvazenei Maliye Encümeni maz
batası 102:109 

3 — Türkiye Cumhuriyetliı ile Âfaıan (Relin) 
Hükümeti arasında münakit ticaret muahede-

Sayfa 
namesinin tasdiki hakkında (1/1090) numa
ralı kanun lâyihası ve Ticaret ve Hariciye 
Encümenleri mazbataları. l^HZU'l 36437:139 

4. — Talebe ve mualliminin askerlikten 
tecilleri hakkındaki kanunun birinci madde
sini muaddil 26 Kânunusani 1340 tarihli Ka
nunun ikinci maddesi ahkâmının tefsirine 
dair (3/435) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
Müdafaai Milliye ve Maarif Encümenleri 
mazlbataları. |12l:T24 

5. — Memurin Kanunu hilâfına tenzili 
maaşla Sivas Tahsil Şubesi veznedarlığına ta
yin edilen Murtaza Efendi hakkında İstida 
Encümeni mazbatası. Il'24:126 

6. — İstanbul ve İzmir Telefon Şirketleriy
le telsiz telefon vesair mümasil telgraf ve te
lefon şirket ve kumpanyaları nezdlerindekii 
komiserliklere mürettep vazaifiin sureti temini 
hakkında (1 /1044) numaralı kanun lâyihası ve 
Posta ve Telgraf Encümeni mazbatası. 1126:129 

7. — Beynelmilel Telgraf Nizamnamesi
nin tasdiki hakkında (1 /l045) numaralı kanun 
lâyihası ve Posta ve Telgraf Encümeni maz
batası. !H29:131! 

8. — Maiyet ve ref akaitler inde mükeffel 
veznedar ve muhasip bulunan Posta ve Tel
graf Başmüdürlerinin kefaletten istisnası hak
kında (1/1053) numaralı kanun lâyihası ve 
Posta ve Telgraf Encümeni mazbatası. 131:133 

9. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin, 
müntehibi sanilik usulünün ilgasiyle bir dere
celi intihabın kabulü zımnında İntihabı Me-
busan Kanununa bir zeyil ilâvesine dair 
(2/350) numaralı teklifi kanunisi ve hüküme
te tevdii hakkında Dahiliye ve Kanunu Esa
si Encümenleri mazlbataları. 133 

10. — Rize Mebusu Ekrem Beyin, Tür
kiye Cumhuriyeti dahilinde bulunan bilumum 
mebanii resmiye ve milliye üzerindeki tura ve 
methiyelerin kaldırılarak yerine Cumhuriyet 
armasiyle Cumhuriyetin tarihi kabulünün hak-
ketirilmesine dair (2/205) numaralı teklifi ka
nunisi ve Maarif ve Kanunu Esasî Encümen-1 

leri mazbataları. II 33:136 
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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat; Saat : 15.25 

REİS : Hasan Bey 

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

•> 

REÎS — Celse kuşat edildi. 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

REİS — Zaptı sabık hülâsası okunacaktır : 

Elli Birinci İçtima 

12 Nisan 1926 Salı 

Birinci Celse 
Kâzım Paşanın riyasetleriyle kuşat edilerek zaptı 

sabık hülâsası kıraat ve kabul ve evrakı varide ait 
oldukları mahallere 'havale edildi. 

Lâyühatar 
1. — Islahı Hayvanat Kanununun yirmi sekizinci 

maddesinin tadili hakkında kanun lâyihası. (1/1133) 
REİS — Ziraat ve Muvazenei Maliye Encümen

lerine veriyoruz. 
Teklifler 

1. — Trabzon Mebusu Hasan Bey ve rüfekası-
nın, Edirne merkez kazasında müsakkafat ve arazi
nin yeniden tahriri hakkında teklifi kanunisi. (2/642) 

REİS — Lâyiha Encümenine veriyoruz. 
Mazbatalar 

1. — İdare Heyetinin Nisabı Müzakere Kanunu
nun tadili hakkında (2/640) numaralı teklifi kanunisi 
ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

'REİS — Ruznameye alıyoruz. 

2. — Büyük Millet Meclisi ve Riyaseti Cumhur 
bütçeleriyle Harita Müdüriyeti Umumiyesinin 1926 
bütçesinde münakale icrasına ve Büyük Millet Mec
lisi bütçesiyle Maliye, Dahiliye Vekâletleri ve Emni
yeti Umumiye Müdüriyeti bütçelerine tahsisatı mun-
zamma itasına ve İskân Müdüriyeti Umumiyesi büt
çesinden imha olunacak mebaliğe ve Ankara Şehre-
manetine 900 000 lira ikrazına dair İdare Heyetinin 
(2/61), (2/638), (2/641) numaralı teklifi kanunileriyle 
(1/1116), (1/1117), (1/1131), (1/1132) numaralı ka
nun lâyihaları ve Umum Jandarma Kumandanlığı
nın 1927 senesi maliye bütçesine ilâve olunacak tahsi
sat hakkında Başvekâletin (3/917) numaralı tezkeresi 

Badehu 1927 senesi Muvazenei Umumiye Kanu
nu lâyihasının müzakeresine devam olunarak Adliye 
ve Maarif Vekâletleri bütçelerinin kabulünü mütea
kip Çarşamba günü içtima edilmek üzere celse tatil 
edildi. 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında mütalaa 
var mı? (Hayır sesleri) Zaptı sabık hulâsası aynen ka
bul edilmiştir. 

ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 
REİS — Ruznameye alıyoruz. 
3. — Bilumum Malulini Askeriyenin Terfihine 

Mütedair Kanunun birinci maddesinin tefsiri hakkın
da (2/682) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve muhtacı 
tefsir olmadığına dair Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 
Riyaseti Oelileye 

Bilumum Askeri Malûllerin Terfihine dair 8 Şu
bat 1341 tarihli ve 551 numaralı Kanunun birinci' 
maddesi metninde münderiç «Muvazzaf» kaydının su
reti tatbiki hakkında Maliye ve Müdafaai Milliye 
Vekâletleri arasında tahaddüs eden 'ihtilâfın tefsiren 
halli lüzumuna dair Başvekâletten varit olup Heyeti 
Umumiyenin 13.5.1926 tarihli içtimaında Encümeni
mize havale buyurulan tezkere ile merbütatı Müda
faai Milliye Encümeninin mazbatasiyle birlikte, tetkik 
ve müzakere olundu. 

8 Şubat 1341 tarihli Kanunun birinci maddesinde 
malulin terfih zamaiminin Askeri Tekaüt ve İstifa 
Kanununun yirmi dört ve yirmi beşinci maddeleri 
mucibince malul kalıp yirmi altıncı maddede göste
rilen derecaitta maluliyetleri tebeyyün eden muvaz
zaf zabitana dahi şamil olduğu gösterilmiş ve tekaüt 
halinde verilecek bir zammın hizmetinden istifade 
zaruretiyle maluliyetine rağmen muvazzaf sınıfta bı
raktırılan veya (mütekait iken yeniden vazifeye alınan 

2. — EVRAKI VARİDE 

— 99 — 
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mahdut bir kaç zattan deriğ edilmesi vazu kanunun 
maksadına muvafık olamayacağı mütaala edilmiş ol
masına mebni Müdafaai Milliye Encümeninin noktai 
nazarı veçhile meselenin muhtacı tefsir bulunmadığını 
Heyeti Umumiyeye arzına karar verildi. 10 Nisan 1926 

Muvazene! Maliye 
Encümeni Reisi 

Çatalca 
Şakir 
Kâtip 

Konya 
Fuat iBey 

mzada bulunmadı. 
Aza 

IBozok 
Süleyman Sırrı 

Mazbata Muharriri 

Aza 
Giresun 

Musa Kâzım 

Gaziantep 
Ali Cenani 

Aza 
izmir 

Ahmet Münir 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 

REİS — Mazbata hakkında mütalaa var mı? (Ha
yır sesleri) Kalbul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

4. — 1341 senesi Düyunu Umumiye bütçesinin yü
züncü faslına mevzu tahsisatın Muhasebei Umumiye 
Kanununun beşinci maddesi mucibince 1926 senesin
den itibaren beş sene zarfında sarfı caiz olup olma
yacağı hakkında Divanı Muhasebat ile mütehaddis ih
tilâfın tef siren halline dair (3/819) numaralı Başve
kâlet tezkeresi ve Divanı Muhasebat ve Muvazenei 
Maliye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

5. — Rüsumat bütçesinin 211 nci faslına mevzu 
tahsisattan bir kısmının Tarife Komisyonunun aza ve 
ketebesi hakkı huzurlarına sarfı hususunun tahtı ka
rara alınması hakkında (3/898) numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

REÎS — Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
'Rüsumat bütçesinin iki yüz on birinci faslına mev

zu tahsisattan bir kısmının Tarife Komisyonunun aza 
ve 'ketebesi hakkı huzurlarına sarfı hususunun tahtı 
karara alınmasına dair olup Heyeti Umumiyenin 
14 Mart 1927 tarihli içtimamda Encümenimize havale 
buyurulan Başvekâlet tezkeresi tetkik ve müzakere 
olundu. Tezkerede 1332 tarihli Tarife Kanununu ihti
yacı zamana göre tadil vazifesiyle meşgul bulunmuş 
olan Tarife Komisyonunun gayrı muazzaf ve muvaz
zaf azasına bütçede tahsisat bulunmadığı cihetle hak

kı huzur verilemediğinden 1926 senei maliyesi bütçe
sinin iki yüz on birinci «Mecmua ve muamelâtı rü-
surniyeyi ihzar komisyonu hakkı huzuru» faslına mev
zu sekiz bin liradan altı bin lirasının mevzubahis ko
misyonun aza ve ketebesinin hakkı huzurlarına sarfı
nın tahtı karara alınması talep olunmaktadır. 

Yeni tarife esasatının bir an evvel ihtiyacı mem
lekete göre ihzar ve tanzimindeki ehemmiyet derkâr 
olup hakkı huzur verilememek gibi bir sebeple komis
yon faaliyetinin müessir edilmesi caiz olamayacağın
dan talebi vaki veçhile Tarife Komisyonu muvazzaf 
ve gayrı muvazzaf azasiyle ketebesine «Mecmua ve 
muamelâtı rüsumiyeyi ihzar komisyonu hakkı huzu
ru» faslından hakkı huzur ve ücret verilmesine En
cümenimizde taraftar olmuş ve bu maksadın temini 
için 1926 rüsumat bütçesinin iki yüz on birinci sali-
füzzikir faslı unvanına «Tarife kellimesinıin Mâvesfirii 
tensip eylemiştir. Bu şekle göre fasıl unvanı (Mecmua 
ve muamelâtı rüsumiyeyi ihzar ve Tarife Komisyonu 
masrafı) olmak iktiza etmektedir. Keyfiyet Heyeti Ce-
lilenin nazarı tasvibine arz olunur. 9 Nisan 1927 

Reis 
Çatalca 

Şâkir 
izmir 

Ahmet Münir 
Çorum 

Mühendis Ziya 
Gaziantep 

Ahmet Remzi Bey 
imzada bulunmadı. 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 
Ali Cenani 

Bozok 
Süleyman Sırrı 

Diyanbekir 
Şeref 
Konya 

Kâzım Hüsnü Bey 
imzada bulunmadı. 

REİS — Mütalaa var mı? (Hayır sesleri) Muva
zenei Maliye Encümeni mazbatasını reyinize koyuyo
rum. Kalbul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 

TakıMer 
1. — Ordu Mebusu Recai Bey ve rüfekasının, Or

du vilâyetinde tütün zeri memnuiyetinin refi hakkında 
takriri. 

RBÎ'S — Başvekâlete havale ediyoruz. 

2. — Urfa Mebusu Saffet Beyin, eğlence yerle
rinden tayyare aidatı alınmasına dair olan teklifi ka
nunisinin iadesi hakkında takriri. 

REİS — Okunacaktır. 
Riyaseti Celileye 

27 . 12 . 1926 tarih ve (3/606) numara ile Ka-
vanini Maliye Encümeninde bulunan eğlence yerle
rinden tayyare aidatı alinmasına dair tarafı aciziden 

— 100 — 
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Heyeti ûelileye takdim kılınmış olan teklifi kanuni
nin iade buyuralmasını temenni eylerim efendim. 

12.4.1926 
Urfa Mebusu 

Saffet KemaUettin 

REIİS — Sahibi teklif layihasını istirdat etmek is
tiyor efendlim. Alelusul veriyoruz. 

3. — İstanbul Mebusu İdare Heyetinden Ali Rı
za Beyin, ruznamenin üçüncü ve dördüncü madde
lerindeki teklifi kanunilerin tercihan ve müstacelen 
müzakeresine dair takriri. 

RiEÎS — Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Ruznamenin üçüncü ve dördüncü maddelerinde

ki teklifi kanunilerin buıgün tercihan ve müstaceM-
yet kararıyla müzakeresini teklif eylerim. 

13.4.1&27 
İdare 'Heyetinden 
îstanibul 'Mebusu 

Ali Rıza 
.(IKabul sesleri.) 
REIİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et

meyenler el kaldırsın... Buıgün tercihan ve müstace
len müzakeresi kabul edilmiştir. 

Efendim, müzakere edilecek mevadda geçiyoruz. 

3. — MÜZAKERE EDlLEN MEVAD 

1. — İdare Heyetinin Nisabı Müzakere Kanunu
nun tadili hakkında (2/640) numaralı teklifi kanuni
si ve Muvazene i Maliye Encümeni mazbatası. 

IREİS — Okunacaktır. 
Riyaseti Celileye 

Azayı kirama ait tahsisatın defaten itasına imkân 
olmadığı üç seneden beri yapılan tecrübe ile sabit 
olduğundan 23 Şulbat 1340 tarilh ve 421 numaralı 
IKanunu tadilen teklif ettiğimiz layihaü kanuniyenin 
Heyeti Umumiyeye müzakere ve kabulüne müsaade 
(buyuruiması maruzdur. 

idare Heyetinden 
îstanlbul Mebusu 

Ali Rıza 

17 Recep 1342 ve 23 Şulbat 1340 Tarihli ve 421' 
Numaralı Nisalbı Müzakere Kanununu Muaddil 

Kanun 
Madde 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi aza

sına senevi verilmekte olan tahsisatın bir ruibu senei 
içtimaiye iptidasında, mütebakinin nısfı iki müsavi 
taksitte olmak üzere kânunusani ve mart iptidaların
da nısıf ve diğeri de mayıs iptidasında tesviye olu
nur. 

Madde 2. — İşibu Kanun 1927 senei maliyesi ip
tidasından itibaren meridir. 

'Madde 3. — İşbu Kanun Millet Meclisi tarafın
dan icra olunur. 

Muvazanei Maliye Encümeni Mazbatası 
REİS — Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
23 Şulbat 1340 tarihli ve 421 numaralı Nisabı Mü

zakere Kanununun tadili hakkında İdare Heyetin
den verilip 12.4.1927 tarihli Heyeti Umumiye iç'ti-

maında Encümenimize havale buyurulan kanun tek
lifi tetkik ve müzakere olundu. 

IKanun tekliflinin esbabı mucibesiride azayı kira
ma ait tahsisatın defaten itasındaki müşkülat üç se
neden beri yapılan tecrübe ile saibit olduğu izah olun
muş ve enöümenimizce de varit görülen bu mülâha
zaya mebni teklif olunan layihai kanuniyenin bazı 
tadilatla bilkabul Heyeti Umumiyeye arz ve takdi
mine karar verilmiştir. 

Reis 
Çatalca 
Şakir 
Kâtip 
Konya 
Fuat 

İstanbul 
Tevfik Kâmil 

Bozok 
Süleyman Sırrı 

Diyarbekir 
Şeref 

Giresun 
Musa Kâzım 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 
Ali Cenani 

İstanbul 
Ali Rıza 

İzmir 
Ahmet Münir 

Çorum 
Ziya 

Kütahya 
Faik 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Gümüşhane 
Hasan Fehmi 

REitS — Heyeti umutmiyesi hakkında mütalaa 
var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini kabul 
edenler el kaldırsın... Kalbul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 
Nisalbı Müzakere Kanununun Tadilne Müteallik 

3 Şubat 1340 Tarihli Kanuna Müzeyyel Kanun 
IBirinci Madde — Nisabı Müzakere Kanununun 

6 ve 8 nci maddei muaddilelerini muaddil 8 Mart 

101 
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1339 tarifeli Kanunun birinci maddesinin tadili hak
kındaki 23 Şubat 1340 tarihli Kanunun ikinci mad
desine fıkrai atiye tezyil olunmuştur. 

«İşjbu talhisisatın sülüsü senei içtimaliye mebdein-
de, diğer iki sülüsü üçer ay fasıla ile verilir.» 

ıREİ'S — Birinci maddeyi reyinize arz ediyorum. 
(Kalbul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İkincii Madde — Bu Kanun 1927 senei maliye
sinden muteberdir. 

RIBİS — İkinci maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kalbul edenler el kaldırsın... Kalbul etmeyenler el 
kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 

(Üçüncü Madde — Bu Kanun Büyük Millet Mec
lisi tarafından icra olunur. 

REÎS — Üçüncü maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kalbul edenler el kaldırsın... Kalbul etmeyenler el 
kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 

Müstaceliyet kararı vardır. Kanunun heyeti umu-
miyesini reyinize arz ediyorum. Kabul edenler el 
kaldırsın... Kalbul etmeyenler el kaldırsın... Kanur 
nun heyeti umulmiyesi kalbul edilmiştir. 

2. — İdare Heyetinin Büyük Millet Meclisinin 
1926 bütçesinde münakale icrasına dair Kanun Tek
lifi (2/641) İdare Heyetinin Riyaseticumhur 1926 
bütçesinde münakale icrasına dair Kanun Teklifi. 
(2/638), Harita Müdiriyeii Umumiyesinin 1926 büt
çesinde münakale icrasına dair kanun lâyihası. 
(1/1127), İdare Heyetinin Büyük Millet Meclisi 1926 
bütçesine tahsisatı munzamma itasına dair Kanun 
Teklifi (2/614), Maliye Vekâleti 1926 bütçesine 
100 000 lira tahsisatı munzamma itasına dair Kanun 
Lâyihası (1/1132), Dahiliye Vekâleti ile Emniyeti 
Umumiye Müdiriyetinin 1926 bütçelerine 27 500 li
ranın tahsisatı munzamma olarak itasına ve İskân 
Müdiriyeti Umumiye bütçesinden 275 bin liranın 
imhası hakkında Kanun Lâyihası (1/1116), Ankara 
Şehremanetine 900 000 lira ikrazına dair Kanun Lâ
yihası (1/1131) ve Umum Jandarma Kumandanlığı
nın 1927 senei maliye bütçesine ilave olunacak tah
sisat hakkında Başvekâletin (3/917) numaralı tezke
resi ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

RIEİS — Okuyoruz. 
İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1926 sene

si (bütçesinde münakale icrasına, dair Kanun Teklifi 
1(2/641) 

'Riyaseti Celileye 
lil! . 4 , 1927 

Kışın şiddetli ve devamlı olması dolayısıyla senei 
haliye Meclis bütçesinin altıncı levazım faslının bi
rinci tenvir ve teslhin faslının birinci maddesinden 
(1 500) liranın tenzili ile mezkûr maddeye münaka
lesi için atideki mevaddı kanuniyenin kabulümü arz 
ve teklif ederim efendim. 

İdare Heyetinden 
Ali Rıza 

ıMadde 1. — 1926 senei maliyesi Meclis bütçe
si nün 12 nci faslının birinci maddesinden (1 500) li
ra tenzil ile altıncı faslın birinci maddesine münaka
lesi icra kılınmıştır. 

(Madde 2. — İşibu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

(Madde 3. — İşbu kanun Büyük Millet Meclisi 
tarafından icra olunur. 

İdare Heyetinin, Riyasdticulmhur 1926 senesi 
bütçesinde münakale icrasına dair Kanun Teklifi 
(2/638) 

Riyaseti Celileye 
27 . 2 . 1927 

ıBu sene kışın şide'tli ve devamlı olmasından na-
şi Riyaseti Cumhur bütçesinin 26 ncı faslının 1 nci 
tenvir ve teslhin maddesine mevzu tahsisat kifayet 
etmediği cihetle tasarruf mevcut olan bütçenin 27 nci 
müteferrika faslından iki bin liranın tenziliyle mez
kûr maddeye münakalesi için atideki mevaddı ka-
nuniiyenin kabulünü arz ve teklif eyleriz efendim. 

İdare Heyetinden 
Rasim 

(Madde 1. — 1926 senei maliyesi Riyaseti Cum
hur bütçesinin 27 nci müteferrika faslından iki bin 
liranın tenziliyle 26 ncı faslın birinci maddesine mü
nakalesi icra kılınmıştır. 

Madde 2. — işbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 3. — îşbu kanun Büyük Millet Meclisi 
tarafından icra olunur. 

Harita Müdiriyeti Umumiy esinin 1926 senesi büt
çesinde münakale icrasına dair Kanun Lâyihası 
(1/H127) 

Büyük Millet Meclîsi Riyaseti Celilesine 
29 Mart 1927 

Harita Müdiriyeti Umumiyesinin 1926 bütçesinin! 
bazı fasıl ve maddeleri beyninde münakale icrası 
hakkında Müdafai Milliye Vekâleti Celilesince tan
zim edilen Ve İcra Vekilleri Heyetinin 20 Mart 1927 
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taribJi içtimaınlda tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tas
vip olunan kanun lâyihasıyla esbabı mucibe mazbata
sının musaddak sureti takdim olunmuştur. 

nıuktezasının ifasına ve neticesinin işarına müsa
ade buyurulmasını rica eylerim efendim. 

^Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe Lâyihası 
Harita Müdiriyeti Umumiyesi bütçesinin 705 nci 

inşaat faslına mevzu tahsisat 1341 senesinde inşaası 
müteahhide ihale edilmiş olan Müdiriyeti Umumiye 
'binası karşılığı olarak vazedilmiştir. 

İstihlâki Umumî Vergisi Kanununun tarihi neş
rinden evvel yapılan mukavelenameler muhteviyatın
dan istihlâk bedeli ayrıca ait olduğu tertipten tesviye 
edÜeoeğînden Mihlâlk bedeli kadar faslı mezkûrde 
tahsisat olmadığı' gibi Almanya'dan celp edilen müte
hassıslar kânunfeani bidayetinde vürut ettiği ve ni
sanda tayyare ile harita ahzine başlayacakları cihetle 
nirengi postalarını narazi üzerinde yapacağı işaretler 
için on bin lira inşaat tahsisatına zammı icap eyledi
ğinden merbut cetvelde gösterildiği veçhile bütçenin 
bazı fasıllarında ve bilhassa mütehassısların geç gel
meleri cihetlyle sene gayesine kadar yapılacak tasar
ruf attan salifüzzikr inşaat maddesine (10) bin liranın 
münakale icrasına zaruret hâsıl olmuştur. 

IKanun Lâyihası 

Birinci madde — Harita Müdiriyeti Umumiyesi-
nin 1926 senei maliyesi bütçesinin merbut cetvelde 
muharrer fasıl ve maddeleri arasında ceman on bin 
liranın münakalesine mezuniyet verilmiştir. 

»İkinci madde — İşbu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Üçüncü madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

Başvekİ 
İsmet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vıekl'i 
Cemil 

Maliye Vekil 
Mustafa Abdülhalik 

Naf ia Vekili 
Behliç 

Ticaret Vekili 
Mustafa Rahmi 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekili 
Bulunamadı. 

