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4. — Devlet Demiryolları ve Limanları îda-
rei Umumiyesinin teşkilât ve vezaifi hakkında1 

(1/1İ34) numaralı Kanun lâyihası ve Nafıa, 
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5. —• Sıhhiye Vekâleti ile Posta ve Telgraf 
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nunîsi ve Posta ve Telgraf, Maliye ve Bütçe 
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8. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Be
yin, Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun yir
minci maddesine bir „ fıkra tezyili hakkında 
2/621 numaralı teklifi kanunîsi ve Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazibataları. 297,366:368 

9. — Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandi
ya Hükümeti arasında münakit Ticaret ve 
Seyrisefain Muahedenamesinin tasdiki hakkın
da 1/1061 numaralı Kanun lâyihası ve Ti
caret ve Harici ye Encümenleri mazibataları. 297:305 

10. — Türkiye Cumhuriyeti ile Lehistan 
Cumhuriyeti arasında münakit Şehbenderlik 
Mukavelenamesinin tasdiki hakkında 1/1153i 
numaralı Kanun lâyihası ve Hariciye Encü
meni Mazbatası. 305:314,372:374 

11. — Hudutları dahilinde tebaamızın em
lâkine vazıyet eden devletlerin Türkiye'deki 
tdbaaları emlâkine karşı mukahelei bilmislil 
tcda'bir ittihazı hakkında 1/1179 numaralı 
Kanun lâyihası ve Hariciye Encümeni Maz
batası. 314:316 

12. — Türkiye Cumhuriyeti ile Macaris
tan Kır allığı arasında münakit Ticaret Mua
hedenamesinin tasdiki hakkında 1/1118 numa
ralı Kanun lâyihası ve Ticaret ve Hariciye ' 
encümenleri mazbataları. 316:325,375:377 

13. — Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist 
Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı Hükümeti ara
sında münakit Ticaret ve Seyrüsefain Muahe-» 
denamesinin tasdiki hakkında 1/1126 numa
ralı Kanun lâyihası ve Ticaret ve Hariciye) 
encümenleri mazibataları. 325:338,378:380 

14. — Osman oğlu Halil hakkındaki hük
mün affına dair 3/894 numaralı Başvekâlet! 
tezkeresi ve Adliye Encümeni Mazlbatası. 338:339 

15. — Lozan'da akdolunan Affı Umumî 
Beyanname ve Protokolünde mevzuulbahis 150 
kişilik listede isimleri muharrer ve eşhaisın' 
Türkiye Tabiiyetinden ıskatı hakkında 1/1İ48 
numaralı Kanun lâyihası ve Adliye Encümeni! 
Mazlbatası. 339:340 

16. — Bilumum kanun ve nizamların su
reti neşir ve ilânı hakkında 1/1162 numaralı 
kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni Maz
batası. 340:343 
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17. — İmalâtı Harbiye Fabrikalarında 

müstahdem mütehassıs ümera ve za'bitana ve
rilecek yevmiye hakkında 1/1066 numaralı 
Kanun lâyihaisı ve Müdafaa i Milliye ve Büt
çe encümenleri mazbataları. 343:346 

18. — Beynelmilel Teşkilâtı Rüesa ve Me j 

mutfini Ecnebiyesinin Muhassasatlarının Tev
kif ata Tabi Tutulmaması hakkında 1/1139 
numaralı Kanun lâyihası ve Hariciye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları. 346:349 

19. — Piyade Küçük Zabit Yetiştirilmesi 
hakkında 1/1084 numaralı Kanun lâyihası ve 

Sayfa 
Müdafaai Milliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları, 349:351 

20. — Askerî Tayinat ve Yem Kanunu Mu-» 

vakkatine tezyil edilecek mevad batkında! 

1 /l 160 numaralı Kanun lâyihası ve Müdafaai 

Milliye ve Bütçe encümenleri mazbataları. 352:356 

21. — Müdafaai Milliye Vekâleti Hukuki 

Müşavirliğinin Maaşı hakkında 1/1172 n