Maarif VekâîeÜi Vekili 
Doktor Refik 

Ziraat Vekilli 
Mehmet Sabri 

Sıhhliye Vekil 
Doktor Refik 

F. M. Nevi MuhassesaH Tenzliâitl Zammiyat 

698 
699 
701 
706 

Ü Bedeli icar 
,3 Mahrukat * 

Levazımı fenniye 
Mütehassıslar ücreti 

1 5ÜÖ 
500 

5 000 
3. 000 

U0 000 
705 İnşaata 10 000 

İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisinin 1926 
bütçesinde tahsisatı munzamına itası hakkında kanun 
teklifi. (2/614) 

(Riyaseti Celileye 

30 . 12 . 1926 

Üçüncü içtima senesinde inhalar eden üç azahk 
için yeniden intihap olunan zevata ve bu sene vefat 
eden Ali Sururi Bey ile istifa eden İstanbul Mebusu 
Refet Paşa ve Elaziz Mebusu Naci Beyin yerlerine 
intihap edilen azaya ve geçen sene ile bu sene vuku 
bulan sarfiyata karşılık olmak üzere Muvazenei Ma
liye Encümeninin 8 . 6 . 1926 tarih ve 279 numaralı 
kararı mucibince 1926 senei maliyesi Medis bütçe
sinin birinci faslının ikinci maddesine (333 600) lira 
ve Memurini Muhakemat Heyetiyle Tetkik Encümeni 
azalarına bu baptaki kanun mucibince hakkı huzur 
olarak verilmesi iktiza eden şehrî yüz elli liradan 
15 Haziran 19261dan Teşrinievvel 1926 gayesine ka
dar yirmi dört zata itası icap eden (16 800) liranın 
(1) nci faslın dördüncü maddesine ve Meclis otomo
bilinim kazaen harap olmasına mebni tahsisatı kifayet 
etmediğinden tamiri için raporu mucibince beşinci 
faslın ikinci maddesine (1 200) lira ve bu sene diğer 
senelere nispetle az olarak müteferrika faslına konu
lan tahsisatın yetişmemesine mebni mezkûr madde
ye daha (3 000) lira ve Meclis inşaatının inşasında 
mukaddema yapılmış olan mecralar Meclis binasıyla 
Divanı Muhasebat binasının inşaasıyla ihtiyaca gay
rı kâfi geldiği ve pek çok paralar sarfiyle vücuda ge
tirilen Meclis bahçesini tahrip eylemeikte bulunduğu 
cihdtle mecraların tevsii inşası ve serin ikmali ve nok
san kaloriferlerin inşası için keşfi mucibince inşaat 
faslına yirmi bin lira ki ceman (374 600) lira tahsi
satı munzamma olarak ilâvesi ve bu baptaki kararı 
mahsus mucibince mukaddema vaki olan sarfiyatı 
muva'kkatenin mahsubu için 1341 - 1925 ve 1926 se
nei maliyesi Meclis bütçesinin birinci faslının ikinci 
maddesine mevzu tahsisattan sureti katiyede mahsu-
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bunun icrası için âtideki mevadı kanuniyenin kabu
lünü arz ve teklif eyleriz. 

İdare Heyetinden idare Heyetinden 
Rasirn .* Ali Rıza 

Madde 1. — 1926 senei maliyesi Meclis bütçesi
nin birinci faslının ikinci aza tahsisatı maddesine 
(333 600) lira, dördüncü maddesine (16 800) lira ve 
beşinci faslın ikinci otomobil maddesine (1 200), ye
dinci müteferrika fasılına (3 000) ve on birinci inşaat 
ve tamirat faslına (2 000) tahsisatı munzamına olarak 
ilâve edilmiştir. 

Madde 2. — 1341 ve 1925 ve 1926 senei maliye
leri Meclis bütçesinin birinci faslının ikinci maddesi
ne mevzu tahsisattan vâki olan sarfiyatın icrayı mah
subuna mezuniyet verilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Madde 4. — İşbu kanun Büyük Millet Meclisi 
tarafından icra olunur. 
Maliye Vekâleti 1926 Senesi Bütçesine Yüz bin lira 

Tahsisatı Munzamma İtası Hakkında Kanun 

Lâyihası 
11 Nisan 1927 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Maliye Vekâletinin 1926 senei maliyesi bütçesi

nin masarifi gayrı melhuza tertibine yüz bin liranın 
tahsisatı munzamma olarak ilâvesi hakkında Maliye 
Vekâletince tanzim edilen ve İcra Vekilleri Heyeti
nin 1Q Nisan 1927 tarihli iç'timaında tezekkür ve 
Meclisi Âliye arzı tasvip olunan kanun lâyihasıyla 
esbabı mucibe mazbatasının musaddak sureti leffen 
takdim kılınmıştır. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına müsa
ade buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsme! 

Esbabı Mucibe Lâyihası 
Maliye Vekâletinin 1926 senedi bültçesiinin 93 ncü 

masarifi gayrı melhuza faslına mevzu yüz bini liralık 
tahsisat kamilen sarf ve taahhüt kaydedilmiş, olma
sından naşi bu kere kuponlar müzakeraıtına memu-
ren Paris'e azimet edecek olan heyetin yevmiye ve 
masarifi saires'i tesviye edilememektedir. Masarif atı 
mezkûrenin temini tesviyesi için teftihi mezkûre da
ha yüz bin liranın tahsisatı munzamma suretiyle is
tihsali zarurî görülmüş ve meMuf lâyihai' kanuniye 
ibuna binaen tanzim ve takdim kılınmıştır. 

Maliye Vekâletinin 1926 Senei Maliyesi Bütçesinin 
Masarifi Gayrı Melhuze Tertibine Yüz bin liranın 
Tahsisatı Munzamma Olarak İlâvesi Hakkında Kanun 

Birinci madde — Maliye Vekâletinin 1926 senesi 
Bütçesinin 93 ncü masarifi gayrı melhuza faslına yüz 
bin lira tahsisatı munzamma olarak ilâve OİUnmUŞ-
tUl'; 

İkinci madde — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Üçüncü madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

'Başvekil Adliye Vekili 
ismet Mahmut Esat 

Müdafaai Milliye Vekili Bahriye Vekili 
Bulunamadı. İhsan 

Dahiliye Vekili Hariciye Vekilli 
M. Cemil Doktor Tevfik Rüştü 

Maliye Vekili Maarif Vekİi 
Mustafa Abdülhalik Mustafa Necati 

•Nafia Vekili Ziraat Vekülft 
Behiç Mehmet Saibri 

Ticaret Vekili Sıhhiye ve Muaveneti 
IMustafa Rahmi İçtimaiye Vekili 

.Doktor Refik 

Dahiliye Vekâleti ile Emniyeti Umumiye Müdü
riyetinin 1926 senesi bütçelerine (275 000) liranın tah
sisatı munzamma olarak itası ve İskân Müdiriyeti 
Umum'iyesi bütçesinden (275 000) liranın imhası hak
kında kanun lâyihası. (1/1116) 

24 Mart 1927 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

1926 senesi Dâhiliye ve Emniyeti Umumiye büt
çelerinin bazı füsul ve mevadına ceman (275 000) 
liranın tahsisatı munzamma olarak itası ve İskân Mü
diriyeti Umumiye bütçesinden (275 000) liranın imhası 
hakkında Maliye Vekâleti Celilesince tanzim edilen 
ve İcra Vekilleri Heyetinin 16 Mart 1927 tarihli içti-
maında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan 
kanun lâyihasıyla esbabı mucibe mazbatasının musad
dak sureti leffen takdim kılınmıştır. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına müsa
ade buyurulmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
'İsmet 

(Esbabı Mucibe Lâyihası! 
1926 Dahiliye Vekâleti bütçesinin 257 nc'i hapis

haneler masarif faslının birinci tayinait maddesine 
mevzu tahsisatın sene nihayetine kadar mabibusin ih-
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tiyacma kifayet etmeyeceği anlaşılarak mezkûr ter
tibe (270 000) liranın tahsisatı munzamına olarak ilâ
vesi ve İstiklâl Mahkemesince sevk edilen eşhastan 
masarifi sevkiyeleri henüz tesviye edilemeyen eşhasa 
a'it düyunun tesviye edilebilmesi için. de bazı ahvali 
fevkalâde dolayısıyla tahsisatı tamamen sarf edilmiş 
olan Emniyeti Umumiye Müdiriyeti Umumiyesi se-
nei haliye bütçesinin 206 ncı. masarifi mütenevvia 
fashnın ikinci sevk ve iaşe maddesine beş bin lira
nın kezaîik tahsisatı munzamma olarak ilâvesi ve işbu 
tahsisata karşılık olarak İskân Müdiriyeti Umumiyesi 
bütçesine mevzu tahsisattan merbut cetvel mucibin
ce sene nihayetine kadar yapılacak masariften fazla 
olduğu bilhesap tahakkuk eden 344 ncü faslın birinci 
maddesinden (155 000), ikinci maddesinden (112 000), 
üçüncü maddesinden (3 000) lira ve 345 nci fasıldan 
(5 000) lira ki minhayselmecmu (275 000) liralık tah
sisatın imhası zarurî görülmüş ve merbut lâyiha i ka
nuniye ona göre tanzim ve takdim kılınmıştır. 

1927 senesi Dahiliye ve Emniyeti Umumiye büt
çelerinin bazı fasıl ve maddelerine ceman (275 000) 
liranın tahsisatı munzamma olarak itasına ve İskân 
Müdiriyeti Umumiyesi bütçesinden (275 000) liranın 
imhasına dair kanun lâyihası. 

Madde 1. — 1926 senesi Dahiliye ve Emniyeti 
Umumiye bütçelerinin merbut (1) numaralı cetvelde 
irae olunan fasıl ve maddelerine ceman (275 000) lira 
tahsisatı munzamma olarak ilâve olunmuştur. 

tMadde 2. — 1926 senesi İskân Müdiriyeti Umu
miyesi bütçesinin merbut (2) numaralı cetvelde irae 
olunan fasıl ve maddelerinden (275 000) lira imha 
olunmuştur. 

Madde 3. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Madde 4. — İşbu kanunun ahkâmını icraya Ma
liye Vekili memurdur, 

'Başvekil Adliye Vekili 
İsmet Mahmut Esat 

Müdafaaı Milliye Vekili Bahriye Vekili 
Recep Bulunamadı. 

Dahiliye VekiM Hariciye Vekili 
M. Cemil Doktor Tevfik Rüştü 

(Maliye Vekili Maarif Vekâleti Vekili 
Mustafa Abdülhaliik Doktor Refik 

Nafiâ Vekili Ziraat Vekili 
Behiç Mehmet Sabri 

Ticaret VekİM Sıhhiye vıe Muaveneti 
Mustafa Rahmi İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 

(1) Numaralı Cetvel 
Dahiliye Vekâleti Celilesinin 1926 senesi bütçesiy

le Emniyeti Umumiye Müdüriyeti Umumiyesinin 1926 
senesi 'bütçelerine zammı lâzım gelen : 

Dahiliye Vekâleti 

Lira Fasıl Madde Nevi muhassesat 

257 
275 000 257 

Hapishaneler masarifi 
1 Tayinat 

Emniyeti Umumiye Müdüriyeti Umumiyesi 

Fasıl Madde Nevi muhassesat 

306 Masarifi mütenevvia 
306 2 SeVk ve iaşe 
5 000 

275 000 Yekûn 

<2) Numaralı Cetvel 
İskân Müdüriyeti Umumiyesinin 1926 senesi büt

çesinden imhası lâzım gelen : 

Lira Fasıl Madde Nevi muhassesat 

155 000 
112 000 

3 000 
5 000 

344 
344 
344 
345 

1 Sevkiyat ve nakliyat 
2 Muayyenat 
3 Tedavi 
4 İnşaat ve tamirat 

275 000 Yekûn 

Ankara Şehremanetine (900 000) lira ikrazı hak
kında kanun lâyihası (1/1131). 

11 Nisan 1927 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Ankara Şehremanetine dokuz yüz bin lira ikrazı 
hakkında Maliye Vekâleti Celilesince tanzim edilen ve 
İcra Vekilleri Heyetinin 10 Nisan 1927 tarihli içtima-
ında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan 
kanun lâyihasiyle esbabı mucibe mazbatasının mu-
saddak sureti leffen takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına müsa
ade buyurulmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe Lâyihası 
6 Mart 1926 tarihli Kanun ile Ankara Şehrema-

netinde yüzde altı faizle iki milyon lira Hazinece ik-
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raz edilmiştir. İkraz edilen meblağı mezbur tamamen 
«affedilmiş olmasına ve hali ihazırda dört yüz elli bin 
liralık su ve Cum'huriyet Caddesi tesisatı ile tehiri 
gayrı caiz işlere girişilmiş ve bugün bir çok borç da 
tahakkuk etmiş olduğundan bJidematı belediyenin sek
teden vikayesi için daha (950 000) liranın ikrazı za
ruri görülmüş ve melfuf lâyihai kanuniye bu esasa 
göre tanzim ve takdim kılınmıştır. 

Ankara Şehrametine Dokuz Yüz Bin Lira ikrazı 
Hakkında Kanun Lâyihası 

Madde 1. — Ankara Şehremanetine yüzde altı 
faizle (900 000) lira ikrazına Maliye Vekili mezun
dur. Emanet, meblağı müstakrazı yirmi senede tediye 
ve itfaya mecbur olup tekasitin tediyesi 1930 senei 
maliyesinden başlar. 

Madde 2. — ikrazına mezuniyet verilen (900 000) 
lira 1926 senesi maliye bütçesinde «Ankara Şehrema-
netine ikrazat» namiyle yeniden açılan 99 ncu fasla 
tahsisatı munzamma olarak vazolunmuştur. 

Madde 3. — Bu Kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

'Madde 4. — Bu (Kanunun ahkâmını icraya Da
hiliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

'Başvekil Adliye Vekili 
ismet Mahmut Esat 

Müdafaai Milliye Vekili Bahriye Vekili 
Bulunamadı. ihsan 

Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 
M. Cemil Doktor Tevfik Rüştü 

Maliye Vekili Maarif Vekili 
Mustafa Abdülhalik Mustafa Necati 

Nafia Vekili Ziraat Vekili 
Behiç Mehmet Sabri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
Ticaret Vekili içtimaiye Vekili 

Mustafa Rahmi Doktor Refik 

Umum Jaridarma Kumandanlığının 1927 senei ma
liye bütçesine ilâve olunacak tahsisat hakkında Baş
vekâlet tezkeresi. (3/917) 

31 Mart 1927 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Harbi Umumiden evvel Anglosiryan ticaret şirketi 
file Jandarma Deposu arasında münakit mukavelena
me mucibince ve gümüş akçe hesabiyle mubayaa edil
miş olan (379 849) kuruşluk kumaş esmanının bu
günkü rayicine nazaran baliğ olduğu <14 394) Türk 
lirasının istiyfası için Hükümeti Cumhuriye aleyhine 
Muhtelit Hakem Mahkemesine açılan davanın katiyet
le aleyhimize neticeleneceği cihetle, ajanımız tarafın

dan icra olunan teşebbüs neticesinde müvekkillerinin 
rızasına taliken 8 146, aksi takdirde 9 096 lira ile su
reti katiyede sulhan halli müddei vekili tarafından 
kabul edildiği anlaşılmış ve derhal tesviye olunacağı 
ümidiyle nısfına yakın bir raddeye tenzil edilen bedeli 
sulhun Mahsubu Umumi Kanununa tevfikan deyin 
senedine raptı muvafık görülmediğinden mevzuubahiş 
9 096 liranın 1927 senesi bütçesine ithaliyle nakden 
tesviyesi zımnında keyfiyetin Meclisi Âliye arzı Da
hiliye Vekâleti celilesinin 27 Mart 1927 tarih ve 237 
numaralı tezkeresiyle vukubuian teklifi üzerine icra 
Vekilleri Heyetinin 27 Mart 1927 tarihli içtimaında 
tekarrür etmiştir. 

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

Başvekil 
ismet 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Muvazenei Umumiyeye dahil bazı devairin 1926 
senei maliyesi bütçelerinde münakale icrasına ve ba
zılarına tahsisatı munzamma ve fevkalâde itasına ve 
Ankara Şdhrtemanetine dokuz yüz bin lira ikraza ve 
1927 senei maliyesi Umum Jandarma Kumandanlığı 
bütçesine tahsisat vazına dair olup Heyeti Umumiye-
nin muhtelif içtimalarında encümenimize havale bu-
yurulan üç adet teklifi kanuni ve dört adet kanun lâ-
yihasiyle bir kıta Başvekâlet tezkeresi Maliye Vekili 
Beyin huzuruyla tetkik ve müzakere olundu. 

Teklif atı vakıaya göre 1926 senesi maliyesi Büyük 
Millet Meclisi ve Riyaseti Cumhur bütçeleriyle Ha
rita Müdiriyeti Umumiyesi bütçesinde talep olunan 
münakale miktarı ceman 13 500 ve Büyük Millet Mec
lisiyle Dahiliye ve Malîye Vekâletleri ve Emniyeti 
Umumiye Müdiriyeti bütçelerine istenilen tahsisat ve 
fevkalâde miktarı ise 1 649 600 liradan ibaret ise de 
Dahiliye Vekâletiyle Emniyeti Umumiye Müdiriyeti1 

bütçeîerine istenilen tahsisatı munzamma miktarına 
mukabil iskân Müdiriyeti Umumiyesi bütçesinden 
(275 000) liralık tahsisatın imhası teklif olunduğu ci
hetle talep olunan tahsisatı munzamma ve fevkalâde 
miktarı 1 374 600 liradan ibaret bulunmaktadır. En-
cümenîmizce icra kılınan tetkikat neticesinde muhtelif 
davair için talep olunan tahsisatı munzamına ve fev
kalâde (56 000) lira noksaniyle ve münakale teklifatı 
aynen kalbul edilmiştir. Harbi Umumiden evvel Jan
darma idaresince Anglosityan Şirketinden alınıp henüz 
verilmemiş olan kumaş bedelinin tediyesi için Umumi 
Jandarma Kumandanlığının 1927 senei maliyesi büt-
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çesitıe vaza talep olunan 9 0% liralık tahsisat ile Sa
mi Paşazade Sezai Beye hîdematı vataniye tertibinden 
tahsis olunan maaşın Nisan Ve Mayıs 1927 aylarına 
ait miktarı olan 200 liranın 1926 senei maliyesi büt
çesine ilâvesi zaruri görülmüş ve teklifatı vakıa bit-
tevhdt bir lâyJhai kanuniye tanzimi ve bu lâyihaya 
1341 ve 1926 senei maliyeleri bütçelerinin birinci fa
sıllarının ikinci maddelerinde Heyeti Umumiye ve Di
vanı Riyaset kararlarıyle vukubulan sarfiyatı muvak-
katenin sureti katiyede icrayı mahsubuna dair İdare 
Heyetince ve Şehremanetine ikraz edilecek mtibaliğ 
dolayısıyle ikraz şeraitini tayin eden ahkâmı muhtevi 
olmak üzere Hükümetçe teklif olunan maddelerin ba
zı tadilât ile ilâveleri tensip edilerek bu dairede ha
zırlanan lâyihai kanunîyenin Heyeti Umumiyeye arz 
ve takdimi kararlaştırılmışti'r. 13 Nisan 1926 

Reis 
Çatalca 

Şakir 

'Kâtip 
Konya 
Fuat 

İzmir 
Ahmet Münür 

Çorum 
Ziya 

Kütahya 
Nail 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 
Ali Cenani 

İstanbul 
Tevfik Kâmil 

Bozok 
Süleyman Sırrı 

Diyarbekir 
Şeref 

Giresun 
Musa Kâzım 

Gümüşhane 
Hasan Fehmi Bey 

Hini imzada bulunmadı 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
mütalâa var mı? Söz isteyen yoktur. Maddelere ge
çilmesini reyinize arz ediyorum. Kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil-
miştijt. 

'Muhtelif Devairin 1926 Senei Maliyesi Bütçelerine 
Tahsisatı Munzamma ve Fevkalâde İtasına ve Bazı 
DeVair Bütçelerinde de Münakale terasına Dair Kanun 

Birinci Madde — 1926 senei maliyesi muvazene i 
umumiyesine dahil bazı devaıir bütçelerinin merbut 
(1) numaralı cetvelde gösterilen fasıl ve maddelerine 
ceman 744 200 lira tahsisatı munzamma olarak ilâve 
olunmuştur. 

(U) Numaralı Cetvel 
Büyük Milet Meclisi 

Fasıl Madde Lira 

f 
1 

5 
t 

11' 

1 
4 

'2 

Aza tahsisatı 
Memurin Muhakemat 
ti ve encümen âzası 
zuru 
Otomobil 
Müteferrika 
İnşaat ve tahrirat 

Heye-
hakkı hu-

328 000 

16 800 
1 200 
3 000 

20 000 

Yekûn 369 000 
(Maliye Vekaleti 

93! Masarifi gayrı melhuza 100 000 
96 1' Hidematı vataniye 200 

Yekûn 100 200 
Dahiliye Vekâleti 

207 t Tayinat 270 000 
Emniyeti Umumiye Müdiriyeti Umumiyesi 

Fasıl Madde Lira 

306 İ Sevk ve iaşe 5 000 

Ceman Yekûri 744 20Ö 
REİS — Birinci madde hakkında mütalâa var mı 

efendim? (Hayır sesleri) Maddeyi reyinize koyuyo
rum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Merbut (2) numaralı cetvel mu
cibince bazı devairin 1926 senei maliyesi bütçelerinin 
muhtelif fasıl ve maddeleri arasında ceman 13 500 
liranın münakalesine mezuniyet verilmiştir. 
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(2) Numaralı Cetvel 

C : 1 

Fasıl 

12 

6 

27 
26 

698 
699 
701» 
706 

705 

M a d d e 

1 

V 

K 
31 

Nevi MuhasseSat 

Büyük Mile* Meclisi 
Reis, müddei umumi, âza müteferri
kası 
Tenvir ve teshin 

Yekûn 
Riyaseti Cumhur 

Müteferrika 
Tenvir ve teshin 

Yekûn 
Harita Müdüriyeti Umumiyesi 

Bedeli icar; 
Mahrukat 
Levazımı fenniye 
Mütehassıslar ücreti ile Avrupa'ya ta-
lelbe izamı masrafı 
İnşaat ve tamirat 

Yekûn 

Ceman Yekûn 

Tenzili 
lâzımgelen 

11 500 

1 500 

2 000 

1 000 

1 500 
5O0 

5 000 

3 000 

ılO 000 

m 500 

Zammı 
lâzımlgelen 

ili 500 

1 500 

2 000 

2 000 

10 000 

10 000 

13 500 

REİS — İkinci maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler el kaldırsın... Kaibul etmeyenler el kal
dırsın... İkinci madde kaibul edilmiştir. 

Üçüncü Maldide — 1926 senei maliyesi Maliye Ve
kâleti bütçesinde «Ankara Şehremanetine ilkrazat» na-
miyle yeniden kuşat olunan (89) faslına 900 000 ve 
Umum Jandarma Kumanidanlığı bütçesinde «Mubayaa 
edilen kumaş bedelinden mütevellit düyun karşılığı» 
namiyle açılan 330 ncu fasla 9 096 lira tahsisatı fev
kalâde ita ounmuiştur. 

REİS — Mütalaa var mı? (Hayır sesleri). Üçüncü 
maddeyi Ikabul edenler el kaldunsın... Kabu etmeyen
ler el kaldırsın... Üçüncü madde kabul edilmiştir. 

Dördüncü Madde — 1926 senei maliyesi İskân 
Müdirayeti Umumiyesi bütçesinin 344 ncü faslının bi
rinci maiddesinden 155 000, ikinci maddesinden 112 000, 
üçüncü maddesinden 3 000 ve 345 nci fasıldan 5 000 
liralık tahsisat imha olunmuştur. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul emmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Beşinci Madde — 1341 ve 1926 ısenei maliyeleri 
'bütçelerinin 'birinci fasılarının ikinci maddelerine mev
zu tahsisattan 23 Teşrinisani 1341 tarihi Heyeti Umu
miye ve 12 Mayıs 1926 tarihli Divanı RiyaSet karar-
lariye vukübulan sarfiyaltı muvalkka'tenin sureti kati-
yede icrayı mahsubuna mezuniyet verilmiştir. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) 
— Efendim, ufak bir tashih arz edeceğim. «Heyeti 
Umumiye» kelimesinin yerine «Büyük Millet Meclisi» 
kelim'esinin ilâvesini rica ederim. 

REİS — Bu tashih ile maddeyi reyinize arz edi
yorum. Beşinci maddeyi tashih veçhile kaibul edenler 
el (kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kaibul 
edilmiştir. 

Altıncı Madde — Üçüncü madde ile Ankara Şeh
remanetine verilen tahsisatı fevkalâdenin sureti sarfı 
6 Maırt 1926 tarihi ve 770 numaralı kanununun bi
rinci maddesi hükmüne tabidir. 

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

Yedinci Madde — Bu 'kanuni neşri tarihinden mu
teberdir. 

'REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul demeyenler el kaMırsın. Kabul edilmiştir. 

Sekizinci Madde — Bu kanunun ahkâmını icrayı 
Maliye Vekili memurdur. 

R'BÎS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul efümayenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

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

3. — Türkiye {Cumhuriyeti ile 'Alman fReih) Hü
kümeti arasında \ MÜnakit ticaret ,muahedenamesinin 
tasdiki hakkında ı(7 /1060) numaralı kanun Râyihası ve 
Ticaret ve {0ariciye encümenleri mazbataları. 

REfS — Okunacaktır: 

Türkiye Cumhuriyeti ile Alman (Reih) Hükümeti 
Arasında Münakit Ticaret Muahedenamesinin Tasdiki 
Hakkında (1/1060) Numaralı Kanun Lâyihası ve 

Ticaret ve Hariciye Encümenleri Mazbataları 

TC 
Türkiye Cumhuriyeti 

Başvekâlet 9 Şubat 1927 
Kalemi Mahsus Müdüriyeti 

Adet : 6/583 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Hükümeti Cumhuriyemizle Alman (Reih) Hükü

meti arasında tnüna'kit ticaret mualhödenamesinin tas-
ıdiki halHkında Hariciye Vekâleti Celildsince ıtanzim edi
len ve tqra Vekilleri Heyetinin 2 Şubat 1926 tarihli 
iotimaında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olu
nan kanun lâyihasiyle esbabı mucibe mazbatasının 
mu'saddak 'sureti takdim olunmuştur. 

Muiktezasının ifasına ve neticesinin işarına müsaa
de buyurulmasını rica eylerini efendim. 

Başvekil 
ismet 

Esbabı Mucibe 
Uzun müzalkeralt neticesinde Almanya ile imzaisına 

muvaffakiyet elveren ve leffen ta'kdim kılınan ticaret 

mukavelesi tarafeyn mevaridatına en ziyade maızharı 
müsaade millet muamelesi ta'tıbilk esasına istinat et
mekle beraber, işbu mukavelenameye merbut (A) cet
velinin tetkikinden müsteban olacağı veçhile üzüm, 
incir, badem, pamuk, afyon gibi başlıca 'ihracat em
tiamız için Almanya'nın diğer devletlere bahşetieiği 
tenzilât ve müSaadat tespit edilmiş ve bu suretle Al
manya ile düveli mezkûre arasında mevcut mukavele
ler fesih dahi edilse emıtüai mebhusuanhanın tenzilât
tan istifadeye devam eylemeleri temin kılınmıştır. 
Halı, ikuş yemi, zımpara madeni ve palamutlarımız 
için pek mühim tenzilât elde etmeye muvaffak olu-
naralk bunların Almanya'da revaçlarının bir kat daha 
artma'sı esbabı istikmal edilmiştir. Bu tenziâlt meya-
nında halılarımız hakkında Almanya'ya ikalbul ettiri
len tenzilât bilhassa zikre şayandır şöyle ki : 

Muahededen evvel Almanya'da halılarımızın beher 
'kilosu için 24 altun mark ithal resmi istiyfa ©dilmekte 
iken muahede ile bu resim 8 marika tenzil ile pek 
mühim bir menfaat istihsal edilmiştir. 

«A» listesinde muharrer 112 kalem emtiamızın 
bir sene zaüfınida Almanya'ya vuku bulan ihracatı 
29 146 677 kilo sikletinde ve 318 214 317 kuruş kıy
metinde olup Alman gümrük tarifei asliyesine naza
ran bunlardan istiyfa edilmekte olan gümrük resrnıi 
hususunda Almanların ihtiyar ettikleri fedakârlık 
2 767 003 mark yani 124 515 135 kuruşa baliğ olmak
tadır. Bu mühim tenzilâta mukabil melfuf «cB» liste
sinde muharrer Alman emtiasına yaptığımız tenzilât 
Almanya'dan memleketimize ithal edilen 537 879 ki
lo slkletinde ve 33 706 092 kuruş kiymetinde olup 
gümfük tarifei umumiyesine nazaran bunlar için ta
rafımızdan istiyfa edilmekte olan gümrük resmi hak
kında yaptığımız fedakârlık ancak 3 614 938 kuruş
tan ibaret kalmaktadır. «V» listesindeki eşyanın kıs
mı küllisi memleketlinize Almanya'dan ithal edildi
ğine nazaran Lozan Muahedesine merbut ticaret mu
kavelesi ahkâmı mucibince düveli akidenin en ziya
de mazharı müsaade millet muamelesi dolayısiyle 
temin edecekleri istifade pek ehemmiyetsizdir. Mu
kavelenamenin diğer ahkâmı tarafeyn mevzuatı ka-
nuniyesi nazarı itibara alınarak tam bir mütekabili
yet esası dahilinde tanzim edilmiştir. Balâdaki erkâm-
dan da anlaşılacağı veçhile ihracat emtiamıza mü
him bir mahreç olan Almanya ile münasdbatı ticari-
yemizin inkişafı işbu muahede ile bir kat daha arttı
rılmıştır. 
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Türkiye Cumhuriyeti ve Almanya Hükümeti Arasında I 
Ticaret Mukavelenamesi 

Bir taraftan, 
Türkiye Cumhuriyeti Relisi, 
Diğer taraftan, 
Alman (Reich) Hükümeti Reisi, 
İki memldket arasındaki miünasebatı iktisadiyeyi 

inkişaf ettirmek arzusiyle mütehassis olarak 3 Mart 
1924 tarihli Türk - Alman muhadenet muahedesine 
tevfikan, bu bapda bir mukavelename akdine ka
rar vermişler ve murahhasları olmak üzere, 

Türkiye Cumhuriyeti Reisi : 
Sabık Ticaret Vekili, Gaziantep Mebusu Ali Ce

nan! Beyefendi ile Hariciye Vekâleti Müsteşarı Ali 
Şevki Beyefendiyi, 

Alman (Reich) Reisi : 
Alman Reich hükümetinin Türkiye Sefiri kebiri 

ve fevkalâde murahhası Mösyö Rüdolf Na'dolİniyi 
tayin etmişleridir. 

Müşarünileyhim usulüne muvafık ve muteber 
görülen salâhiyetnamelerini yekdiğerine badettebliğ 
âtMek'i maddeleri kararlaştırmışlardır : 

Madde 1. — Menşei Türkiye olan ve Almanya'ya 
•ithal edilen müstahsalâtı arziye ve sınaiye - A - mel-
fufunlda tespit edilmiş bulunan gümrük rüsumundan 
daha yüksek rüsuma tabi tutulmayacaktır. 

Menşei Almanya olan ve Türkiyeye ithal edilen 
müstahsalâtı arziye ve sınaiye - B - melfüfunda tespit 
edilmiş bulunan gümrük rüsumundan daha yüksek 
rüsuma tabi tutulmayacaktır. 

Menşei tarafeyni akideynden birinin memleketi 
olup tarafı diğer memleketine ithal edilen müstahsa
lâtı arziye ve sınaiye üçüncü bir memleketin aynı 
mahsulâtına bahşedilmiş olan gümrük rüsumu, em
salli tezyit, rüsum veya her ne güne aidatı saireden 
daha yükseğine tabi olmayacaktır. 

Tarafeyni akideynden birinin ülkesinden diğer ta
raf ülkesine ihraç edilen müstahselâtı arziye ve sınai-
yenin ihracat resmi ve sair a'idatı hakkında da'hii ay
nı tarzda muamele olunacak. 

Üçüncü bir devletle müsavi mertebede muamele 
görmek teminatı, ithalât ve ihracat rüsumunun tar
zı cibaydtine, emtianın gümrük antrepolarına vazına, 
gümrük aidat ve muamelâtına, ithal ve ihraç edilen 
yahut transit olarak geçen emtianın gümırükte sevk 
ve muamelesine dahi şamildir. 

Madde 2. — Tarafeyni akideynden birinin, bir 
veya müteaddit memleketi sa'lisdden transit surdtfyle 
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geçtikten «onra tarafı diğer ülkesin* ithal •dilmüj 
olan müstahsalâtı arziye ve sınaîyesi, esnayı ithalle* 
rinlde menşe mernlekdtleridden doğrudan doğruya 
ithalleri takdirinde alınacak gümrük rüsumundan 
yahut aidattan başkasına veya daha yükseğine tabi 
tutulmayacaktır. 

Bu hüküm, doğrudan doğruya transit edilen emtia 
hakkında cari olduğu gibi aktarma, zurufu tecdit 
veya antrepoya vazedildikten sonra transit edilen em
tiaya da tatbik olunur. 

Madde 3. — Tarafeyni akideynden her biri, ithal 
edilen eşyanın menşe memleketini tespit «etmek içim 
mevaddı varidenin memleketi mezkûre mahmulât 
veya mamulâtı mıillî yesin den olduğunu veyahut işbu 
memlekette şeklinin bir tebdddüle uğraması veya es
babı iktisadiyeden münbais bir ameliye görmesi İti
bariyle olvechile kabulü icap ettiğini mübeyyin bir 
menşe şadetnamesinin ithalâtçı tarafından ihrazını 
talep edebilecektir. 

işbu mukavelenameye raptddilen mumune - «S» 
melfufu - mucibince tanzim edilmiş olan menşe şa
hadetnameleri, gerek mürsilin mensup olduğu tica
ret ve sanayi odaları, gerdk gümrük idareleri ve ge
rekse mürsiiiileyh memleketin kabul edeceği her ne
vi teşkilât ve heyet tarafın'dan ita olunacaktır. 

Posta paketleri ticari bir mahiyeti haiz irsafâttan 
madut olmadığı takdirde, menşe şadetnamesine tabi 
cütulmayacaktır. 

Madde 4. — Tarafeyn akdeyin ülikeleri arasında 
ticaret ve seyrİsefain mütekabİlen serbest olacaktır. 
Binaenaleyh, tarafeyni akdiyen mütekabil müna*e-
batı ticariyelerini ne ithalât ve ihracat ve ne de 
transit hususlarında hiç bir güna memnuniyet veya 
talkyidatla sektedar etmemeyi taahhüt eylerler. Bu
nunla beraber, tarafeyn akideyn : 

L Taayyüş ve tagaddiye elzem olan menabiin 
muhafazası ve milletin iktisadi faaliyetinin vikayesi 
için, 

2. Emniyeti âmmeye ve emniyeti devlete mü
teallik esbaptan dolayı, 

3. Zabıta! sıhhiyeye mütedair esbap dolayısiyle 
veyahut faydalı hayvanat ve nebatatın hastalıklara, 
haşerat ve tufeylâtı, muzırraya karşı, bu bapta kabul 
ddilmiş olan beynelmilel esasata tevfikan, himaye
sini temin zımnında. 

4. Devlet inhisarlarına mevzu teşkil eden emtia 
için ve yerli emtianın dahilde İstihsal, bey, nakl'iyat 
veya İstimlâki hususunda kavanini dahil'iye ile vaze
dilmiş veya ddilecdk olan memnuiiyet ve takyîdatm 
aynı cins ecnebi emtiasına tatbiki zımnında, 
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5. Sikke veya madden hal'iride altının ihracını 
men etmek için ithalât ve İhracata memnuniyet ve 
tâkyidat vazetmek hakkını, ancak bu teda'bır'in bü
tün memleketlere veya aynı şerait altınida bulunan 
memalike tatbiki tak'diriride, muhafaza eylerler. 

Madde 5. — Tarafeynü akideyn, beynelmilel 
transite en ziyade elverişli olan yollar üzerinde eş
hasa, eşyayı zatiyeye, emtiiaya ve her türlü mevad-
da, irsalâta, meraklp ve söfaine, arabalara ve va
gonlara veya sair vasaiti nakliyeye serbestçe transit 
hakkının mütekabilen İtasını bu bapta yekdiğerine 
en ziyâde mazharı müsaade millet muamelesini te
min ederek, taahhüt eylerler. 

Tarafeyni akldeyn'den birinin ülkesin'den geçen 
her nevi emtia, İstatistik resmi ile muhafaza ve ma
ğaza ücuratıridan maalda, blumum gümrük resmin
den ve sair bütün aidattan mütekabilen müstesna 
tutulacaktır. 

Tarafeyni akideyn, emtianın ve bilhassa bunlar
dan devlet inhisarına tabi olanların memlekete gizli
ce ithal edilmemesini ve hakîkaten transit suretiyle 
geçirilmesini temin için kâffei tedabirin ittihazı hak
kını muhafaza etmekle beraber, transit keyfiyetini 
takyit edebilecek muamelât veya sair tedabir ile tran
siti sektedar etmemeyi taalhhüt eylerler. 

İşbu madde ahkâmı doğrudan doğruya transit 
suretiyle geçen emtia hakkında cari olduğu gibi ak
tarma, zurufu tecdit veya antrepoya vazddild'ikten 
sonra traflsit edilen emtiaya dahi tatbik olunur. 

Emtianın transiti : 
<L Emniyeti âmme ve emniyeti devlete müteal

lik esbap dolayısiyle, 
<2. Zabıtai sıhhiyeye müteallik esbaptan dolayı 

veyahut faydalı hayvanat ve nebatatın hastalıklara, 
haşerat ve tufeyliyatı muzırraya karşı, bu bapta bey
nelmilel kabul edilmiş olan esasâta tevfikan, himaye
sini temin zımnında, men veya takyit edilebilecektir; 
şu kaJdar ki bu tedabir bütün memleketlere veya aynı 
şeraite tabi olan memalike tatbik edilmiş olan. 

Madde 7. — Tarafeyni akldeyn'den - birine men
sup olup kendi memleketler irideki salahiyettar maika-
mat cariibiriden muti ve salâhiyet varakası ibraz 
ederek, ora'da ticaret ve sanatlarını icraya mezun 
bulunduklarını ve kavanin ile muayyen tekâlif ve 
rüsumu tesviye ettiklerini ispat eyleyecek olan tacir
ler, fabrikacılar ve sair sanat erbabı, gerek bizzat ve 
gerek kendi hizmetlerinde bulunan seyyar memur
lar vasıtasiyle, tarafı diğer ülkesin'deki tacirler veya 
müstahsiller nezd'inde veyahut umumi satış mahaile-

riride mubayaada bulunmak hakkını haiz olacaîklar-
dır. Bunlar, arz ettikleri meva'dda mütevaJfık emtiayı 
kendi ticaret veya sanatlerinde kullanan tacirlerden 
veya sair eşhastan siparişler dahi alabileceklerdir. 
'Kezalik beraberlerinde numuneler veya modeller 
nakle'debilecekler veya bunları kendilerine irsal et
tirebilecekleredir. İşte bu fıkrada tadat edilen efal 
için bir gûna rüsum veya aidatı mahsusaya tabi tu
tulmayacaklardır. 

Muayyen bir metam örneği olan kâffei mevad, 
bir cihetten mevaddı mezkûre tekrar ihraç esnasında 
alelusul aynîyetlerinîin tespit kılınimasına salih bulun
mak ve diğer cihetten böylece İthal edilmiş olan me
vad, heyeti mecmuasiyle, numuneliklerin mahiyeti 
mutaıdesini zayi etmiş olacak derecede kemiyet ve 
kıymet irae eylememek kaydı muzaafı altında, nü-
mune veya model addddilirler. 

Salâhiyet varakası - «O» mel'fufundaki - modele 
muvafık surette tanzim edilmiş olacaktır. Tarafeyni 
akideyn bu varakaları itaya memur olan mafeumıatı 
ve kezalik seyyar ticaret memurlarının ticaretlerini 
icra ettiklerinde tebaiyete mecbur oldukları ahkâmı 
mütekabilen yekdiğerine işar edeceklerdir. 

ıMahaza şurası mukarrerdir ki; Balâda mezkûr 
seyyar ticaret memurları varakalarında muharrer 
olanlardan başka tüccar veya erbabı sanat için satış 
muameleleri akdliride bulunmak hakkını haiz olma
yacaklardır. 

İthali memnu emtia müstesna olmak üzere, bir 
gümrük resmine veya sa'ir kâffei rüsuma tâbi olan 
numunelik veya model suretiyle ithal edilen eşya, 
tekrar ihraç olunmaları kaydiyle, tarafeynce şeraiti 
atiye dâiresinde ithal ve ihraç resminden muafiyeti 
muvâkkate ile kabul edilecektir. 

A) İşbu seyyar memurlar, gümrük idaresine 
beyannamelerini verirken, ihracat memleketi memu
rini rüsumiyesi tarafından musaddak ve beraberlerin
de İthal ettikleri tarifeleri veya modelleri alelmüfre-
dat müşir bulunan tarifatlı bir listeyi üç suretiyle 
birlikte ibraz edeceklerdir. Eğer tarifatlı listeyi hamil 
bulunmuyorsa, beyannamelerini verirken numu
neler veya modelleri alelmüfredat irae eden yeni bir 
listeyi üç nüsha olarak ita edecekleredir. 

İthalât memleketinin memurini rüsumiyesi lis-̂  
tenin lisanı mahalliye tercümesini talep edebilecek
lerdir. 

ıB) Numune veya modellerin tekrar ihraçları 
esnasında ayniyetlerinin tespit edilebilmesi için; bun
lar ihracat memleketinde nevi ve şekillerine göre 
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damgalanmış, yahut balmumu veya kurşunla mü-
h'ürlenm'iş olacaklardır. Her bir taraf akidin memu
rini rüsum iyesi, numuneler üzerine vazedilmiş olan 
işaretlerin aslına mutabakatının tahkikini tem'in için 
bu damgalar ve mühürlerin modellerini mütekabi-
len ve resmen yekdiğerine göndereceklerdir. 

İşarat vazı gayri kabil veya müşkilâtı dâi olduğu 
takdirde, fotoğraflar, resimler, veya tarifatı tamme 
ve mufassala ile ayniyetin tespiti caizdir. Bununla 
beraber, ithalât memleketinin memurini rüsumiyesi, 
bu numunelerin tekrar ihracı esnasında ayniyetlerini 
temin için muk'tazi görecekleri bütün ahvalde, ma
sarifi alakadarlarca tesviye edilmek üzere bunları 
işaratı munzamına ile teçhiz edebileceklerdir. 

Bu son keyfiyetten mada, gümrük muayenesi, 
numunelerin sadece ayniyetin tespihimden ve eşyaya 
göre talep edilecek tekâlif ve rüsum miktarının ta
yininden ibaret olacaktır. 

Numune veya modeller ihracat memleketinde 
vazedilmiş işaretleri hamil bulunmazsa, ithal merrile-
ketühin memurini rüsumiyesi yeni işaretler vazede
ceklerdir. 

Ş) İthalâtçı tarafından gümrük idaresine tarifat-
h listenin veya numunelere ait beyannam'enin itasın
dan sonra, gümrük muayenesine mübaşeret edilecek 
ve numunelere ait olan liste ve beyanname ile bun
lara mevzu işaretler usulüne muvafık ise, bu numu
neden her birinin gümrük resmi ve - eğer mahal var
sa - istihlâk rüsumu tespit olunacak ve buna tekâlif 
ve rüsumun miktarı baliği, gerek nakden, gerek it
halât memleketinin salâbJiyettar makamatı tarafından 
kâfi görülen teminat suretinde depozito edilecektir. 
teminata mütedair ahkâm, hükümeti müteallıkası 
tarafından bir sureti umumiyede tanzim edilecektir. 
Vezin ve saire ücratı kati surette tesviye olunacak ve 
memurini rüsumiye tarafından alelusul tastik edi
len tarif atlı liste veya beyanname nüshalarından bi
ri ithalâtçıya iade edilecektir. 

Mahaza imalâtçı, numunelerden her birinin rüsu
munu tarifenin mevaddı müteall'ikası mucibince he
sap ettirip depozito edecek yerde, numunelerin mec
muu için bu rüsumu tarifede en yüksek resme ta
bi numune üzerinden, tesviye eylemek hakkını ha
iz olacaktır. Memurini rüsumiye bu teklifi isaf et
mekle mükellef bulunacaklardır. 

D) ıBu suretle ithal edilmiş olan numuneler ve
ya modeller, bir senelik bir mühlet zarfında gerek 
ithal edildikleri ve gerek diğer bir gümrükten ya 
ihracat memleketine iade veya her hangi bir rnemle-
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kete tekrar ihraç, edileceklerdir. Bir senelik mühlet 
icap ettiği takdirde itihalâlt memleketin rüsumat ida
resi tarafından temdit olunabilir. 

H) Tariıfatlı liste veya beyanname ile tekrar ih
raç edilecek numuneler veya modeller alâkadar ta
rafından gümrük idares'ine ibraz olunacak ve idareli 
mezkûre, ledelmuayene hini ithalde mevdu rüsumun 
tamamen iadesi veya bu rüsumun tesviyesini müem
men kefaletin feshi muamelesini İfa edecektir. Bu 
iade veya feshi kefayet keyfiyeti ancak tekrar ihraç 
ediimliş olan numuneler veya modeller için ifa kılına
caktır. - D - fıkrasında mezkûr mühletin hitamından 
sonra tekrar ihraç, dditeemiş veya mahallinde saftıl-
mış olan numuneler veya modellerin emaneten tu
tulan gümrük rüsumu, Rüsumat İdaresine irat kay
dolunacak veya kefillerden istiyfa kılınacaktır. 

<F) Hini ithalde mevdu rüsumun ret ve iadesi ve
ya kefaletin feshi, hudutlarda veya dahili memleket
te kâin olup bu bapta salâhiyeti muktazlyeyi haiz 
bulunan bilumum gümrük idarelerince İfa edilecek
tir. Tarafeyni akideyin, salâhiyeti mezkûrenin ita 
kılındığı idarelerin listelerini yekdiğerine tebliğ ede
ceklerdir. 

Bu maddenin ahkâmı hakkında bilumum düveli 
salise ile müsavat üzere muamele görmek esası, zaten 
mütekabil surette mahfuz bulunmakltadır. 

ıBu maddenin ahkâmı ayak satıcılığına kabili tat
bik olmayacaktır. 

Madde 7. — Tarafeynii akiİdeynden birinin, tica
retlerini icra zımnında panayirlere veya pazarlara gi
den tebaası, diğerinin ülkesinde, tabiyetinde bulun
dukları memleket memurini tarafından - H - melfu-
fundaki numune veçhile ita edilimiş bir hüviyet 
varakası ibraz edebildikleri takdirde, teba'ai mahalli-
yeden daha az müsait bir surette muamele görmeye-
ceklerdir. 

Birinci fıkranın ahkâmı seyyar erbabı sanata ka
bili tatbik olmadığı gibi ne ayak satıcılığına, ne de 
sanat veya ticaret icra etmiyen eşhas nezdinde sipa
riş almaya şamil bulunmadığından, tarafeyni aki-
deynden her biri bu bapta kendi mevzuatı kanuniye-
sinde serbestli tam'mını muhafaza eder. 

Madde 8. — Zirde nrezkûr eşya, istimalleri müd
detine tevafuk eden bir mühlet zarfında tekkar ih
raç veya antrepoya vazedilmiş oldukları takdirde, 
ayniyetlerinin tespiti şartı altında ve icap ederse, her 
hangi bir teminatı kâfiyenin tevd'ii mukabilinde, 
gümrük resminden muaf olarak kabul olunurlar. 
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L İki memlekeiti akideynden birine tamir edilmek 
üzere ithal kılınan eşya, 

Şurası mukarrerdir ki: Bu eşya ihracat memle
ketine tekrar İthal edilirse, tekrar ithalleri esnasında 
İthalât resminden müstesnadırlar. Bu eşyaya esnayı 
tamirde külliyetli miktarda ilâve edilmiş olup güm
rük resmine tabi bulunan meva'd veya aksam, nefsi 
eşyadan ayrı olarak ve bunların asıl eşya ile terkip 
edilmelerimden mukaddem tabi oldukları tarifeye 
göre gümrük rüsumu tesviyesine tabi tutulacaklardır. 
Tesviyei rüsuma esas olan sıklet, alettahmin tespit 
olunabilir. 

2. Tarafeyni akideynin birinden diğerinin ülke
sine, orada doldurulmak ve billâhara tekrar ihraç 
edilmek için, İthal olunan kaplar, çuvallar, fıçılar ve 
saire. 

3. Panayırlara, sergilere veya müsabakalara 
mürsil eşya, 

Mevzubahis eşyanın memlekete hini duhulünde 
alâkadarlar bunların istimal müddetini tespit eyle
meğe ihtimam edeceklerdir. Bu mühlet memurini 
rüsumiye tarafından, ihtiyaç görülürse tahdit oluna-
bİlecekltir. 

Madde 9. — Üçüncü bir devletle müsavat üzere 
muamele görmek esası: 

!1. Tarafeyni akideynden biri canibinden, hem
hudut memleketlerle hududun iki tarafında umumen-
on beş kilometreyi tecavüz etmeyen bir saha da
hilinde vukubulacak hudut ticareti hususunda bah
şedilmiş veya bilâhara edilebilecek olan imtiyazata, 

2. Bir gümrük ittihadından münbais müsaadatı 
mahsusaya, 

3. Gümrük tarifesi hususunda ve umumiyetle 
diğer hususatı ticariyede, Türkiye ile 1923 senesinde 
Osmanlı İmparatorluğundan ayrılmış olan memleket
ler arasında mevcut veya istikbalde ihdas edilebile
cek olan menafii ve müsaa'data kabili tatbik olmaya
caktır. 

Madde 10. — Demiryollar üzerinde ne nakliyat 
ücuratı, ne de seVkiyâtın zaman ve tarzı icrası hu
suslarında tarafeyni akideyn ülkeleri ahalisi beynin
de fark gözet'ilmiyecektir. Bilhassa, tarafeyni aki
deynden birinin ülkesinden diğerinin ülkesine geçen 
veya işbu ülkede transit edilen irsaiât, sevkiyat veya 
ücuratı nalkliye hususlarında bu ülkelerin birinden 
gerek dahilde bir mahall'i maksuda ve gerek mema-
İki ecnebiyeye giden irsalâttan daha az müsaadeli 
bir surette muamele görmeyecektir; eiverirki nakli
yat, aynı hat ve aynı istikamette vuku bulsun. 

Tenzilâtlı ücurat ile icra edilen ve ahvali hüsüsi-
yede geçici bir kaza ve felâketin tehvinirii istihdaf 
eyleyen veya bir emri hayra muhassas bulunan nak
liyat mevzubahis olmadıkça hiç bir muamelei istis-
naiyeye cevaz verilmiyecektir. 

'Bundan maada, demiiryollarındaki münakalâtı 
mütekabilenin ve transit sevkiyatının teferruatını, 
şimeridüfer idalerelerinin itilâfı suretiyle, tanzim ey
lemek hakkını iki hükümet muhafaza ederler. 

Madde 11. — Tarafeyni akideynden burinİn san
cağını hamil olup hamulesiz veya hamuleli olarak di
ğer tarafa ait sulara ve limanlara girecek veya bu
ralardan çıkacak olan merakip ve sefain, mahalli 
hareket veya azimetleri neresi olursa olsun, her gü-
na husüsatta ayniyle sefaini milliyeye tatbik edilen 
muameleden müstefit olacaklar ve her ne unvan al
tında bulunursa bulunsun, devlet, vilâyetler, nahiye
ler veya tarafı hükümetten salâhiyeti haiz her hangi 
bir taazzuv nam ve menfaatine İstiyfa olunup mera-
kibi milliyeye tahmil edilen veya edilebilecek olan
lardan başka hiç bir gûna tekâlif veya rüsuma tabi 
tutulmayacaklardır. 

Madde 12. — Hamule mevrit veya mahreçleri ne
resi olursa olsun, milli sancak altında ithal veya ih
raç edildikleri takdirde tabi tutulacakları rüsum ve 
mükellefiyattan ne başkasına ve ne daha şeridine ta
bi olmayacaktır ve ne de bundan başka türlü bir 
muamele görmeyeceklerdir. Gemilerin yolcularına ve 
bunların eşyayı zatiyelerine aynen milli sancak altın
da seyahat ediyorlarmış gibi muamele olunacaktır, 

Madde 13. — On birinci ve on ikinci maddelerin 
ahkâmı, kapotaja, .balık avına kılavuzluk etmeğe ve 
kılavuz istihdamına, römorkör işletmeye ve sair li
man hidematına ve kezalik dahil] sularda seyrisefai-
ne kabili tatbik olmayacaktır. 

Madde 14. — Sefain ve merakibin tabiiyeti, her 
iki tarafça, devleti aidesinin salâhiyettar makamatı 
canibinden, her memleketin kavanin ve nizamatına 
tevfikan, bu bapta verilen vesaik ve şahadetnamele
re göre muteber tutulacaktır. 

Tarafeyni akideynden biri canibinden verilen hac
mi İstiabı şaadetnameleri ile hacmi İstiabiye mütedair 
sair vesaik, iki tarafı akit arasında akdedilebilecek 
olan itilâfatı hususiyeye tevfikan tarafı diğerce tanı
nacaktır. 

Madde 15. — Tarafeyni akideynden birinin san
cağını hamil olup diğer tarafa ait bir limana, mah-
za hamulelerini itmam veya bunlardan bir kısmını 
ihraç veya aktarma etmek ma'ksadiyle dahil olan 
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merakip ve sefain, mezkûr memleketin kavanin ve 
nizamaitına tevfiki hardket ederek, hamulelerinin di
ğer bir limana veya diğer bir memlekete gidecek olan 
kısmını gemi dahilinde hıfzedebilecekler ve hamu
lelerinin işbu kısmı ahiri için, muhafaza harçların
dan maada - ki za'ten bu harçlar ancak milli seyri: 
sefain hakkında tespit edilmiş olan en aşağı miktar
da İstiyfa olunabilecektir - hiç bir harç veya ücret 
tesviyesine mecbur tutulmaksızın bunları tekrar ih
raç edebileceklerdlir. 

Madde 16. — Tarafeyni akideyinden birine men
sup bir sefinenin tarafı diğer sularında gark olması, 
karaya oturması, hasarı bahri veya tevakkufu mec
buriye uğraması gibi hadisatta, sefine ve hamulesi, 
işbu memleket kavanin ve nıizamatmın ahvali mua
melede sefaini milliyeye bahşettiği müs-aadat ve mua-
fiyaitın aynından istifade edecektir. Geminin kapta
nına, mürelttebatına ve yolcularına, gerek bunlar 
için ve gerek sefine ve hamulesi için, ayniyle tebaği 
mahalliyeye tatbik edilen tarz ve derecede ifayı mu
avenet ve müzaharet edilecektir. 

Tahlisiye resmine gelince, tabiisin vuku bulduğu 
memleketin mevzuatı kanuniyesii tatbik olunacaktır. 

'Karaya oturmuş ve gark olmuş bir geminin kur
tarılan emtiası, istimlâki dahili için memlekete ithal 
edilmiş olmadıkça, hiç bir gümrük resmine tabii tu
tulmayacaktır. 

Madde 17. — Tarafeyni akideynden birinin ülke
sinde, bir mah'sülün istihsali, ihzarı veya istimlâki 
üzerine, gerek devlet ve gerek nevahi ve esnaf cemi
yetleri hesabına, vazedilmiş veya edilecek olan rü
sumu dahiliye, tarafı diğer ülkesinin müs'tahisâlâtına, 
hiç bir bahane altında, nefsi memleketin müstahsâ-
lâtı mümasilesinden daha ağır ve daha izac edici 
bir surette tatbik edilmiyecek'tir. 

ıMadde 18. — Tarafeyni akideyn, tacirlere güm
rük tarifeleri ve bilhassa muayyen bir neta üzerin
den istiyfa edilecek rüsum miktarı hakkında malu
matı resmiye İstihsal eylemleri imkânını vermek için 
tedabiri muktaziye ittihazını taahhüt ederler. İstida, 
ithalât memleketinin niza'matı mucibince, ndtaın bir 
nümunesiini veyahut mufassal bir tarifini, suret veya 
fotoğrafisini ihtiva eylemelidir. 

Madde 19. — İşbu mukavelename tasdik edile-
cek ve tasdiknameler mümkün olduğu kadar süratle 
Berlin'de teati kılınacaktır. 

Bu mukavelename tasdiknamelerin teatisi tarihin
den bir ay sonra dahili meriyet olacak ve iki sene 
müddeti haiz bulunacaktır. Bu tarihten itibaren ta
rafeyni akideynden biri tarafından fesholunmadığı 
müddetçe meriyette kalacaktır, İşbu fesih, ancak altı 
aylık bir mühletin hitamından sonra hükmünü ic
ra edebilir. 

Tasdiken rllmekal, murahhaslar işbu mukavele
nameyi imza ve mühürleriyle tah'tim etmişlerdir. 

«A» Melfufu 

Alman tarife 
Numaraları 

19 dan 
28 den 
46 dan 

52 den 

Almanya Tarafından Türkiyeye Verilen Müsadatın 
Cetvelidir. 

Müstahsıalâtın Envai 

Kuş yemıi 
Pamuk, ham veya teınizfenmıiş olarak 
Kemale ermemiş, fındık - yeşil - yahut kemale 
ermıiş, kabuklan ayıklanmış, öğütülmüş veya sair 
surette ezilmiş veyahut basit surette ihzar edilmiş 
olarak 

İncirler : 
Beş kilo veya daha az sıklette kaplar derununda 

olarak 

Yüz kilo için gümrük 
Resmi Reih Mark 

Müstesnadır 
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Türk Tarife 
Numarası 

54 den 
60 dan 
94 den 

136 dan 

225 den 

428 den 

Müstahsalâtın Envai 

Sairleri 
Kuru üzümler - 53 numarada, zikredilmemiş olanlar-
Kabuklu veya kabuksuz badem, şamfıstığı 
Afyon 
Palamut, öğütülmüş olanlar dahi 
Yumurta, pişmemiş veya kabukları ile basit bir su
rette pişmiş olarak, boyalı, nakışlı veya sair surette 
tezyin edilmiş olanlar dahi 
- Kutular, şişeler, çömlekler veya sair mümasil kap-
lar derunda ihzar edilip perakende satılacak olanlar
dan başka suretle ihzar edilmiş bulütımiak kaydiyle -
Ham zımpara, öğütülmüş veya yıkanmış olarak, ke-
zaîik tuğla şekline konulmuş olanlar dahi 
Zemin halıları, yün ipliğimden veya salir hayvan tüy-
ıllarii ipliğinden nıabaltıiyülfaısıılı mevaıddı nesciye veya ip-
likıllanle karışık olıaıniIıaT dahi, metre dile ölçülecek parça 
halinde veya kesilmiş olanak, düğümlü halılar, bas
ma nakışlı olanlar veya dikiş ile merbut bulunanlar 
dahi 

Yüz kilo için gümrük 
Resmi Kuruş 

Müstesnadır 
Müstesnadır 

Müstesnadır 

800 

/«B» Mielfufu 

Türk Tarife 
Numıaras! 

196'ya raütef errian 

231 den 

Türkiye Tarafından Almanya'ya Verilen Müşadatın 
Cetvelidir. 

Müstahsalâtın Envai 

Fildişi, ıbağa ve sedef tajkMtleri ile veya trokar, gala
lit, selloit, boynuz, kemik, cam, porselen ve sunî ipek 
igîibi kıymetsiz mevad ile ve kezalik nikel kaplı veya
hut gümüş veya altın yaldızlı kıymetsiz maadan ile 
tezyil (edilmiş olan deri veya köseleden mamulât, ta
rifenin 195 numaralı maddesine tabi tutulacaktır. 
Fırçacı mamulâtı : 
Saniyen domuz kılından veya sair hayvanat kılları 
ile elyafından veya bir elyafı hayvaniye ve nebatiye 
ile karışık liflerden mamul fırça 
Haneye ve sanayie ma,hsus fırçalar 

Yüz kıilo için gümrük 
Resmi Kuruş 

2750 
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Türk Tarife 
Numarası 

552 

Müstahsalâtın Envai 

441 

472'ye müteferrian 

491 salisen fıkrasına 
Müteferrian 
533 saniyen fıkrasına 
Müteferrian 
576 

-5 81 -5 mütefernian 
-585- 'salisen-'den 

-594- samünen 

-595- ıtesisan- fıkrasına 
Müteferırt'an 

-595 aşAnen- fıkrasına 
Müteferrian 

-604 evvelen- fıkrasına 
Müteferrian 

607 salıisen -
Fıkrasına müteferrian 

775 

763 

Rabian selliloit veya 'galalitten mamul diş fırçaları, 
tarifenin 231 numaralı maddesinin rabian fıkrasına 
tabi tutulacaktır. Kütübü matbua - Dezlli veya mu
kavva Ikapiı - : 

Salken sair kitaplar 
Demiir veya çelik alât ve edevat - saplı veya 

sapsız - : 
Sadisen alât ve edevatı saire - marangoz, kurşuncu, 
çuhacı, duvarcı, tarai, bahçivan, saatçi vesaiir alât 
ve edevatçı 
Kalay ile terkip edilmiş kurşun mamulâtı, eğer kala
yın yüzde nispeti asgarî olup yüzde dört miktarlını 
mütecaviz değilse, tarifenrn 482 nci maddesine tabi 
tutulmayarak 472 nci madde mucibi noe gümrük res
mi tesviyesine tabi olacaktır 

Binde onüç n'ispeıtinde az 'miktarda altın kaplı gümüş 
Mamulât, sade gümüşten mamul mevad gibi tarifeye 
tabi tutulacajktır. 
Terki'bi çivit - cndÜgo sentetik - sunî çivit giibi tarife
ye tabi tutulacaktır. 

Aniiln salç 
Deibagatte müstamel mevadı kimyeviye ve kezalik 
«Ordüval» ve.. Neradol 
Nidrat dö potas -
Başka mahalde isimleri zikredilmeyen postas emlâ-
hı gibi tarifeye tabi tutulacaktır. 
Hidro sülfit ve emsali, kezalik bilâtekit, bilânkıit -
1 -, bormol, y 
Rangolit, sülfit, bisülfit 

Nelkal 

Dekrolin 

Kromasil, Kromondal 
Pire ve emsallini itlafa mahsus her nevi toz - macun 
ve mayi - mevzu bulundukları kabın sikletii dahildir. 
Oyunca/klar : 
iBvvelen - mihaniki hareketli 
Saniyen - makinesiz 

Müstesnadır 

2X450 

5X165 

5 X 15 

5 X 22 

5X300 

5X150 
150-emsaÜ tezyide 
tabi değildir. 
200 - emsali tezyide 
tabi değildir. 

3X1600 
3 X 1350 
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Menşe Şahadetnamesi Numunesi 

Mürs'ilin 
ismi 
ikametgâhı 
Sokağı 

Mürsili lileyhıim 
İsmi 
İkametgâhı 
Sokağı 

Parça Ambalajın Marka ve 
adedi zurufun şekil numarası 

ve sureti 

Balâda evsafı zikredilen eşyanın menşeini n. 

Safi ve gayri Sevik edildiği tarik Muhteviyatı 
safi sikteti kilo şimendüfer, posıta, 

vapur ilh... 

olduğu tasdik kılınır. 

Şahadetnameyi ita eden sâlahiyettar dajirenin 
Mühür 

ismi ve 'imza 

192 

«D» Melfufu 

Devletin ismi 
Varakayı ita eden makam 

Seyyar ticaret memurlarına mahsus salâhiyet varakası 
ita tarihinden itibaren on Akü ay müddetle muteberdir. 
Hangi memleketler için muteber olduğu : 
Varaka numarası: 
Şehrinde rnütevellid şehrinin Sokağında numaralı hanede mukim 

efendinin şehrinde unvanı ticarisi altında işleyen 

(1) Fabrika - veya ticarethane - sinin - lerinim sahibi - veya - namına itfayı muameleye sajlâthiyettar sey
yar ticaret memuru olduğu ve mumaileyhin salifüzzükr fabrika - ticarethane - 1er - için balâda muharrer mem
leketlerde siparişler almak veyahut mubayaat icra eylemek salâhiyetini haiz bulunduğu ve mezkûr ticarethane 
- fabrikasının - lerin -

Memleketinde ücrayı ticaret - sanat etmeğe mezun olup bu baptaki tekâlifi kanuniyeyi tesviye etmekte ol
duğu - oldukları - tasdik kılındı. 

- Şehidin ismi Fi 192 
Varaıka hamilinin eşkâli 
Yaş : 
Boy : 
Saç : 

Fotoğrafı : Alameti farika sajbite 

Ticarethanenin leıin - sahibinin imzası 

Varaka hamilinin imzası 

(1) İşbu noktalara ticarethane veya fabrikaların neler sattığı veya neler imal ettiği yazılacaktır. 
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«Ni» Melifuıfu 
Panayır ve Meşherleri Ziyaret Edenlere Mahsus 

Hüviyet Varakası 
İşbu varakanın hamili olup delki -

Türk tebaası (için : Almanya'daki - Alman tebaası 
liçin : Türkiye'deki - panayır ve meşherleri ziyaret 
etmek iarzusunda bulunan efendimin 
şehrinde ikamet eylediği ve îÜcareti veya sanatının 
ücrası liçin tekâlif ve rüsumu kanumiyeyi ile mükellef 
olduğu tasdik kılındh 

İşbu varaka aylık bir müddet içün mu
teberdir. 

Varakanın ütıa kılındığı mahal ve tarih ite ita eden 
majkamın imzıa ve mühürü. 

îmza Protokolü 
Ticaret mukavelenamesinin imzası esnasında zîr-

de vaziülimza murahhaslar, tasrihatı atdyenin icrası 
hususunda mutabık kalmışlardır : 

4 mcü ve 19 ncu maddelere müteferrian : 
Tarafeyni akideyn, dördüncü maddenin ikinci fık

rasının birinci numarasında zikredilen esbap dolayı-
sliyle ithalât ve ihracat üzerine mevzu memnulyet ve 
takyitlerin lişbu mukavelenamenin - A - ve -• B - rnel-
fuflarında muharrer mustajhsıalât hakkında ihdas edi-
îemıemesli hususunda mutabıtırlar. 

İthalât ve ihracat memnuiyeüerinin hini ilânımda 
evvelce sftpariş edilmiş veya sevk olunmuş olan eşya 
hakkında dahi ayni suretle muamele edilecektir. 

Dördüncü maddemin ikinci fıkrasının birinci nu-
marasındaki esasa müsteniden ihdas edilen memnüi-
yetlerle menafiiinin haleldar olduğunu gören, tarafın, 
mukavelenameyi 19 ncu maddenin (ikinci fıkrasında 
mezkûr tiki senelik müddettin hitamından evvel bile 
olsa, altı aylık bir mühletle feshetmek hakkım haiz 
bulunmasında dahi, tarafeyni akideyn mutabık kal
mışlardır. 

Mahaza balâdaki ahkâm işbu mukavelenamenin 
imzası esnasında mevcut olan memnuiiyetlere tatbik 
edilmez. Her iki taraf bu memnuiiyetlere müteallik 
listeleri yekdiğerine ita edeceklerdir. 

9 ncu maddeye müteferrian : 
Şurası mukarrerdir ki dokuzuncu maddenin üçün

cü numarasında tadat edilen müsaadat ve mıenafıiti 
mahsusanın üçüncü bir devlete balhşedüJmıiş olması 
takdimimde işbu madde m'abihilihtiyaç olamaz. 

17 ndi maddeye müteferrian : 
Şu Cihet mukarrerdir ki : Tunikliye kendi tebaa-

siyle Alman tebaası arasında aynı şeraiti müsavat da
hilinde işbu mazbataya melfuf cetvelden tadat edilen 

mahsulât üzerimden mezkûr cetvelde irae olunan lis-
tihlâk resmini ayrıca i&tıiyfajya devam edebilecektir. 

Bu protokol işbu mukavelenamenin cüzü mütem
mimi olup bununla birlikte ıdabili meriyet olur. 

İmza zabitnaımesiimin melfufu 

İstihlâk Rüsumu 
Çay 40 kuruş kilosu 
Kahve 20 kuruş 'kilosu 
Petrol 6 kuruş kilosu 
Pirinç 10 kuruş kilosu 
Margarin ve oliou margarin ve diğer şuhumu hay

vaniye 80 kuruş kilosu 
-Stearin mumları 20 kuruş kilosu 
Adi sabun 5 kuruş kilosu 

Yeni ve müstamel torba çuval 5 kuruş kilosu 
Baharat 30 kuruş kilosu 
Kibrit 60 kibritlik her kutu 
Mum ve kibrit 1 kuruş 60 kibritlik her kutu 
Sıiıgara kâğıdı 1 kuruş 50 yaprağı 
Çalkmak 25 kuruş tanesli 
Şeker 15 kuruş kilosu 

Büsküi "] Muhtevi oldukları 
Çufculata I yüzde mliktarında 
Süt hülasası }• şekere nazaran 
Şekerleme glikoz | istihlâk resmine 
Meşrubatı gayri kuliye | tabidirler 

gazoz ve limonatalarla I 
diğer bütün müstahzarat j 

Tömbeki 40 kuruş kilosu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Ticaret Encümeni 18.3.1927 

Karar No. : 5 

Ticaret Encümeni Mazlbalta'sı 
Riyaseti Celileye 

3 Mart 1926 tarihli Türk - Alman Muhadene't 
muahedesine tevfikan, Hükümelti Cumlhuriıyemizle Al
man Reih Hükümelti arasında akidolunan Ticaret mua-
hedenameisinin sureti ile merbütatı ve işbu muahede
nin tasdikine mütedair Başvekâletten bilvurut encüme
nimize muhavvel kanun lâyihaisı ve öslbajbı mucibe 
mazbatası, encümenim izce kemali dikkat ve ehemmi
yetle mütalaa ve tetkik olumdu. 

İki devlet arasındaki tarihi muhadeneitin icalbaıtın-
dan oîsa gerektir ki: İşbu Ticaret mualhddeisinde ta
rafeynin samimiyet ve hüsnüniyeti bariz bir ısurötte 
görülelbi 1 mekted ir. 
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Murahhaslar; tarafından imza olunmuş ve hükü
metimizce muvafılk görülerek Meclisi Âliye sevk edil
miş olan bu Ticaret - muâhedemamesiyle tarafeyn yek
diğerine en ziyade mazharı müsaade millet muame
lesi tatbik etmekle beraber erkâma müstenit neticeye 
göre ihracatıımızın himayesinde hüsnüniyet ile hareket 
edilmiş olduğunu görmekteyiz. Binaenaleyh bu netice 
karşısında murahhaslarımıza teşekkür ederek muahe-
denamenin hufcutu esaisiyesini, tellhisen berveçhi zîr arz 
eyleriz. 

Menşei Türkiye olup «A» liısftesinlde ve menşei Al
manya olup «B» listesindeki müstahsalâtı arziye ve \ 
'sınaiye, işbu listelerde tespit edilmiş olan gümrük rü- j 
ısumundan fazlasına tabi olmayacaklardır. Taraf eyin- \ 
den birinin müstahsalâtı arziye ve sınaiyesi, diğerle- : 
rinin ülkesinde üçüncü bir memleket müstahsalâtı ar- \ 
ziye ve sınaiyesi ne bahşedilmiş müisaadatin dununda | 
bir muamele görmeyecektir. ! 

Tarafeynden birinin, bir veya müteaddit mem- j 
leketi saliseden transit suretiyle ithal ettikleri müs- j 
ıtahsalâtı arziye ve sınaiyesi, doğrudan doğruya ithal ] 
eylediği müstahsalâtı sınaiye ve arziyösi ımisullu mua- 1 
rnrele görecelktir. Bu ahkâmdan, yalnız, tarafeynin ı 
malhsulât ve mamulâtı rnilliyesinin ve bu suretle ad ve ) 
itibarı kabul edilmiş bulunanların istifadesini teminen j 
«S» melfufundaki menşe şadetnamesi kabul edilmiş- j 
tir. Mamafih posta muamelâtımda ticarî mahiyette ol- j 
madııkça, yalnız menşe şadetnamesine tabi tutulmaya
caklardır. 

«A» ve «B» melfufundaki listelerde muharrer 
müstâhlsalât ile memnuiyetlten evvel 'sipariş edilenler 
müstesna olmak üzere, inhisarlara mevzu teşikil eden 
mevad ile bazı muayyen hususatın ithalât ve ihraca
tına memnuiyet ve takayyüdat koymak hakkını ta
rafeyn muhafaza etmekle beraber bunlar haricinde ne 
ithalât ve ne de ihracat hususlarında bir memnuiıyet 
vazederek tarafeyn yekdiğerinin münasebatı ticariye-
lerini sektetar etmemeyi taahhüt eylemişlerdin Ber
veçhi maruz memnuiyetlerden (taayyüş ve takaddiye 
elzem menabiin muhafazası ve milletin iktisadî faali
yetinin vikayesi için ihdas edilen memnuiyet) ile me-
nafiinin haleldar olduğunu gören tarafı diğerin mu
kavelenameyi, iki senelik müddetin hitamından evvel 
bile olsa altı aylık bir mühlet ile feshetmek hakkı ka
bul olunmuştur. Tarafeyden birinin, diğerinin ülke
sinden geçecek transit emtiasına azamî teşhilât gös
termesi ve istatistik, muhafaza, mağaza ücuratından 
maade rüsum ve aidat talep olunmaması taahhüt edil
mektedir. 

Emniyeti âmme ve emniyetti devlete ve zabıtai sıh
hiyeye müteallik esbaptan dolayı yapılacak memnui-
yat ve takayyüdat, transit muamelesinin himayesi ak
sine bir hareket telâkki olunmayacaktır. Şu kadar ki 
aynı muamele, aynı şeraite tabi olan nıemalike tatbik 
oluna. 

Tarafeyni âkideyn birbirinin 'tüccarlarını, fabrika
cılarını vesair erbabı sanatını mütekabilen himayeyi 
deruhte ve model ve numunelerin celp ve iadesinde 
mıüsaadatbahş ve bunlar hakkımdaki gümrük muame
lâtını istisnaî bir itarzde tespit eylemişler; pazar ve 
panayirlere gidip geleceklere tebaai mahalliye hakkın
daki teşhillâtın bahsini taahhüt etmişlerdir. Muayyen ba
zı eşyanın, istimalleri müddetine tevakuf eden bir müh
let zarfında tekrar ihraç veya anıtrepoye vazedilmiş ol
dukları takdirde ayniyetlerinin tespiti şartı altında ve 
icap ederse herhangi bir teminatı kâfiyenin tevdii mu
kabilinde gümrük resminden muaf olarak kabul ede
ceklerdir. İşbu muahede ile âkideyn yekdiğerine kemdi 
ülkelerinde en ziyade mazharı müsaade millet mua
melesini bahşetmekte olduğundan üçüncü bir devlet 
ile müsavat üzere muamele görmek esasının isitisnalarrn-
dan bulunan dokuzuncu maddenin 1, 2, 3 rucü numara
larında zikir ve tespit edilmiş olmakla beraber imza pro
tokolüne nazaran dokuzuncu maddenin 3 ncü numa-
rasındaki müsaadat ve menafii mâhsusanın bir dev
lete bahşedilmiş olması taÜdirinde işbu dokuzuncu 
madde mabihilihtiyaç olamamaktadır. 

Demiryollarındaki münakalâtı mütekâbilenin ve 
transit savkiyatının teferruatını şimendüfer idareleri
nin doğrudan doğruya itilâfı suretiyle tanzim eylemek 
hakkını iki hükümet aynı suretle muhafaza etmekle 
beraber, böyle bir itilâfın husulüne kadar tarafeyni 
âkideyinden her biri kemdi ülkesinde ve tebaasına 
tatbik ettiği tarifeden yüksek tarifeyi tarafı diğer te
baasına tatbik etmeyecek ve tebaanın gördüğü aynı 
teşhilât ve muameleye mazhar kılınacaktır. 

Tarafeyni alkideynden birinin sancağını hamil olan 
gerek hamuleli gerekse hamulesiz sefain diğer tarafa 
ait liman ve karasularında, sefaini milliyeye tatbik 
edilen muameleden müstefit olacaklar, ımerakibi mil
liyeye tahmil edilmiş veya edilecek olanlardan başka 
hiçbir gûna teklif veya rüsuma tabi tutulmayacaklar
dır. 

Ve bunların yolcuları ile hamulelerimde milli bay
rak altındaki nakliyat ve seyahat muamelesini göre
cektir. Mamafih bu ahkâm, kabotaja, balık, avına, kı
lavuzluğa, römorkör işletmek vesair liman hizmetine 
ve dahilî sularda 'seyrisafine tatbik edilmeyecektir. 
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Tarafeyni alkideynden birinin diğer 'taraf suların
da 'bir kazaya maruz katması halinde bilcümle hi'de-
ma'tı tahlisiye ve rüsum ve tefernüa'tı sairede millî bay
rak altındaki sefaine yapılacak muamelemin aynı tat
bik edilecektir. 

Tarafeyni alkideynden birinin ülkesinde bir mah
sulün istihsali, ihzarı ve istihlâki üzerine memleketin 
müstahsalâtı mumaselesinden daha ağır ve daha taz
yik edici bir surette ve hiçibir nam ile rüsum, aidat 
vaz edilemeyeceği taahhüt olunmuş ve imza zabıtna
mesi melfufundan bazı muayyen mevadın istihlâk rü
sumu tespit edilmiştir. 

Tarafeyni akideyn, tacirlere, gümrük rüsumu ve 
muamelâtı hakkında malumatı resmiye verebilmek 
üzere icap eden tedaibirin ittihazını taahhüt eylemiş
lerdir. 

Hulâsa; Türkiye Cumhuriyeti ve Alman Reih Hü
kümeti, tarafeyn münasebatı ticariyesinin suhulet ve 
•emniyeitiyle inkişafı için, (kemali hüsnüniyete hareket 
etmişlerdir. 

Gerçi (B) listesindeki mevadda Almanya'ya, karşı gös
terilmiş olan müsaade ve mütekabile asasına müstenit 
ise de Lozan Muahedenamesine vazıülimza bulunan dev
letlerde (En ziyade mazharı müsaade millet muamelesine 
mazihar bulunduklarından «B» listesinden müstefit ol
maları lâzım gelmekte olduğu zannedilirise de bu me-
valt, Alman ihracat emtiasından bulunduğundan diğer 
devletlerin) bu hususta istifadeleri pek cüzi ola'bilecdk-
tir. 

(Bu mualhedenamede [milletin hayat ive maişetine 
ielzem ıolan menalbi muhafaza, faaliyeti iktisadıiyeımiiz 
vikaya ve inhisar hakkımızın idame edilmiş emni
yetli, devlete ve zabütai sıhhiyeye ait hususatta kayıt 
altlına lalıınımiadığımıız (gibi hudut ticaretlerimizle Tür^ 
Ifciye'den ayrılan aksamı memalikte yapılan ve yaipı-
lacaık gümırük tarifeleriyle işjbu muahedenameınin alâ-
löa ve mülna&ebetMn lehıirnıitae olarak haUolunımusj 
bulunduğundan ve nuevaddı sairede her muahedede1 

mütlat olan maddelerden ibaret bulunduğundan; encü'-ı 
ımıenıiınlizioe şeref ve menaıfii aktisadiyemlze muvafık 
gördüğümüzden ve Meride dalha vasi inkişjafatta vesile 
olacağıma ikıanıaat getirdiğimizden, kabul ve tasdikini 
ıniloa ederiz. İşlbu muıalhedename tasdiknamelerin te-
latıisi tarihlinden bir ay sonra dahili meriyet olacak
tır ve iki seme müddeti haiz bulunaıcaktır. Binaena
leyh ıbir an evvel dahili meriyet olabilmesi için, He

yetti Celileye şevkinin tesrii istiılhamıiyle ve Hariciye 
Encümenimizin rnütalaai musilbesine dftikaren tak
dim kılındı efendim. 

(Reis 
Klanya Mazbata Muharriri 

Kâzım Hüsnü (Nurettin 
Aza1 

Kâtip ISivas 
İsmail Doktor Ömer Şeviki 

Aza Aza 

Aza Aıza 
Denizli 

Haydar Rüşltü 

Türkiye 
Büyük! Millet Meclisi 1 9 . 3 , 1927 
Hariciye Encümeni 

Adet 
Karar 1Q 

Hariciye Encümeni Ma>zlbatası Riyaseti Celileye 
Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Cumhuriyeti 

anasında 12 Kânunusani 1927 tarihimde akit ve imza 
edilmiş olan Ticaret Mukavelenamesinin tasdikine 
mütedair Başvekâletten varit olan kanun lâyihası ile 
esbabı mucibe mazbatası merbutatiyle ıbirlikte Hari-
ciye Encümeninde mütalaa olundu, 

Mukavelenamenin kalbul ettiği esasa göre tara
feynin yekdiğeri mıemleikötine vuku bulacak ihracatı 
için mütekiabilen en ziyade mazharı müsaade millet 
muamelesi tatbik edilecektir. İthalât ve ihracat mera-
nuiyetleri hakkında Lozan Muahedenamesindeki hü
küm kalbul olunmuştur. Muayyen mahsulâtı arziye 
ve sınaiyeden alınacak rüsum A ve B cetvelleri]'nde 
tespit ©dıiilmıiş olduğu cihetle en ziyade naili müsaade 
milletin mahsulâtı mıurnasilesine tatbik edilen rejimini 
tebeddülü hâlinde de vaziyetin mukavelenamenin 
devamı müddetincıe istikrarı temin edlilmiiş oluyor. 

Mevaddı müteferrikasında münderiç ahkâma na
zaran kabotaj, balık avı ve dahili liman hizmetleri 
istisna edilmek şartiyle seyrisefain hususunda müte-
ıkalbilen milli muamelenin tatbiki mukarrerdir. 

Almanya'ya vulku bulan ihracatımız meyanında 
en ehemmiyetlilerini teşkil eden .bazı mamulât ve 
mahsulâtı rdliyemizin bugüne kadar talbi oldukları 
ağır rüsumun bu mukavelename iie tenzilini mem
nuniyetle karşılar. Ve aidumum ticaret ve seyrise-
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iain muahedelerine derci mutat ahkâmı ihtiva edeni 
mezkûr mukavelename ile merfoutatıınım tasdikine 
müsaade buyurulımiasını arz eyleriz;. 
Hariciye Encümeni Reisi Mazibata Muharriri 

marnıma llstanlbu! 
Ahmet Muhtar Ahmet Muhtar 
Kâtip inamına. Aza 

iistanlbu! Kars 
Tevfik Kâmil Ağaoğhı Ahmet 

Aza Aza 
iDolu Kütahya Mebusu 

Cevat Ablbas Nuri Bey hini imzada 
bulunmamıştır. 

Aka 
Afyonkarahisan 

Ruşen Eşref 

Hükümetin Teklifi 
Türkiye Devleti ile Alman Reih Hükümeti 
arasında münakit Ticaret Muahedenamesinin 

tasdikline dair kanun 
Madde 1. Türkiye Devleti ile Alman Reih Hü

kümeti arasında Tl Kânunusani 1927 tarihinde 
Ankara'da akit ve imza olunan Ticaret Muahedena-> 
mesi kıalbul ve tasdik edilmiştir, 

Madde 2. Iİş!bu mualhedenaımıenin icrayı ahkâ
mına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

!2 'Şubat 1928 
'Başvekil Adliye Vekili 

İsmet Mahmut Eisat 
Müdafaai Milliye Vekili iBalhriye Vekili 

Recep taamı 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 

M. Cemil Dakjtor Tevıfik Rüştü 
Maliye Vekili Maarif Vekâleti Veki'M 

Mustafa AMülhalik Doktor Refik 
Naifıia Vekili Ziraat Vekili 

Behiç Mehmet Salbri 
Ticaret Vekilli Sıhhiye ve Muaiveneti 

Mustafa Rahmi İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Ticaret Encümeninin Tadili 
Türkiye Cumhuriyeti ile Alman Reih Hükümeti 

arasmida münakit Ticaret muahedenamesinin 
'tasdikine dair kanun; 

Madde L Türkiye devleti ile Alman (Reih) Hükü
meti arasımda 111 Kânunusani 19(27 tarihinde Am-
ıkara'da aıkıilt ve imza olunan Ticaret Muahedena-
mesii kabul ve tasdik edilmiştir. 

Madde 2. İşbu mualhedenamenin İcrayı Ahkâ
mına icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
mütalaa varmı? (Hayır sesleri) 

HARİCİYE VEKİLİ DOKTOR TEVFİK RÜŞ
TÜ BEY (İzmir) — Arkadaşlar; Almanya Meclisin
de kalbul olunan ve her iki memleket halkı tarafın-. 
dan tasdıiMnıe intizar, olunan bu muahedenin müsta-
celen rnıüzalkeresine karar verilmesini rica ederim. 
ı(Kalbul sesleri), 

REİS — Efendim, Vekil Beyefendi lâyihanın müs-' 
ıtaeelen müzakeresini teklif ediyorlar. Müstacelen 
mıülzıaıkeıresiiınıi kıalbul edenler el kaldırışın.. Kalbul et-
miyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Alman (Reih) Hükümeti 
arasında münakit ticaret muıahedenaroesinin 

tasdikine dair kanun 
Madde 1. Türkiye Devleti ile Alman (Reih) 

Hükümeti arasında 11 Kânunusani 19127 tarihinde 
Ankara'da akit ve imza olunan Ticaret Muıahede-
namesi kalbul ve tasdik edilmiştir. 

REÜS — Birinci madde hakkında mütalaa varı 
mı? (Hayır sesleri) Birinci maddeyi kalbul edenleri 
el kaldırsın.. Kalbul edemeyenler el kaldırsın... Ka
lbul edilmiştir.. 

ALÎ CENANİ .HEY (Gaziantep) — İkinci mad
de olarak «İşbu kanun neşri tarihimden muteber
dir» diye bir madde ilâvesini teklif ederim. 

REİS — İkinci madde olarak «İşbu kanun neş
ri tarihinden muteberdir» diye «bir madde teklif 
ediyorlar ve bu lâzımdır. (Doğru sesleri) 

Madde 2. (İşbu kanun neşri tarihinden, mute-
Iberdir. 

REİS — İkinci maddeyi reyinize arz ediyorum!. 
Kalbul edenler el kaldırsın... Kalbul etmiyenler el 
kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 

Madde 3. İşbu mualhedenamenin icrayı ahkâ
mına İbra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİİS — Üçüncü maddeyi reyinize arz ediyo
rum. Kaibul edenler el kaldırsın.. Kabul etmıiyen-
ler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reyinizle arz ediyorum. Kalbul edenler beyaz, etmi
yenler kırmızı rey vereceklerdir. 

4. — Talebe ve mualliminin askerlikten tecilleri hak
kındaki kanunun birinci maddesini muaddil )26 Kâ
nunusani 1340 tarihli (Kanunun ikinci ^maddesi \ah-
kâmının tefsirine [dair 01435) numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Müdafaai Milliye ve Maarif Encümen
leri mazbataları. 
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(RJEIİS —• Maızlbaıta okunacaktır. 

Talebe ve Mualliminin Askerlikten Tecilleri Hakkın
daki Kanunun Birinci Maddesini Muaddil 26 Kânu
nusani 1340 Tarihli Kanunun İkinci Maddesi Ahkâ
mının Tefsirine Dair (3/435) Numaralı Başvekâlet 
Tezkeresi ve Müdafaai Milliye ve Maarif Encümen

leri Mazbataları 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet <21 . 4 . 1341 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet 6/20)21 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Gelilesine 

Talebe ve mualliminin askerlikten tecilleri hak
kımdaki 2jl §ulbat 1337 tarih ve 100, numaralı Ka-
nunun fbtiırinıoi maddesini mıuaddil 26 Kânunusani 1340j 
/tarihli kamumun ikinci maddesi ahkâmımın tefsiri 
talebini mutazamimın Müdafaai Milliye Vekâleti 
Cölıiılesinıden mevcut 1 8 . 4 . 1340, tarih ve Ordu 
Dairesi 1932 numaralı tezkere sureti leffen takdim 
iMmımıştıir. 

IMuktezasıniın müsıtacelen ilasına ve netieeislinini 
inlbasıoa ımıülsıaaıde buyuırulimasııını rica ederim efen
dim. 

'Başvekil 
İsmet 

Müdafaai Milliye 
Ordu Dairesi 1 8 . 4 . 1341 
2 nci Şube 

1932 

Müdafaai Milliye Vekâleti Tezkeresi 

Başvekâleti Celi'leye: Talebe ve muahiminin as
kerlikten tecilleri hakkıridaki 21 Şubat 1337 tarihli 
ve 100 numaralı kanunun birinci maddesini muaddil 
26 kânunusani 1340 tarihli kanunun ikindi maddesi 
ahkâmına göre maksure hakkı derecei tahsil itiba
riyle ancak liseyi ve muadilini ikmal etmiş olanlara 
hasır ve liseler kaydının eski 7 senelik idadilere mu-
a'dil olan bir devreli yani dokuz sınıflı liselerden iba
ret bu'Junldüğu da Maarif Eneümdnıince bittanzim 
Büyük Millet Meclisli Heyeti Umumİyesinin kırk se
kizinci içtimamda tasdike iktiran edein mazbatai tef-
siriye icabından bulunmuş olup ancak ahiren Mani
sa Lisesi dokuzuncu sınıf müdavimlerinden ikeirn 

— 1 

Yunan işgali dolayısiyle mektebe devanı edemeyen 
ve binaenaleyh mezkûr liseyi ikmal edememiş bulu
nan Mazhar Nafiz Efendi namında birinin vaki is
tidası üzerine Maarif Vekâletinden varit olan 
2Q. 12.1340 tarihli ve 15393/3960 numaralı tezkerede 
ikinci heyeti ilmiyenin müfredat programlarında 
yaptığı tadilât dolayısiyle üç 'yüz otuz dokuz ve üç 
yüz kırk senei ıdersiyeleriinde sekizinci sınıftan doku
zuncu sınıfa geçenlere ortamektep şahadetnamesi 
verilmesi müdürler eneümenihde takarrür ettiğinden 
'bahisle evvel ve ahir liselerin sekizinci sınıfını bil-
ikmal dokuzuncu sınıfa geçmiş bulunanların da mak
sure hakkında istifade eylemleri lâzım geleceği bil
dirilmiş olmakla 'beraber bu hususa müteallik bir 
istida üzerine sebkeden muhabere neticesinde Büyük 
Millet Meclisi İstida Encümeninlden varit olan ve 
fakat Meclisi Âli Heyeti Umumİyesinin tasdikine ik
tiran etmemiş bulunan sureti merbut tezkerede dahi 
'Maarif Vekâletinin işarını teyiden ve müttefiikan 
ittihazı karar edildiği anlaşılmıştır. 

Esasen lise mezunlarına maksure hakkı ifasında 
unıvanı değil derecei tahsilin nazarı dikkate alınmış 
olmasına ve kanunun neşrinden sonra Maarif Ve
kâletinin programlarda yaptığı her hangi bir tadilât 
dolayısiyle daha dun derecei tahsilde bulunanlara 
maksure hakkının teşmilen itası maksadı kanuna 
münafi olacağı gibi ordu için küçük zabit membaını 
teşkil edecek derecatı tahsildeki efradın maksure 
addiyle elden çıkarılması talim ve terbiye âmirlerin
den mahrum kalması gibi tazmin ve telâfisi gayrı 
kabil mehazir tevlit edeceği şüphesiz bulunmasına 
binaen mugayiri kanun bir muamele yapılmış olma
mak üzere keyfiyetin Büyük Millet Meclisine ar-
ziyle bu bapta bir kararı tefsiri ittihaz ve tebliği 
esbabının istikmal buyuruJması arz ve rica olunur 
efendim. 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Müdafaai Milliye Vekâleti Celilesine 

26 . I1 , 1341 tarih ve 737 Ordu Dairesi şube 2 
numarah tezkerei celileleri cevabıdır: 

Maarif Encümenince mukaddema yapılan tefsir 
mucibince muamele ifası lâzım geleceğine ve mek
teplerin ismiyle derecatını tayinde ancak mütehas
sısı ve ait olduğu makamın salâhiyeti olabileceğine 
melbni mumalileyhin de aynı muameleye tabi tutul
masına 9 şubat 1341 tarihinde müttefikan karar ve-
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rilmekle icrayı icabının lâzım gelenlere emir buyu-
rulması ricasiyle irsal kılındı efendim. 

İstida Encümeni Reisi 
Musa Kâzım 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Maarif Encümeni 
adet 

15 
12 . 12 , 1341 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Taldbe ve muallimlerin askerlikten tecillerine dair 

olan 21 şubat 1337 tarih ve 100 numaralı Kamunun 
birinci maddesini muaddil 26 kânunusani 1340 tarih
li Kanunun ikinci maddesi ahkâmının tefsiri talebini 
havi ve Başvekâletten mevdu Müdalfaai Milliye Ve
kâletinin 18 . 4 . 1341 tarih ve Ordu Dairesinin 
1923 numaralı tezkeresi mütalaa ve tetkik edildi. 

26 kânunusani 1341 tarihli kanuna müzeyyel 
30 mart 1341 tarih ve 590 numaralı Kanunun birin
ci maddesinde «Tali derecede bulunan bilumum 
Ziraat Mektepleri mezunları ile mümasili diğer tali 
derecedeki meslek mektepleri mezunlarının 26 kâ
nunusani 1340 tarihli kanun ile liseler mezunlarına 
bahşedilen hukuka malik» olmaları kabul edilmesi
ne ve «Liseler»' tabirinden maksat ne olduğuna dair 
Olan 27 teşrinievvel 1340 tarih ve 46 numaralı tef
sirde, mülga medarisi ilmiyenin sekizinci senesi ted
risat itibariyle bir devreli liselerin son sınıfından aşa
ğı olduğu gibi mükellefiyeti Askeriye Kanununun 
hizmeti maksure hakkım ihraz için yedi senelik ida
di tahsili kâfi görüldüğü için lise tabiri, bir devreli 
liseleri de şamildir denilmesine, liselerin sekizinci 
senesini ikmal ile dokuzuncu senesine nakleden tale
benin derece! tahsili yukarıda isimleri geçen mektep
lerin tahsilinden yüksek olmasına ve liselerin birinci 
devresinden maksadı aslî seneler olmayıp o devre 
içinde takibenin, programın ihtiva ettiği dersleri 
görmüş olması bulunduğuna nazaran, mevzubahis 
olan liselerin sekizinci senesini ikmal ile dokuzuncu 
sınıfa geçenlerin de hizmeti maksureye tabi olacak
ları derkâr bulunduğundan, encümenlimizce tefsiri 
havi tanzim kılınan işbu mazbata ile merbut tefsir 
Meclis Heyeti Umumiyesine arz edilmek üzere Ri
yaseti Celileye takdim edilmiştir efendim. 
Maarif Encümeni Reisi 

ınammna Kâtip 
Afyonkarahisar Afyonkarahisar 

İzzet Ulvi İzzet Ulvi 

Aza 
SiVas 
Rahmi 

Azla 
İzmir 

Osman Zade Hamdi 
Aza 

Çankırı 
Ahmet Talat 

Aza 
Kastamonu 

Mehmet Veli 
Aza 

Konya 
Naiîm Hazım 

Aza 
. Istan'bul 

Akçoraoğlu Yusuf 

Talebe ve Muallimlerin Askerlikten Tecillerimle Dair 
Olan 21 Şubat 1337 Tarih ve 100 Numaralı Kanu
nun Birinci Maddesini Muaddil 26 Kânunusani 1340 
Tarih ve 401 Numaralı Kanunun İkinci Maddesi 

Ahkâmının Tefsiri 
«Lise» tabirinden maksalt nedir? 

Mezkûr ikinci madde; 27 teşrinievvel 1340 tarih 
ve 46 numara ile (Hizmeti maksure hakkını ihraz 
içim yedi senelik idadî tahsili kâfi görüldüğü için lise 
taib'.rinin bir devreli liselere de şamil olduğu) şek
linde esasen tefsir edilmiş olduğundan ve derece! 
tahsilce daha dun bulunan Ziraat Mektebi mezun
ları bile 30 mart 1341 tarih ve (59Q) numaralı kanun 
ahkâmına tevfikan hizmeti maksureye tabi olduk
larından liselerin sekizinci senesini ikmal ederek do
kuzuncu senesine geçen talebede hizmeti maksure 
hakkından istifade ederler. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 1 1 . 1 . 1926 

Müdafaai Milliye Encümeni 
Adet 

29 Karar 

Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 
Heyeti Umumiyeye 

Başvekâletin tefsirini istediği şey şudur: 
Dokuz senelik bir lisede yalnız sekizinci sınıftan 

dokuzuncu sınıfa geçerek fakat mektebi ikmal etmi-
yerek çıkan efendilerin hizmeti maksureye tabi olup 
olmaması... 

Müdafaai Milliye Vekâletinden gelen mütehassıs 
zevatı dinlemek suretiyle bu teklifi müzakere ettik: 

Mektebin senesi ne olursa olsun onu ikmal eden 
bir talebe ile o mektebi ikmal etmeden terki tahsil 
eden talebe bir olamaz. 

Meselâ: Yedi senelik bir mektep ders itibariyle 
dokuz senelik bir liseye muadil olabilir. 

Prensip itibariyle yedi senelik mektepten çıkan 
bir efendi kanun mucibince hizmeti maksureye tabi 
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olunca dokuz senelik lisenin sekizinci sınıftan çıkan 
bir talebenin hizmetti maksureye tabi olması icap et
mez. 

Meselâ: Mektebin bütün senelerini ikmal edip 
diploma almaktır. Binaenaleyh lise dokuz sene ik'enl 
sekizinci sınıfta terki tahsil eden talebe liseyi ikmal 
etmiş bir talebe gibi hizmeti maksure hakkına malik 
'CÎamıyacağın'a encümen karar verdi. 

Müdafaa! Milliye 
Encümeni Reisi namına Mazbata muharriri 

Rize Rize • 
T. Ekrem T, Ekrem 

Kâtip Aza 
Kocaeli Siverek 

Kadri 
Aza Aza 

Ordu Malatya 
Recai Mahmut Nedim 
Aza Aza 

Ccbelibereikelt İ starı bul 
Avni Ahmet Hamdl 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Maarif Encümeni 2 1 . 3 . 1927 

Adet 
13 Karar Numarası 
3 Kayıt Numarası 

Maarif Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Talebe ve muallimlerin askerlikten tecilleri hak
kındaki 21 Şubat 1337 tarihli ve 100 numaralı Kanu
nun birinci maddesini muaddil 26 Kânunuevvel 1340 
tarihli Kanunun ikinci maddesi ahkâmının tefsiri ta
lebini mutazammın Başvekâlet teezkeresi yeniden 
tetkik ve müzakere olundu. Bu hususta Müdafaai 
Milliye Encümeninin mazbatası Encümenimizce mu
vafık görülmüştür. Aşağıdaki fıkrai tefsiriyeyi Heyeti 
Umumiyenin nazarı tasvibine arz eyleriz. 

Reis Mazbata Muharriri 
-Afyonkarah işarı 

Kâtip Aza 
Urfa Abdullah 
Aza Aza 

Naim Hazım 
Aza! Aza 

Giresun 
Hakkı' Tarık 

Aza lAza: 
İzm'ir 

Talat Osman Zade Ahmet Ham d i 

Fıkrai Tefsiri ye 
«Dokuz sınıflı bir devreli liselerin sekizinci sını

fından dokuzuncu sınıfına terfi edip de bu sınıfı 
ikmal etmeden mektebi terk edenler bir devreli lise 
ve ortamektep mezunlarının hükük ve imtiyazından 
istifade edemezler.» 

REİS — Fıkrai tefsiri ye hakkında mütalaa var 
mı?. Reyinize arz ediyorum. Kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir.. 

5. — ıM e m ıtrîn Kanunu hilâfına tenzili maaşlar Si
vas Tahsil Şubesi Veznedarlığına tayin edilen Mur-
taza Efendi \hakkında İstida Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 
İstida Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Memurin Kanununun hilâfına olarak tenzili ma

aşla Siva!s Tahsil Şubesi Veznedarlığına tayin edildi
ğinden şikâyeti mutazammın Murtaza imzalı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celi'lesine takdim edi
lip encümenimize havale edilen istida ve Maliye Ve
kâletinden vürut eden 12 Mart 1927 tarih 1573/201 
numaralı cevabî mütalâa icabı müzakere olundu. 

Her ne kadar vekâleti müşarünileyhanm cevabın
da Memurin Kanunu 31 Mart 1926 tarihinde neşre
dilmiş ise de kavaninin usulü neşri hakkında kanu
na nazaran tarihi neşrinden muteber olan kanunların 
her hangi bir mahalde cereyanı ahkâmı o mahalde 
neşerdilmiş olmasına mütevakkıf olup mezkûr kanun 
Sivas Muhasebeciliğine umum sırasında 18 Mayıs 
1926 tarihinde sevk edilmiş olması itibariyle oraca o 
tarihten itibaren iktisabı meriyet etmesi lâzım gele
ceği ve mumaileyhin emri tahvilinin bundan mukad
dem 18 Nisan 1926 tarihinde icra kılındığı ve esasen 
sandık emini muavinlerinin emri tayini İdarei Umu-
miyei Vilâyat Kanunu mucibince mahallerine ait bir 
keyfiyet olmakla beraber, mumaileyhin vazifesini 
ifaya kifayeti olmadığına makamı vilâyet ve muha
sebecilikçe kanaat hâsıl olmasına göre de sureti mu
amelede bir yolsuzluk görülemediği bildirilmiş ise de 
evvelen kavanin ve nizamatın usulü neşir ve ilânı 
hakkındaki 18 Mayıs 1927 tarihli Kanun ikinci mad
desinde tarihi neşrinden muteber olması tasrih edi
len kavaninin Meriyeti Takvimi Vakayile neşri gü
nünden cereyan edeceği sarahaten zikredilmiş ve Ma
liye Vekâletinin müracaatı üzerine ittihaz olunan 
29 Temmuz 1339 tarihli Heyeti Vekile kararı dahi bu 
ciheti tebyin eylemiş olup Maliye Vekâletinin müta
lâası veçhile bir kanunun bir mahalde cereyanı me
riyeti orada neşrine mütevakkıf olduğuna dair bir 
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gûna kaydı kanunî bulunmamasına ve Memurîn Ka
nununda vazifesini ifaya kifayeti olmayanlar hakkın
da da ahkâm mevcut olup müstedinin ademi kifayesi 
tahakkuk ettiği takdirde bu ahkâmın tatbiki lâzime-
den bulunmasına nazaran müstedi hakkında cereyan 
eden muamele muhalifi kanun görüldüğünden tashihi 
lüzumuna karar verilmekle Heyeti Umum'iyenin na
zarı tasvibine arz olunur. 

istida Encümeni Reisi 
Canlife 
Cavit 

Kâtip namına 
İsparta! 

Hüseyin Hüsnü 

Aza 
Ha'kkâri 

Nazmı Beyefendi 
Hini imzada bulunmadı. 

Aza 
Afyon 

Mazbata Muharriri 

Musa Kâzım 

Konya 
Eyüp Sabri 

Aza 
Tekirdağı 
M. Faik 

Aza 
Kayseri 
Sabit 

REİS — Mazbata hakkında mütalâaa var mı? 
(SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 

bu memurun müracaatı üzerine evrak İstida Encüme
nince tetkik edilmiştir. Malumu âliniz Memurîn Ka
nunu mucibince memurların tecziyesi inzibat komis
yonlarına aittir. İnzibat komisyonları tarafından o 
memur aleyhine verilecek karara yapılacak itirazat 
mafevk komisyonlara kadar gider. Vekâlet komis
yonuna yapılacak itiraz da vekâlet marifetiyle Şûrayı 
Devlete veya onun makamına kaim olan Memurîn 
Muhakemat Heyetine gider. Benden'izce bunun 
İstida Encümeninden ziyade ciheti taalluku Muhake
mat Heyetindedir. Evrakın bir de oraya itasiyle ora
dan tetkik edilmesi daha muvafık olur kanaatinde
yim. (Doğru sesleri) 

FAİK BEY (Tekirdağ) — Efendim, Memurin Ka
nunu memurlar hakkında yapılan mücazatt inzibatiye -
nin inzibat komisyonları tarafından yapılmasını ve 
indelitiraz mafevk komisyonlar tarafından veya Şû
rayı Devlet tarafından tetkikini emrediyor. Fakat Şû
rayı Devlet 'henüz teşekkül etmediği için derecei ni-
hayede bunların tetkik mercii neresi olması lâzım 
geleceği İstida Encümeninde mevzubahis olmuştur. 
Şûrayı Devletin muhtelif vazaifinden bir kısmı Memu
rin Muhakemat Heyetine tevdi edildi. Fakat verilen 

her vazife ayrı, ayrı kanunla verilmiştir. Şûrayı Dev
letin bütün vazaifi toptan muhakemat heyetine dev
redilmiş değildir. Binaenaleyh Şûrayı Devlet vazaifin
den olan bu işi İstida Encümeni tetkik etmek lüzu
muna kani olduğu ve ondan dolayı tetkik etti. Eğer 
Heyeti Celile Şûrayı Devletin bu kısım vazifesini dahi 
memurin heyetine itasına karar verirse o vakit bun
lar oraya gidebilir. Fakat böyle bir karar mevcut 
olmadıkça İstida Encümeninin bunlara bakması za
ruridir. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Efendim, bendenizce mev
zubahis olan mesele Memurin Kanununa muhalif bir 
hareket meselesi değildir. Memurin Kanununa mu
halif yapılmış olan icraat Şûrayı Devletçe tetkik, tas
dik, fesih veya infaz olunabilir ve bu suretle intaç 
olunabilir. Fakat burada mevzubahis olan cihet, Me
murin Kanununun neşri tarihinden evvel yapılmış ol
duğu iddia edilen bir muamelenin sıhhatini iddiadır. 

Halbuki Memurin Kanununun tarihi neşri 31 Mart 
1926 imiş bu muameleyi yapan zat burada tarihi ne
şir filan tarihtir. Binaenaleyh ondan evvel yapılmış
tır. Velevki Memurin Kanunu o tarihten evvel neş
rolunmuş olsa bile bizim bulunduğumuz yerde bu ka
nun filan tarihte neşrolunmuştur. Binaenaleyh biz o 
kanunu ahkâmiyle mukayyet değildik diyor. Binaen
aleyh meselenin sakatlığı buradadır. 

Kavaninin tarihi neşrine dair olan kanunda eğer 
kanunun tarihi meriyeti zikrolunmazsa ne suretle amel 
edileceğine dair ahkâm vardır. Fakat Memurin Ka
nununun tarihi neşri ve tarihi neşrinden muteber ol
ması kanunun münderecatı ahkâmındandır. Binaen
aleyh ceridei resmiyede tarihi neşri olan 31 Mart 
1926 tarihinden sonra bu kabil muamele doğru değil
dir. Zaten bu adamın bunun doğru ve yanlış olduğu
nu iddia etmiyor. Bu kanun mevkii meriyette değil 
iken bu işi yaptım diyor. Binaenaleyh mesele bir ne
vi tefsir meselesidir ve bittabi vaki olan iddia doğru 
olmadığından dolayı İstida Encümeninin mazbatası 
pek muhik ve muvafıktır. Mazbata aynen kabul edi
lirse bu yanlışlık kendiliğinden zail olur. Esasen Me
murin Kanununun mevkii meriyette olmadığı ve bina
enaleyh o kanuna tabi tutulamayacağını idkJia ediyor. 
Binaenaleyh muamele keenlemyekündür. 

Çünkü Memurin Kanunu mevkii meriyete girme
den evvel yaptığını söylüyor, Memurin Kanununa tev
fikan bir iş yapılırsa o, Muhakemat Heyetince - ki 
Şûrayı Devlet vazifesini tekabbül etmiştir - tetkik olu
nabilir. Binaenaleyh bu mazbatanın aynen kabulünü 
ve bu muamelenin keenlemyekün addedilmesini rica 
ederim. 
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SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
gerçi bir muamele olmuş, fakat müracaat, kanunun 
neşrinden sonradır. Memurin Kanununda ise herhangi 
bir surette derecata tabi tutulmadıkça bir şey yapıl
maz diyor. Binaenaleyh bu, istida Encümeninden zi
yade Muhakemat Encümenine aittir. Bir kere de ora
ya tevdi muvafıktır. 

Riyaseti Celileye 

Bu memur hakkında karar ittihazı İstida Encüme
ninden ziyade Memurin Kanunu mahsusu mucibince 
Muhakemat Heyetine aittir. Binaenaleyh kararı mez
kûrun mezkûr heyete tevdii lüzumunu teklif eylerim. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

KADRİ AHMET BEY (Siverek) — Ciheti aidi
yeti yoktur, ceza tatbik edilmiştir. 

REİS — Başka söz isteyen yok. Süleyman Sırrı 
Beyin bir teklifi var ki okundu. «Bu istida hakkında 
karar vermek için Memurin Muhakemat Heyeti sa-
lâhiyettardır oraya tevdiini teklif ederim» diyor. Bir 
de mazbata vardır ki «Muamele hilafı kanundur, ka
nun dairesinde muamele yapılsın» diyor. Evvelâ Sü
leyman Sırrı Beyin teklifini arz ediyorum. Bu istida
nın Memurin Muhakemat Heyetine tevdiini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmemiştir. 

Şu halde İstida Encümeni mazbatası reye vazolu-
nacaktır. Muamelenin hilafı kanun olduğu şeklinde
dir. Şu hailde İstida Encümeni mazbatasını kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... İstida Encümeni mazbatası kabul edilmiş
tir. 

REİS — Reyini istimal etmeyen rüfteka reylerini 
istimal etsinler. 

6. — istanbul ve İzmir telefon şirketleriyle Telsiz 
telefon vesair mümasil telgraf ve telefon şirket ve 
kumpanyaları nezdlerindeki komiserliklere mürettep 
vazaifin sureti temini hakkında (111044) numaralı ka
nun lâyihası ve Posta ve Telgraf Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 

İstanbul ve İzmir Telefon Şirketleriyle Tefeiz Telefon 
ve Sair Mümasil Telgraf ve Telefon ve Şirket 
Kumpanyaları Nezdlerindeki Komiserliklere Müret
tep Vazaifin Sureti Temini Hakkında (1/1044) Numa
ralı Kanun Lâyihası ve Posta ve Telgraf Encümeni 

Mazbatası 

19 Kânunusani 1927 
Türkiye Cumhuriyeti 

Başvekâlet 
Kalemi Mahsus Müdüriyeti 

Adet 6/279 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

İstanbul ve İzmir telefon şirketleriyle telsiz tele
fon ve sair mümasil telgraf ve telefon şirketi ve 
kumpanyaları nezdlerindeki komiserliklere mürettep 
vazaifin sureti temini hakkında Dahiliye Vekâleti 
Celilesince tanzim edilen ve İcra Vekilleri Heyeti
nin 9 Kânunusani 1927 tarihli içtimaında tezekkür 
ve Meclisi Aliye arzı tasvip olunan kanun layihası 
ile esbabı mucibe mazbatasının musaddak sureti lef-
fen takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına müsa
ade buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
1. — Muvazzaf memurine ücret itası 1325 senesi 

Muvazenei Umumiye Kanununun 35 nci maddesine 
ve Divanın 1339 senesi raporu üzerine Divanı Mu
hasebat Encümenince ittihaz edilip Meclisi Ali He
yeti Umumiyesince tasvip buyurulan karara münafi 
olduğu bey aniyle telgraf idaresi faal memurininden 
olan İstanbul Telefon Şirketi nezdindeki komiserle
rin ücretlerini havi ita emirleri Divanı Muhasebatça 
vize edilmemiştir. 

2. — İstanbul'daki telefon şirketinden maada 
ahiren Ankara'daki telsiz telgraf ve İzmir'deki tele
fon şirketleri nezdine de komiser tayini lazım geldi
ği gibi âtide bunlara mümasil olarak teşekkül edecek 
şirketler için de komiserler tayini icap edeceği der-
kârdır. 
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3. — Telgraf ve telefon şirketlerinin umuru fen-
niyesirii ve işletme muamelatını murakabeye memur 
edilecek komiserlerin bu işlerde sahibi behre ve ikti-
sas olmaları tabii ve elzem olduğu gibi ahvali fev
kalade görülecek lüzum üzerine bu şirketlere ait te
sisattan hükümet hesabına tamamen veya kısmen 
istifade hususunun temini de hem komiserlerin arz 
olunan evsafı hem de Hükümetin emniyet ve itima
dını haiz olmalarına mütevakkıf bulunduğu cihetle 
Hükümetçe mezkûr şirketlere komiser intihap ve ta
yininde telgraf idaresinin esasen bu işlerde sahibi 
ihtisas olarak yetiştirdiğ memurinden müstağni ka
lınamayacağı emri aşikârdır. 

4. — Vakıa bu komiserliklere tayin olunacak 
idarei mezkûre memurlarının memuriyetleriyle olan 
alakalarının katı ve yalnızca komiser olarak istih
damları da varit olabilirse de bu gibi erbabı ihtisa
sın adetleri telgraf idaresi içinde de mahdut ve bina
enaleyh alakalarının katı gayrı kabil olduğundan 
memurini mumaileyhimin idarei mezkûredeki memu
riyetlerini muhafaza etmek şartiyle komiserliklerde 
istihdamları zaruri bulunmaktadır. 

5. — Binaenaleyh hariçte ve açıkta münasipleri 
bulunduğu takdirde bunlara ve olmadığı takdirde 
mezkûr komiserliklere mürettep vazaifin telgraf ida
resi memurininden münasiplerine gördürülerek esa
sen mezkûr şirketler tarafından tesviye edilmekte 
olan murakabe ve teftiş masarifinin bir nisbeti kâfi
ye dairesinde olarak memurini mumaileyhime veril
mesi zaruri bulunduğu maruzdur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Posta ve Telgraf Encümeni 

Adet : 7 20.3.1927 
Posta ve Telgraf Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Telgraf ve telefon komiserliklerine ait vazaifin 

sureti temini hakkında Dahiliye Vekâletince tanzim 
ve İcra Vekilleri Heyetince tasvip edilerek Başvekâ
letten gönderilen layihai kanuniye müzakere edildi. 

Esas itibariyle kabul edilen işbu layihada bazı 
ibare tashihatı yapılarak tertip edilen rnevadı kanu
niye Heyeti Umumiyeye arz olunur. 
Posta ve Telgraf Encümeni 

Reisi Namına Mazbata Muharriri 
Trabzon Bolu 
Abdullah ( 

Kâtip Aza 
Çorum Elaziz 

İsmail Kemal Mustafa 

Aza 
Artvin 
Hilmi 

Aza 
Sivas 

Ziyaettin 

Hükümetin Teklifi 
İstanbul ve İzmir Telefon Şirketleriyle Telsiz Telefon 
ve Sair Mümasil Telgraf ve Telefon Şirket ve Kum
panyaları Nezdlerindeki Komiserllikrere Mürettep 

Vazaifin Sureti Temini Hakkında Kanun 
Madde İ. — İstanbul ve İzmir Telefon Şirket

leriyle Telisiz Telefon Şirketi ve sair mümasil telgraf 
ve telefon şirket ve kumpanyaları nezdfertine tayin 
edilecek hükümet komiserliklerine mürettep vazaif, 
hariçte açıkta ehil ve münasipleri bulunmadığı tak
dirde Telgraf İdaresi memurininde münasiplerine 
gördürülür. 

Madde 2. — Mezkûr şirketlerce murakabe ve 
teftiş aidatı mukabilinde itası taa'hlhüt olunan me-
ibaliğ bir nispeti kâfiye dairesinde olarak bu vazaifi 
ifa edenlere verilir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute-
ıberdlir. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrasına Dahiliye ve 
Maliye Vekilleri memurdur. 

9 Kânunusani 1927 
Başvekil Adliye Vekili 

İsmet Mahmut Esat 
Müdafaai Milliye Vekili Bahriye Vekili 

Recep Beyefendi İhısan 
Bulunmadı 

Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 
M. Cemil Dr. Tevfik Rüştü 

Maliye Vekili Maarif Vekili 
Mustafa Abdülhalik Necati Beyefendi 

Bulunmadı 
Nafia Vekili Ziraat Vekili 

Behiç Beyefendi Mehmet Sabri 
Bulunmadı 

Ticaret Vekili Sıhhiye ve Muaveneti 
Mustafa Rahmi İçtimaiye Vekili 

Dr. Refik 

Posta ve Telgraf Encümeninin Tadili 
Telgraf ve Telefon Komiserliklerine Ait Vazaifin 

Sureti Teinini Hakkında Kanun 
iBirinci Madde — Telgraf ve Telefon şirketlerine 

tayin edilecek hükümet komiserliklerine mürettep 
vazaif hariçte veya açıkta elhil ve münasibi buluna
madığı takdirde Posta ve Telgraf ve Telefon me
murlarından münasiplerine gördürülür. 
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İkinci Madde — Birinci madde mucibince me
murinden tayin olunacak komiserlere şirketlerin mu
rakabe ve teftiş aidatı olarak itasını taahhüt eyledik
leri mebaliğden Müdüriyeti Umümiyece bir nispeti 
muayyene dairesinde ücret verilir. 

Üçüncü Madde — İşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Dördüncü Madde — İşbu kanunun ahkâmını ic
raya Dahiliye ve Maliye Vekilleri memuldur. 

RBİiS — Heyeti umumiyesi hakkında söz iste
yen var mı? 

ıHAJKlKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, 
bendenizce bu kanunun heyeti umUmiyesinin bir 
eksiği vardır. O da bu şirkete ve dolayısıyla bu ka
bil şirketlere tayin edilecek komiserlerin vazifelerini 
ne şekilde ifa edeceklerine dair bir hükmü ifade et-
merriek'tddtr. İstanbul Telefon Şirketinin şimdiye ka
dar muvazzaf bir komiseri vardı. Fakat bu komise
rin şimdiye kadar vazifesini ifa ettiği hakkında zerre 
kadar kanaatim yoktur. Binaenaleyh bu kanun do
layısıyla bu cihet ikmal edilirse, zannediyorulm ki 
en esaslı bir ihtiyacı tatmin etmiş oluruz. Kanunun 
heyeti ümumiyesinde bulduğum küsur budur. Bitta
bi heyeti umumiyeriin kabulü, tasvibi arasında pos
ta ve telgraf memurlarından tayin edileceklerin va
zife! esasiyelerinin ihmal edilmemesi bir nokta! esa
siye olarak kabul olunuyor, demektir. Vazifei esasi-
yeîeri ihmal edilemeyecek bir halde ise tayin edilme
si şayanı tercih olur. 

IBendeniz bu münasebetle bir iki sual arz etmek 
istiyorum. Bu sualler İstanbul Telefon Şirketine mü
teveccihtir. îstanibul telefonlarıyla muhabere ya
panların hemen hepsi bilirler ki : Orada mükâleme 
aldedinin tayini muhabere memurlarının keyfine kal
mıştır. Eğer herhanigi bir surette memure size kız
mış ise bir mükalemenin 10 - 20 - 100 olması tabii 
bir şeydir. Telefon şirketiyle birçok defa temas vu
kua gelmiştir. Telefon şirketi mesela 1 000 mükale-
me varsa bu 1 000 mükalemeyi sulhan tesviye et-
mök vaziyetine girmiştir. Onları böyle pazarlığa 
girişilerek 500, 750 vesaire gibi kapatmıştır. Bunun 
önüne naisil geçebiliriz? Zannediyorulm ki nihaıyet 
otomatik konturlar koymakla bunun önüne geçmek 
mümkün olur. İstanbul telefon tesisatının buna ka
biliyeti olup olmadığını öğrenmek istiyorum. 

İkincisi îstanibul Telefon Şirketinin tesisat hu
susunda veyahut bir telefon makinesini nakli için 
tmüşterilerine azami müşkülat çıkarmış olmasındadır. 

Bilfarz benim bir odada telefonum vardır. Bilahara 
aynı odayı benden sonra bir başkası devralmak is
tiyor. Telefonum bir ikinci is'me nakledilmesi ye
niden tesis ücreti verilmesine vabestedir. Fakat ma
kine oradan kalkmış değildir. Bilmiyorum, telefon 
şirketiyle mevcut bu mukavele bu kabil harekât için 
bu şirkete salahiyet veriyor mu? 

Üçüncüsü : îstanibul Telefon Şirketinin mükale
nıe adetlerini muayyen bir nispetten sonra sekiz bu
çuk kuruşa kadar çıkarmasıdır. Belki diyeceksiniz 
ki bu filan ve filan memleketin parasıyla nispet edi
lecek olursa çok ucuzdur. Fakat bizim memleketi
miz için bir mükâleme'de sekiz buçuk kuruş vermek 
pahalı bir tediyede bulunmak demektir. Hususiyle 
bunun daha çok garip bir noktası vardır. Faraza 
telefon şirketi size bir sene için 250 veyahut 300, 500 
mükâleme satmıştır. 500 mükalemeyi beşer kuruş
tan hesap eder. 500 mükâlemeden sonra 501, 510, 
600, 700 olunca 8,5 kuruş üzerinden ücret alır. Ma
kul olan ve akla gelen şudur ki evvelâ 8,5 kuruş' ve 
sonra mükâleme adedi arttıkça daha eksik alınsın. 
ıBu telefon şirketinde muamele tamamiyle. aksidir. 
Sonra pahalıdır. Bunun üzerine bir de muhabere 
adetlerinin tespitinin muhabere memurlarına eline 
ve keyfine bırakılmasının müşteriler için ne büyük 
bir müşkülat ihdas eylediğini tahmin buyurabilirsi-
niz. Bu üç noktanın temin edilmesini Vekil Beyefen
diden rica ediyorum efendim. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekirdağ) — 
Efendim, Posta ve Telgraf Müdiriyeti Umumiyesine 
merbut olan İstanbul, İzmir İmtiyazlı telefon şirket
leri, radyo şirketi ve buna mümasil sair şirketler nez-
dinde hükümetin birer komiseri vardır. Bu imtiyazlı 
şirketlerle hükümetlin akdetmiş olduğu mukaveleler 
mucibince diğer imtiyazlı şirketlerde olduğu gibi 
senede bunlar hükümete 300, 500 liralık bir tahsisat 
veriyorlar. Hükümet de bu şirketler nezdinde bulun
duracağı komiserlere bu şirketlerin vermiş olduğu 
senelik aidattan bir kısım ücret verir. Birçok sene
lerden beri bu teamül devam etmekte idi. Ancak 
son zamanda bir memurun iki yerden maaş almama
sı hakkındaki hükmü kanuna tevfikan Divanı Mu
hasebat, komiserlerin de şirketler nezdindeki vazi
felerinden dolayı aldıkları bu parayı, başka yerde 
memur oldukları takdirde, vermek taraftarı olmadı. 
iPosta ve telgraf mesleği, bilhassa posta ve telgrafın 
bulundurduğu komiserleri behemahal erbabı ihtisas 
arasından bulması lazımdır. Hariçten bu ihtisası haiz 
zevat bulmak müşküldü. Aynı zamanda ifayı vazife 
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eden bazı zevat bu komiserliğe tayin edilmişti. Bun
lara bu ücretin verilmesini temin için bu layihai ka-
nunliye arz ve teklif edildi. Yani hariçten kâfi dere
cede erbabı ihtisastan komiser bulunmadığı için Pos
ta ve Telgraf İdaresinde mörnur olan zevattan birka
çının aynı za'manda 'bu şirketler nezdinde komiserlik 
vazaifini ifa etmesini temin ve bu vazifeye mukabil 
hükümetin vermekte olduğu ücreti almalarını teyit 
maksadıyla bu layiha arz edilmiştir. 

Hakkı Tarık Beyefendinin sual buyurdukları me-
sail hakkında derhal arzı malumat edemem. Çünkü 
birisi fenni bir meseledir. Otomatik kortturlar İs
tanbul telefonuna ilave olunur mu, olunmaz mı? Bu
nu bilemem. Bittaibi tetkik etmek lazımdır. 

ikincisi de tesis edilmiş bir telefon başka bir na
ma ciro edildiği zaman yeniden tesis edilmiş gibi 
ücret alınıyor. Mukavelede nasıl ise bu hüküm öyle 
yapılmak lazımdır. Eğer mukavele hilafında ise ıs-
laih etmek lazımdır. Binaenaleyh o mukaveleyi gör
mek icap e'der. Onun için de derhal arzı malûmat 
edemem. 

Üçüncüsü de aynı surette mukaveleye ait bir me
seledir. Muayyen, mukannen had dahilindeki mü-
kâbmeden alınan ücretle ondan fazlası için alınan 
ücret nispetleri arasındaki tefavüte gelince : Muka
velede nasıl ise bittabi o suretle yapılmak lazımge-
lir. Zannederim ki Ankara telefonu için Meclisi Âli
den çıkan kanun, Hakkı Tarik Beyi' teyit edecek 
mahiyettedir. İstanbul Telefon Şirketinin mukavele
sinin ne suretle olduğunu tabii bila tetkik arz ede
mem. Bu üç noktayı tetkik ettikten sonra kendileri
ne arzı malumat edebilirim. Eğer hakikaten yanlış
lık, haksızlık varsa onları da ıslah etmek vazifemiz
dir. Onları da yaparız efendim. 

REİS — Başka söz alan yoktur. Heyeti umumi-
yesi müzakere kâfi görüleriek maddelere geçilmesini 
kabul edenler el kaldırsın... Ka'bul etmeyenler el kal
dırsın... Kalbül edilmiştir. 

Telgraf ve Telefon Komiserliklerine Ait Vazaifin 
Sureti Temini Hakkında Kanun 

ıBirinca Madde — Telgraf ve telefon şirketlerine 
tayin edilecek hükümet komiserlerine müterettip va-
zaif, hariçte veya açıkta ehil veya münasibi buluna
madığı takdirde, posta ive telgraf ve telefon memur
larından münasiplerine gördürülür. 

RiBİIS — Birinci madde hakkında mütalaa var 
mı? Kalbul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
Kaldırsın... Kalbül edilmiştir. 

— 12-

İkinci Madde — Birinci madde mucibince me
murinden tayin olunacak komiserlere, şirketlerin mu
rakabe ve teftiş aidatı itasını taahhüt eyledikleri me-
ba'iğJ'cn Müdiriyeti Umurniyece bir nispeti muay
yene dairesinde ücret verilir. 

iMUVAZENEÎ MALİYE ENCÜMENİ RBî'Sİ . 
SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim, Heyeti Muhte-
remeye takdim edilmiş olan Muıvazenei Umumiye 
Kanununun onuncu maddesinin (D) cetvelinde 80 nci 
sayfada telli ve ve telsiz telefon komiserleri içlin ve
rilecek olan ücretler miktarı tayin edilmiştir. Şim'di 
okunmuş olan ikinci madde buna miünafi ahkâmı 
'havidir. Bu maddenin vazında sevkinün ciddi ola
cağını zannetmiyorum. Maddenin tayyı tensibi âli
lerine iktiran ederse bütçe ile temin edilmiş olur. 
Birinci madde, Vekâletin istihdaf etmiş olduğu mak
sadı temine kifayet eder. Eğer bunun haricin'de nok-
tai nazlar mevcut ise o zaman encümene tevdiini ri
ca edeceğim. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Efendim, vakıa Muva-
zenei Umumiye Kanununa merbut kadroya bu bapta 
tahsisat konmuştur. Fakat bu hariçten tedarik edi
lecek zevata mahsus olmak üzere konmuştur. Şimdi 
yeni bir hüküm ifade eden kanun yapılıyor. Yani me
murinden olup da hariçte Memurin Kanunu muci
bince vazife deruhde edemeyece'k vej^ahut iki taraf
tan maaş alamayacak olan memurların bu suretle 
ücret almasını istihdaf eden bir kanundur. Eğer bu 
madde, muhterem refikimizin dediği gibi tayyedile
cek olursa o vakit bu vazifenin fahriyen gördürülmesi 
gibi telâkki edilir ve bilâhara tefsire muhtaç bir şe
kilde kalmış olur. Bendeniz de muhterem arkadaşı
mın fikrine iştirak ederek encümene tevdiihi talep 
ederim. 

REİS — Mütalaa var rnı efendim?. İkinci mad
denin tayyını veyahut encümene iadesini talep edi
yorlar. (Encümene sesleri) 

Müsaade buyurursanız Encümene tevdi edelim. 
(Muvafık sesleri). 2 nci maddenin Muvazenei Maliye 
Encümenine tevdiini kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Ondan sonra gelen maddelerde bu madde geldik
ten sonra müzakere edilmek .icap eder. Binaenaleyh 
diğer meselenin müzakeresine geçmiyoruz : 

7. — Beynelmilel Telgraf Nizamnamesinin tasdiki 
hakkında (1/1045) numaralı kanun lâyihası ve Posta 
ve Telgraf Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 
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Beynelmilel Telgraf Nizamnamesinin Tasdiki Hak
kında (1/1045) Numaralı Kanun Lâyihası ve Posta 

ve Telgraf Encümeni Mazbatası 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 19 Kânunusani 1927 

Kalemıi Mahsus Müdiriyeti 
Adet 
6/288 

Büyüük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
«1925» senesinde Paris'te tasdike talikan imza 

edfflmliş olan Beynelmlilel Telgraf Nizamnamesinin 
tasdiki hakkında Daihiİye Vökâletli Cöliesince tan
zim edilen ve icra Vekilleri Heyetinin 9 Kânunusani 
1927 tarihi içtİmaında tezdkkür ve Mıeclisi Âliye arzı 
tasvip olunıan kanun lâyiıhasıyla esbabı mucibe maz
batasının musadldak suröti leffen takdim olunmuştur. 

Muikltezaisınrn ifasınla ve neticesinin işarına müsaa
de buyurulmasını rica ederim efendim. 

'Başvekil 
ismet 

Esbabı Mucibe 
Geçen 1925 senesi Eylülünde Paris'te inikat eden 

Telgraf Kongresinde murahhaslanmızca tasdike tali-
fken imza edilmiş olan 1 Teşrinisani 1926 tarihinden 
itibaren mevkii meriyete giren Beynelmilel Telgraf 
Nizamnamesinin telgraf kavait ve nizamatmın tekem
mülüne ve terakkiyatı asriyeye tevfikan telgraf işlet
me hidemat ve muamelâtının ihtiyacatı milele göre 
tanzim ve ıslahına maltuf bulunması itibariyle biılumum 
medenî memalik münasebatında inkişafı mucip oldu
ğundan telgraf ittihadı umumisine esasen dahil bulu
nan Hükümeti Cumhuri yem izce de aynı memalik 
misullu işbu nizamnamenin tasdiki musip olur. 

Türk i ye Cumhuri yet i 
Büyük Millet Meclisi 20 . 3 . 1927 

Posta ve Telgraf Encümeni 
Adet 

8 
Poslta ve Telgraf Encümeni Mazbaltası 

Riyaseti CeMeye 
(1925 senesinde Parislte tanztim edliilen Beynelmi

lel Telgraf Nizamnamesinin tasdiki hakkında Başve
kâletten gönderilen mevaddı kanuniye müzakere edi
lerek bir serlevha ilâvesiyle encümenimizce aynen ka
bul edilmiştir. Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Posta ve Telgraf Encümeni 
Reisi namına Mazbata Muharriri 
Trabzort Bolu 

Abdullah 

Kâtip 
Çorun 

İsmail Kemal 
Aza 

Artvin 
Hilmi 

Aza 
Blazıiz 

Mustafa 
Aza 
Sivas 
Ziya 

Hükümetin Teklifi 
Kanun 

Madde 1. — 1925 senesinde tasdike taliken imza 
edilmiş olan Beynelmilel Telgraf Nizamnamesi tasdik 
edllmişi-iir. 

Madde 2. —- İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Dahiliye ve 
Hariciye Vekilleri memurdur. 

9 Kânunusani 1927 
Başvekil Adliye Vekili 

İsmet Mahmut Esat 
Müdafaai Milliye Vekii Bahriye Vekili 

Recep Beyefendi bulunamadı ihsan 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 

M. Cemil Doktor Tevfiik Rüştü 
Malliye Vekii Maarif Vekili 

Mustafa AbdJülfoalik Necati Beyefendi bulunamadı 
Nafia Vekili Ziraat VelkiÜ 

BebJiç Beyefendi bulunamadı Mehmet Sabri 
Ticaret Vekili Sıhhiye ve Muaveneti 

'Mustafa Rahmi içtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Posta ve Telgraf Encümeninin Tadili 
1925 senesinde Paris'te tanzim edilen Beynelmilel 
Telgraf Nizamnamesinin tasdiki hakkında Kanun 

Birinci madde — 1925 senesinde Paris'te tasdike 
taliken imza edilmiş olan Beynelmilel Telgraf Nizam
namesi tasdik edilmiştir, 

İkinci madde — işbu kanun- neşri tarihinden mu
teberdir. 

Üçüncü madde — İşbu kanunun ahkâmını icraya 
Dahiliye ve Hariciye Vekilleri memurdur. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında mütalaa var 
mı efendim?.. Maddelere geçilmesini kabul edenler 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir, 

1925 senesinde Paris'te tanzîim edilen Beynelmilel 
Telgraf Nizamnamesinin tasdiki hakkında Kanun 

Madde 1. — 1925 senesinde Paris'te tasdike tali
ken imza edilmiş olan Beynelmilel Telgraf Nizamna
mesi tasdik edilmiştir. 
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REİS — Mütalaa var mı efendim?.. Kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

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

" Madde 3. — İşbu kanunun ahkâmını icraya Da
hiliye ve Hariciye Vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini reye arz ediyorum. 
Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

8. — Maiye ve refakatlerinde mükeffel veznedar 
ve muhasip bulunan Posta ve Telgraf Başmüdürle
rinin kefaletten istisnası hakkında (1/1053) numaralı 
kanun lâyihası ve Posta ve Telgraf Encümeni mazba
tası. 

REİS —. Okunacaktır. 

Maiyet ve Refakatlerinde Mükeffel Veznedar ve 
Muhasibi Mesul Bulunan Posta ve Telgraf Başmü
dürlerinin Kefaletten İstisnası Hakkında (1/1053) 

numaralı Kanun Lâyihası ve Posta ve Telgraf 
Encümeni Mazbatası 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 27 Kânunusan i 1927 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet 

6 

418 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Maiyet ve refakatlerinde mükeffel veznedar ve 
muhasibi mesul bulunan Posta ve Telgraf Başmüdür
lerinin kefaletten istisnası hakkında Dahiliye Vekâleti 
Celilesince tanzim edilen ve tcra Vekilleri Heyetinin 
2 Kânunusani 1927 tarihli içtimaında tezekkür ve 
Meclisi Âliye arzı tasvip olunan kanun lâyihasıyla 
esbabı mucibe mazbatasının musaddak sureti leffen 
takdim olunmuştur 

Muktezasının ifasına ve neticesinin'işarına müsa
ade buvuruimasını rica eylerim efendim. 

'Başvekil 
İsmet 
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Esbabı Mucibe 

Mukaddema Posta ve Telgraf Başmüdüriyetleri 
merkezinde ayrıca veznedar ve muhasibi mesul bu
lunmadığı cihetle bu vazifeleri dahi ifa eden Başmü
dürler 26 Kânunuevvel 1295 tarihli Kefalet Nizam-
namesiyle 28 Mayıs 1331 ve 19 Temmuz 1331 tarihli 
muvakkat kanunlar mucibince kefalete tabii tutularak 
şimdiye kadar her birinden münferiden kefalet alın
makta idi. Bi'lâhara her başmüdiriyet merkezine mü
keffel veznedar ve muhasibi mesul tayin ve istihdam 
edilmekte olduğundan kendilerinden kefalet ahzine 
mahal kalmadığı cihetle bu külfetten vareste tutulma
larını bazı başmüdürler müracaat ve talepte bulun -
muşilardrr. Talebi vaki encümeni müdiranca ledette-
zek'kür filhakika başmüdürler öteden beri kefalet te
darikinde bir hayli masraf ve müşkülâta duçar ol
makla beraber halen kefaletle mükellefiyetleri de 
münasip görülemediğinden kefaletten istisnaları husu
su karargir olmuş ve keyfiyet ledelis'tifsar Maliye Ve
kâleti Celilesince de tasvip buyurul'muş olmasına bi 
naen Başmüdiri mumaileyhimin badema kefaleti 
mezkureden vareste kalmaları icabı hal ve madelete 
muvafık görülmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Posta ve Telgraf Encümeni 20. 3 . 1927 

Adet 
'9 

Posıta ve Telgraf Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 

Maiyet ve refakatlerinde mükeffel veznedar ve 
muhasibi mesul bulunan Posta ve Telgraf Başmüdür
lerinin kefaletten istisnası hakkında Dahiliye Vekâ
letince tanzim ve İcra Vekilleri Heyetince tasvip edi
len lâyihai kanuniye müzakere edilerek aynen kabul 
edilmiştir. Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Posta ve Telgraf Encümeni 
Reisi namına Mazbata Muharriri 

Trabzon Bolu 
Abdullah 

Kâtip Aza 
ÇoruM Blazliz 

İsmali'î Kemali Mustafa 

Aza Aza 
Artvin Sivas 
Hilmi ZiyaeÜtin 
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ıMaiyet ve refakatlerinde mükeffel veznedar ve mu
hasibi mesul bulunan Posta ve Telgraf Başmüdür

lerinin kefaletten istisnasına dair Kanun 

Birinci madde — Maiyet ve refakatlerinde vezne-
dair ve muhasibi mesul istihdam olunan Posta ve 
Telgraf başmüdürleri kefalet itasiyle mükellef de
ğildir, 

İkince madde — Bu kanun tarihi neşrinden mu
teberdir. 

Üçüncü madde — Bu kanunun icrayı ahkâmına 
Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

2 Kânunusani 1926 

Başvekil 
'îsmelî 

Müdafaâi Milliye Vekili 
Recep 

Dabihye Vekftli 
ıM. Cemil 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Nafıa VeMİ 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 
Bahriye Vekili 

İhsan 
Hariciye Vekilli 

Doktor Tevfik Rüştü 
Maarif Vekili 

Mustafa Necati 
Ziraat VekOi 

Behiç Beyefendi bulunamadı Mehmet Sabri 
Ticaret VekÜl'l Sıhhiye ve Muaveneti 
Mustafa Rahmi İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında mütalaa var 
mı efendim? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozök) — GfendTn; 
bendeniz bu kanun dolayısıyle Dahiliye Vekili Beye
fendiden temenniyatta bulunmak istiyorum. Maiyet
lerinde mükellef memurlar bulunan Posta ve Telgraf 
Başmüdürleri kefalet vermesin diyor doğrudur. Ben
deniz Posta ve Telgraf bütçe raportörü olduğum için 
bazı şeyler arz edeceğim. 

Posta ve Telgraf memurları, müteselsilen yekdi
ğerine kefildirler. Her hangi bir sebeple ihtilas edi
len bir paradan dolayı bütün memurlar, mesul oluyor
lar ve maaşlarından tevkif at yapılıyor. Buna bu sene 
muttali oldum. «Esasen aldığım maaş kifayet etmi
yor. Bir de muhtelisin yüzünden mağdur oluyoruz. 
Tazmin ediyoruz. Ya şekli sabıkta her memur ayrı 
ayrı kefalette bulunsun veyahut da başka bir çare 
düşünülsün» diye arzularını beyan ettiler. Ben de şu 
vesile ile Vekil Beyefendinin nazarı dikkatlerini celp 
eder ve o memurların 'bundan kurtarılması için bir 
ınuhtelis yüzünden mutazarrır olmam atarı çaresinin 
düşünülmesini temenni ederim. 

RİEİS — Efendim, Süleyman Sırrı Beyin mütala-
atı doğrudan doğruya kanuna müteallik bir mesele 
değildir. Temenni mahiyetindedir. Kanunun heyeti 
umumiyesi hakkında başka söz isteyen yoktur. Mad
delere geçilmesini kalbul edenler el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Kahul edilmiştir. 

Maiyet ve Refakatlerinde Mükeffel Veznedar ve Mu
hasibi Mesul Bulunan Posta ve Telgraf Başmüdürle

rinin Kefaletten istisnasına Dair Kanun 

Birinci Madde — Maiyet ve refakatlerinde vezne
dar ve muhasibi mesul istihdam olunan Posta ve 
Telgraf Başmüdürleri kefalet itasiyle mükellef değil
di t. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, birin
ci maddede maiyet ve refakatlerinde veznedar ve mu
hasibi mesul ibaresini görüyoruz. Halbuki kanunun 
unvanında «-iMükeffel veznedar ve muhasibi mesul1» 
kaydı vardır. Binaenaleyh maddeye (rnükeffel) kaydı
nı İlâve etmek lâzımdır. Esasen matlup olan da bu
dur ve ilâvesinde mahzur yoktur. 

REİS — Efendim, veznedar ve muhasibi mesul, 
kefaletsiz olamaz. (Mükeffel kelimesinin ilâvesini ka
bul ediyoruz sesleri.) 

REİS — ilâvesinde bir mahzur yoktur. Fakat 
gayrı mükeffel veznedar olabileceği anlaşılmasın. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — O halde kanu
nun başlığından da mükeffel kelimesinin tayyı lâzım
dır. Oradaki mükeffel kelimesine lüzum yoktur. 

REİS — Unvandan da çıkarıyoruz efendim. 
Birinci maddeyi olduğu gibi reyinize arz ediyo

rum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Bu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kalbul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun icrayı ahkâmına 
Dahiliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Bu maddeyi kalbul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el lkadırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Bir zühul arz etmek mecburiyetindeyiz. Kanunun 
heyeti umumiyesini reyinize arz ettim. Halbuki ikinci 
müzakereye tâbidir. Mazbatada müstaceliyet teklifi 
yoktur. Ayrı bir teklif de yoktur. Binaenaleyh ikinci 
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müzakeresine geçiliyor demektir. Ruznamenin diğer 
maddesine geçiyoruz. 

9. — \Dersim Meburu Feridun Fikri Beyin, mün-
tehibi ısani usulünün ilgasiyle bir dereceli intihabın 
kabulü zımnında 'İntihabı Mebusan Kanununa bir 
2 ey il ilâvesine dair (3J350) numaralı teklifi kanunisi 
ve Hükümete tevdii hakkında Dahiliye ve Kanunu 
Esasi encümenleri mazbataları. 

KANUNU ESASİ ENCÜMENİ RBM RASİH 
BEY (Antalya) — Efendim, bunun encümene iadesi
ni istiyoruz. 

REÎS — Efendim, Kanunu Esasi Encümeni Reisi 
bu lâyihanın encümene iadesini talep ediyor. Reyini
ze arz edeceğim. Lâyihanın encümene iadesini kalbul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kalbul ermeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 

10. — îRize Mebusu Ekrem Beyin, Türkiye Cum
huriyeti dahilinde bulunan bilumum mebanii resmiye 
ve milliye üzerindeki tuğra ve [methiyelerin kaldırıla
rak yerine Cumhuriyet Armoniyle Cumhuriyetin tarihi 
kabulünün hakkettMlmesim [dair. (2/205) numaralı 
Teklifi Kanunisi ve Maarif ve Kanunu Esasi encü
menleri mazbataları. 

REİS — Okunacaktır. 

Rize Mebusu Ekrem Beyin, Türkiye Cumhuriyeti da
hilinde bulunan bilumum mebanii resmiye ve mil
liye üzerindeki tuğra ve meChiyelerin kaldırılarak 
yerine Cumhuriyet armasiyle Cumhuriyetin tarihi 
kabulünün hakkettirilmesin e dair (2/145) numaralı 
teklifi kanunisi ve Maarif ve Kanunu Esasi Encü

menleri mazbataları 

Riyaseti Celileye 

Gerek îstanbul ve gerek Ankara'da ve gerek ma
halli sairede bir çok mebanii resmiyenin ve milliyenin 
kapıları üzerinde eski Hükümeti mutlaka devrine ait 
tuğralar ve müstebit hükümdarların medayihini havi 
levhalar bulunmaktadır. Ekserisi en hasis bir emeli 
menfaatle yazılmış ve kazdırılmış olan bu levha ve 
tuğraların haliyle bırakılması ve meselâ Cumhuriyet 
fikriyle beslenen bir mektebin kapısının üzerinde bir 
padişahın armasının ve methiyesinin bulunması kadar 
garip bir manzaraya Cumhuriyetle idare olunan me-
maliki sairenin hemen hiç birisinde tesadüf edilemez. 
Yetişecek neslin fikirlerinde istibdadın en ufak bir 
c;erini bile bırakmamak azminde bulunduğumuza na
zaran bu gibi methiyelerin hâlâ mebanii resmiye ve 

m illiyede kalması kabili tecviz olamaz. Binaenaleyh 
mevaddı atiyenin kanun olarak kabulünü teklif eyle
rim. 

Rize Mebusu 
Ekrem 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 29.12.1926 

Kanunu Esasî Encümeni 
* Karar No: 1 

Kayıt No : 2/245 

Kanunu Esasî Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Eski tuğra ve levhaların kaldırılmasına ve yerle
rine Cumhuriyet Arması konulmasına dair Rize Me
busu Ekrem Beyin teklifinin sanat, tarih ve terbiyeye 
müteallik olması dolayısıyle, evvelemirde Maarif En
cümenine tevdii ekseriyetle karargir olmuştur. 
Kanunu Esasi Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Namına Giresun 
Rasih Hakkı Tarık 

Kâtip 
Rize 

Binaların üzerindeki tuğralarla armaların memle
kette okuyan ve okuyacak olan adamların terbiyesi 
üzerinde müessir olacağını zannetmem. Armalar 
tuğralar, milletin sanayii tezyiniyesi altındaki met
hiyeler, şairlerin tarihi inşa için yazdıkları şeye, 
hakke tahta sanayii tezyiniyeye taalluk ettiği için 
bunların silinmesine ve kırılmasına taraftar ölma-
dığtmdan teklifin ve takririn reddine karar verilmek 

lüzumuna kani olduğumdan, muhalifim.' 
Ali 

Aza Aza 
Denizli Zoguldak 

Haydar Rüştü (îlkin ret, yahut kabul gibi te
melli bir karar verilmelidir; 

imdi: Muhalifim. 
Tunalı Hilmi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Maarif Encümeni 16.1.1927 

Karar No: 12 

Maarif Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Rize Mebusu Ekrem Bey tarafından vaki olup 
Heyeti Umumiyece Encümenimize havale olunan tek
lifi kanuni Maarif Vekâletinden davet olunan müte
hassıslar huzuriyle biletraf müzakere edildi, ihtiva 

file:///Dersim
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ettiği mananın şümulü harsimizi ve tarihimizi alâka
dar edecek ehemmiyette görüldü. Bir milletin hayatın
da ve tarihi tekâmülü seyrinde takip ettiği muhtelif 
merhalelerin müncemit birer şahidi ve vesikası mahi
yetinde olup sanayii nefise, sanayii tezyiniye, nakış, 
hüsnühat ve eşkâl noktai nazarından, ayrıca ilmi be-
dayii ve şahsiyeti harsiye ve milliyeyi dahi alâka
dar edecek sanat ve kıymette bulunan levha ve yazı
ların hakkini veya kaldırılmasını encümenimiz muva
fık görmedi. 

Şu kadar ki hali hazırda resmi daire olarak kulla
nılan binalarda bulunup Cumhuriyetin arma ve ru
muzundan gayrı armaların mefsuh bir idareyi hatır
latan işaretlerin yerlerinde ve gözönünde bulunması 
da tecviz olunamaz. Binaenaleyh takdir hakkı Maarif 
Vekâletine ait olmak üzere bu kabil remiz ve işaretle
rin resmi mebaniden kaldırılarak müzelere naklini ve
ya münasip bir mahalde hıfzını temin edecek suret
te maddeleri ihzar ile Heyeti Urnumiyenkı nazarı tas
vibine arz ettik. 

Reis Mazbata Muharriri 
Biga Afyonkarahisaır 

Samîh Rifat Ruşen Eşref 

Kâtip 
Urfa Aza 

Refet Mehmet Emin 
Aza 

Veled Çelebi 

Türkiye Cumhuriyeti 
Büyük Millet Meclisi 

Kanunu Esasi Encümeni 

Kanunu Esasi Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Resmi binalardaki Osmanlı arma ve tuğraları ile 
kitabelerin kaldırılması hakkında Maarif Encümenin
ce tadilen kabul Ve encümenimize havale buyurulan 
kanun teklifi tetkik ve müzakere edilmiş ve teklifin 
Teşkilâtı Esasiye noktasından Encümenimizi alâka
dar etmediği ve Heyeti Umumiyede müzakeresi esna
sında encümeni teşkil eden azanın şahsan mütalâala
rını arz ve beyan etmesi tabii olduğu cihetle, Maarif 
Encümeni mazbatası ile birlikte Heyeti Umumiyeye 
arza karar verilmiştir. 
Kanunu Esasî Encümeni Reisi 

Namına Mazbata, Muharriri 
Antalya Giresun 
Rasih Hakkı Tan 

Aza Aza 
Burdur İstanbul 

Mustafa Şeref İhsan 
Aza 

Denizli 
Haydar Rüştü 

KANUN 
Madde 1. — Bilumum mebanii resmiye Ve milliye 

üzerinde mahkuk arma, tuğra ve levhalar kaldırılarak 
yerlerine (Türkiye Cumhuriyeti) kelimeleriyle Cumhu
riyetin tarihi ilânı olan (29 Teşrinievvel 1339) tarihini 
muhtevi levhalar vazölunur. 

Madde 2. — işbu Kanun tarihi neşrinden itibaren 
meriyüliöradır. 

• Madde 3. — işbu kanunun tatbiki ahkâmına icra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

Maarif Encümeninin Tadili 
Resmi binalardaki Osmanlı arma ve tuğraları ile ki

tabelerin kaldırılması hakkında Kanun 

Madde 1. — Osmanlı saltanatına ait olup resmi 
binalarda mevcut ve temsili bir mahiyeti haiz tuğra 
ve ^armalarla sultanların medihlerini mutazammın ki
tabeler kaldırılarak müzelere konulur. Yerlerinden 
kaldırılmaSıyle gerek kendilerinin, gerek bulundukları 
binaların bedii veya tarihi kıymetlerine halel gelecek 
eserler, münasip şekilde örtülür. 

'Bu hususta vaki olacak müracaatlar üzerine tet-
kiıkatta bulunmak ve karar vermek Maarif Vekâletine 
aiittif, 

Madde 2. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
di.*, 

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

REİS — Heyeti Umumiyesi hakkında söz iste
yen var mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Resmî Binalardaki O'smanh Arma ve Tuğralariyle Ki
tabelerin Kaldırılması Hakkında Kanun 

Madde 1. — Osmanlı saltanatına ait ölüp resmî 
binalarda mevcut ve temsili bir mahiyeti haiz tuğra 
ve armalarla sultanların medihlerini mutazammın 
kitabeler kaldırılarak müzelere konulur. Yerlerinden 
kaldırılmasiyle gerek kendilerinin, gerek bulundukları 
binaların bedii veya tarihi kıymetlerine halel gelecek 
eserler, münasip şekilde örtülür. 
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Bu hususta vaki olacak müracaatlar üzerine tet-
kikatta bulunmak ve karar vermek Maarif Vekâleti
ne aittir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, ben
deniz maddenin ilk fıkrasının tadili taraftarıyım. 
Maddede «Osmanlı saltanatına ait olup resmî bina
larda mevcut ve temsili bir mahiyeti haiz tuğra ve 
armalar ilah..» deniliyor. Zannederim ki: Esas mak
sat şudur : Birtakım binalar vardır. Resmidir. Ora
larda tuğra ve armalar vardır. Fakat bu tuğra ve ar
maların temsili mahiyeti olması ne demektir? Bittabi 
bu maddenin tarzı tahririnden anlaşılmıyor. Tuğra 
ve armalar esasen temsili mahiyettedir - Fakat gali
ba maddenin bu fıkrasının bu şekilde yazılmasına hâ
kim olan fikir; resmî binaların temsili mahiyeti haiz 
olması cihetidir - öyle binalar da vardır ki: Hem res
midir ve hem de onların resmiyeti temsil edilir şekil 
ve surettedir. Faraza: Hükümet konağı ve karakol gi
bi bu kabil müesseseler mevcuttur. Bu kabil müesse
selerden maadaSiyle bu maddenin alâkadar olmaması 
lâzım gelir zanran'dayım. Bu nokta! nazardan mad
denin şu şekilde yazılması daha muvafık olacaktır : 

«Resmî ve temsilî mahiyeti haiz binalarda mev
cut olup Osmanlı saltanatına ait bulunan tuğra ve ar
malarla ilah...» bir kere temsili mahiyetinde denil
diği vakitte tuğra ve arma ile bu ibarenin telifi müş
kül olur. Bu tuğra ve armalardan maksut olan eğer şu 
nokta İse daha ziyade sarahat vermek lazım gelir: 

Bu tuğra ve armalar bazı yerlerde pek aşikârdır. 
Göze görünür şekil ve surettedir. Acalba temsili keli
mesi bu maksatla mı konmuştur? Eğer bu maksatla 
konmuş ise tuğra ve armaları sarahat ile irade etmek 
lazımdır. Olalbilirki; Bazı binaların içinde kapısının 
üstünde arma veya tuğra vardır. Hakikaten böyle 
bir bina, bir Hükümet binası olduğu için bu tuğra ve 
armanın kaldırılması muvafıktır ve esasen de yapıl
mıştır. Bugün hemen hemen hasılı tahsil kabilinden 
bir madde olur. Fakat; içeride ihtimalki, bir oda
sında böyle bir arma veyahut tuğra resmedilmiş bulu
nursa onu bittabi kaldırmak iktiza etmez. Tuğra ve 
armalar binaların pek muhtelif mahallerinde konul
muş olur. thltimalki bir kitabe vardır ve bir binanın 
içindedir. Faraza; Hükümet konağının içinde bir çeş
me vardır. Çeşmenin üzerinde de bir tuğra ve arma 
vardır. Acalba bunların hepside mi hakkedilecektir? 
Bendenizce bu iki noktayı daha ziyade vuzuh ile ifa
de etmek lazımdır. Evvelâ binalar Hükümetin tem
sili mahiyetini haiz binalar olmalıdır. Meselâ mek
tepler: Mektepler acaba Hükümeti temsil eden bina-

j lardan mı addolunacaktır? Bilfarz İstanbul'da Galata
saray Lisesi vardır. O lisenin bir cümle kapısı, bir 

I bahçesi vardır. Ben ancak hoca olduğum için benim 
I ve benîm gibi hocaların nazarı dikkatini celbetmiş-
I tir veyahut görülmüştür. Yahut araştırıldığı için gö-
I rülmüştür. Orada Sultan Mahmut'a ait bir kitabe 
I vardır. Bu kitabe oradan kaldırılacak mıdır? 

Gerçi son fırka bir dereceye kadar vaziyeti koru-
I yabilir. Ancak bu kabil işlerde meşgul olmak bilmem 
I ne dereceye kadar doğrudur. Çünkü mektepler Hükü-
I meti haddi zatında temsil eden binalar değildir. Bun-
I 1ar Hükümeti temsil eden binalardan olmadığı için 
I bunlarla iştigal pek o kadar yerinde telâkki' edilme

yebilir. Binaenaleyh bendeniz (bu temsil) kelimesinin 
bu iki manada telâkki edilmesi ve saniyen diğerleri 

I içirt vuzuh ve sarahat verilmesi lâzım geldiği fikrin-
I deyim. Sonra bu tuğra ve armaların göze görünür şe-
I kilde olup taki propaganda mahiyetini almış olması 
I noktai nazarından da tadili ve encümene iadesi muva-
I fık olur zannederim. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Efendim, 
I malumu âlileri tarih tahriren yazıldığı gibi abidat ile 
I de yazılır. Bendeniz zannediyorum ki : Bu meselenin 
I tarih ile şiddetle alâkası vardır. Binaenaleyh yalnız 
I bu encümende değil, Maarif Encümenine de gitmesi 
I lâzımdır. (Lâyiha Maarif Encümeninden geliyor ses-
I leri.) (Handeler). 

I REİS — Efendim; kanun bir maddeden ibarettir. 
I Diğer maddeler formalitedir. 

I TAHSÎN BEY (Aydın) — Efendim, bu mebanii 
I resmiye ve milliye tabiri camiilere, çeşmelere ve se-
I billere de şamil midir? Öyle ise malumu âliniz bunlar -
I da birtakım asarı nefise vardır. Bunlar bediî ve edebî 
I kıymeti haizdirler. Birtakım şeyler vardır ki onlar da 
I methiyelerdir. Bunların da tdbdili lâzım gelip gelme-
I yeceğini anlamak için cevamii şerifenin, sebillerin 
I dahil olup olmadığını da tayin etmek lâzımdır. (Da-
I ıhil değildir sesleri) Bugün onun tebdili çok zahmete 
I rnütevakkıfdıf. 

I REfS — Hakkı Tarık Beyin bir takriri vardır, oku-
I nacak : 

I 'Riyaseti Celileye 
I Maddenin şifahen arz ettiğim mütalaalar nazarı 
I dikkate alınarak tavzihi için Maarif Encümenine tev-
I diini teklif ederim. 
I Giresun 
I Hakkı Tarık 

135 — 
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REİS — İbare kâfi görülmüyor, encümene iadesi 
teklif olunuyor. Reye arz ediyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. Lâyilhayı encümene veriyoruz. 

•Efendim, tayini esami ile reyinize arz edilen ka
nunların neticelerini arz ediyorum : 

Türkiye Cumhuriyeti ile Alman (Reic'n) Hükümeti 
Arasında Münakit Ticaret Muahedenamesıinin Tasdi
ki Hakkındaki Kanuna (148) rey verilmiştir. ('148) ka

buldür. Binaenaleyh Kanun (148) rey ile kaibul edil
mişti/, 

Muhtelif devairin 1926 senei maliyesi 'bütçelerine 
tahsisatı munzamına ve fevkalâde itasına ve bazı de-
vair bütçelerinde de münakale icrasına dair Kanuna 
(146) rey verilmiştir. (1) ret vardır. Kanun (145) rey 
ile kabul edilmiştir. Yarın saat on dörtte içtima edil
mek üzere celseyi tatil ediyorum. 

«Mamı iırtitaakeaıat; Saat : 15,30 

- M -
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Türkiye Cumhuriyeti ile Almam (Reich) Hükümeti Arasında Münakit Ticaret Muahedenanıesinin Tasdiki 
Hakkındaki Kanunun Neticei Ârâsı 

(Kanun kabul edilmiştir) 

, 

ADANA 
Kemal B. 
Zamir B. 

AFYONKARAHİSAR 
Ali B. 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 

ANKARA 
Ali B. 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 

. Rasıh B. 
ARDAHAN 

Talat B. 
ARTVİN 

• I-» 

Hilmi B. 
AYDIN 

Dr. Reşit Galib B. 
Tahsin B. 

BEYAZID 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Âza adedi : 287 

Reye iştirak edenler : 146 
Kabul edenler : 1 

Reddedenler 
Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler : ] 

Münhaller : 

46 

0 
0 

40 
1 

[Kabul Edenler] 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 

CANİK 
Cav it Paşa 

CEBELİBEREKET 
I h ç o n V\ 

ÇANKIRI 

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

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Şeref B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 

Muhittin B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 

ERZURUM 
r^o7Jm R 
v.aZ'iııı u . 
Raif B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Ali Ulvi B. 

GAZİAYINTAP 
Ali Cenanı B. 
Ferit B. 
Kılıç Ali B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tank B. 
Şevket B. 

HAKKÂRİ 

Nazmi B. 
İSPARTA 

Hüseyin Hüsnü B. 
İÇEL 

Emin B. 

İSTANBUL 
Ali Rıza B. 
Behjç B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 

Dr. Refik B. 
Edip Servet B. 
Hamdi B. 
İhsan Paşa 
Tevfik Kâmil B. 
Ziyaettin B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. 
Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Osman Niyazi B. 

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

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 
Sabit B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Ragıp B. 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Fuat B, 
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Mustafa B. I 
Naim Hazım B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B, 
Faik B. 
Ragıp B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 

MARDİN 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 
Necip B. 

MERSİN 
Besim B. 

ADANA 
İsmail Safa B. (M.) 

AFYONK AR AHİS AR 
Kâmil B. (M.) 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Esat B. 
Nafiz B. 

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

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. (M.) 
Murat B. (M.) 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDİN 
Dr. Mazhar B. 
Mithat B. 

BEYAZID 
Süleyman Sudi B. (M.) 

MUŞ 1 
Jlyas Sami B. 

ORDU 
Faik B. 
Halil Sıtkı B. 
Hamdi B. 
İsmail B. ! 
Recai B. 

RİZE 
Ali B. 
Ekrem B. i 
Esat B. 

SARUHAN 
Mehmet Sabri B. 
Yaşar B. 

SİİRD 
Halil Hulki B. 

[Reye İş t imi 

BİGA 
Samih Rifat B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 

1 Falih Rıfkı B. 
Mehmet Vasfi B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Avni B. 
Salih B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Necati B. 
Nurettin Paşa 
Osman Nuri B. 
Refet B. 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 

Talât Avni B. 
CEBELİBEREKET 

Avni Paşa (M.) 
ÇORUM 

İsmet B, 
Münir B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

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

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

ŞARKİ KAR AHİS AR 
Ali Rıza B. 
İsmail B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 

i Etmeyenler] 

| DİYARBEKİR 
Feyzi B. 
İbrahim Tâli B. 

| EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

ERGANİ 
İhsan B. 

ERTUĞRUL 

Ahmet İffet B. 
İbrahim B. 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 
Sabit B. 

ERZURUM 
Bahri B. 
Halet B. (M.) 
Münir Hüsrcv B. (M.) 
Ziyaettin B. (M.) 

ESKİŞEHİR 
Emin B. • 

GAZİAYINTAP 
Ahmet Remzi B. 
Şahin B. 

1 GİRESUN 
Hacim Muhittin B. (M.) 
Kâzım B. 
Tahir B. 

Faik B. 
TOKAD 

Mustafa Vasfi B. 
TRABZON 

Abdullah B. 

Rahmi B. 
Süleyman Sırrı B. 

UR FA 
Ali B. 
Dr. Refet B. 
Refet B. 

VAN 

Hakkı B. 
ı İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Yusuf Ziya B. 

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

1 HAKKÂRİ 
1 Asâf B. (İ. Â.) 

İSPARTA 
1 İbrahim B. (M.) 

Mükerrem B. (M.) 
İÇEL 

Dr. Tevfik B. 
| İSTANBUL 

Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Fuat B. (M.) 
Hamdullah Suphi B. (M.) 
Haydar B. (M.) 
Kâzım Karabekir Paşa 

İZMİR 

Kâmil B. 
Osmanzade Hamdi B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
Ali Şuuri B. (M.) 
Haydar Adil B. 
Hulusi B. (M.) 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Cavit B. 
Mehmet Vehbi B. (M.) 
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KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B, 

KASTAMONU 
Halit B. 
Necmettin Molla B. 
Veled Çelebi B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B, 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 
Refik İsmail B. 
Yahya Galip B. (M.) 

KOCAELİ 
Mustafa B. (M.) 

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

KOZAN 
Ali Saip B. 

KÜTAHYA 
Nuri fi. 
Recep B. (V.) 
Rıza B. 

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

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mehmet B. 
Mithat B. 
Nurettin B. 

MARDİN 

Abdülgani B. (M.) 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B. 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Niyazi B, 

MUŞ 
Osman Kadri B. (M.) 

NİĞDE 
Ata B. (M.) 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 
Halit B. 

RİZE 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Dr. Saim B. 
Ethem B. 
Kemal B. 
Mustafa Fevzi B. 
Nafiz B. 

SİİRD 
Mahmut B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. (M.) 

SİVAS 
Rasim B. (İ. A,) 
Ziyaettin B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Mehmet Emin B. 

TOKAD 
Bekir Sami B, (M.) 
Emin B. 
Kâmil B. 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. 
Nebizade Ham di B. 
Şefik B. 

URFA 
Saffet B. (M.) 

VAN 
Münip B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Tunalı Hilmi B. 
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Muhtelif Devairin İ926 Senei Maliye Bütçelerine Tahsisatı Munzamına ve Fevkalâde İtasına ve Bazı Devair 
Bütçelerine Münakale terasına Dair Kanunun Neticei Ârâsı 

(Kanun kabul edilmiştir) 

ADANA 
Kemal B. 
Zamir B. 

AFYONKARAHİSAR 
Ali B. 
îzzet Ulvi B.j 
Musa Kâzım B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 

ANKARA 
İhsan BJ 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B-

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDİN 
Dr. Reşit Galib B. 
Mithat B.
Tahsin B. 

BEYAZID 
Şefik B, 

BÎGA 
Mehmet B. 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Cevat Abbas B., 
Dr. Emin Cemal B.; 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B̂  

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

287 
145 
144 

1 
0 

141 
1 

[Kabul Edenler] 

Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 

CANİK 
Cavit Paşa 

CEBELİBEREKET 
İhsan B. 

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

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARIBEKİR 
Cavit B. 
Şeref B, 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Faik B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Ali Ulvi B. 

GAZİAYINTAP 
Ali Cenanı B. 
Ferit B. 
Kılıç Ali B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 

İÇEL 
Emin B, 

İSTANBUL 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ali Rıza B. 
Behiç B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 

Edip Servet B. 
Hamdi B. 
İhsan Paşa 
Tevfik Kâmil B. 
Ziyaettin B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Es ad B. 
Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahmi B, 
Münir B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Ali Rıza B. 
Hasan Fehmi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 
Sabit B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Ragıp B. 
Saffet B. 

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

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B. 
Ragıp B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 

MARAŞ 
Nurettin B. 

MARDİN 
Abdülrezzak B, 
Ali Rıza B. 
Necip B. 

MUŞ 
llyas Sami B. 
Rıza B. 

ORDU 
Halil Sıtkı B, 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 

RİZE 
Ali B. 
Ekrem B. 
Esat B. 

SARUHAN 
Mehmet Sabri B. 
Yaşar B. 

SİİRD 
Halil Hulki B. 

[Redd 

ERZU 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

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

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

ŞARKİ KARAHtSAR 
Ali Rıza B. 
İsmail B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 

eden] 

RUM 

Faik B. 
TOKAD 

Bekir Sami B. 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Süleyman Sırrı B. 

URFA 
Ali B. 
Refet B. 
Saffet B. 

VAN 
Hakkı B. 
îhrahim B l U İ t i l l l l l l ±J* 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Yusuf Ziya B. 

Raif B. 

[Reye iştirak etmeyenler] 

ADANA 
İsmail Safa B. 

AFYONKARAHISAR 
Kâmil B.; 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Esat B. 
Nafiz B. 

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

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Murat B, 

ARDAHAN 
Tahsin B, 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 

BEYAZID 
Süleyman Sudi B. 

BİGA 
Samih Rifat B. 

BOLU 
Falih Rıfkı B. 
Mehmet Vasfi B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Avni B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Necati B. 
Nurettin Paşa 
Osman Nuri B. 
Refet B. 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Feyzi B. 
İbrahim Tali B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Muhittin B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

ERTUGRUL 
Ahmet İffet B. 

Dr. Fikret B. 
İbrahim B. 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 
Sabit B. 

ERZURUM 
Bahri B. 
Câzim B. 
Halet B. 
Münir Hüsrev B, 
Ziyaettin B. 

ESKİŞEHİR 
Emin B. 

GAZİAYINTAP 
Ahmet Remzi B. 
Şahin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
Tahir B. 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B, 

141 — 



t : 52 13 i . 1027 C : 1 

İSPARTA 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Fuat B.
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
Kâzım Karabekir Paşa 

' İZMİR 
Osmanzade Hamdi B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
Ali Şuuri B. 
Haydar Adil B. 
Hulusi B. 
Kâzım Paşa 
Mehmet Cavit B. 
Mehmet Vehbi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B, 

KASTAMONU 
Halit B. 
Mehmet Fuat B. 

Necmettin Molla B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 
Refik İsmail B. 
Yahya Galip B. 

KOCAELİ 
Mustafa B. 

KONYA 
Bekir B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa Feyzi B. 
Refik B, 

KOZAN 
Ali Saip B. 

KÜTAHYA 
Nuri B. 
Recep B. 
Rıza B, 

MALATYA 
Bedir B. 
İsmet Paşa 
Reşit B. 

...4»-

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mehmet B. 
Mithat B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B. 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 

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

ORDU 
Faik B. 

RİZE 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Dr. Saim B. 
Ethem B. 

Kemal B. 
Mustafa Fevzi B. 
Nafiz B. 

SİİRD 
Mahmut B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 

SİVAS 
Rahmi B. 
Şemsettin B. 

ŞARKİ KARAHTSAR 
Mehmet Emin B. 

TOKAD 
Emin B. 
Kâmil B. 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. 
Nebizade Hamdi B. 
Rahmi B. 
Şefik B. 

URFA 
Dr. Refet B. 

VAN 
Münip B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Tunalı Hilmi B. 
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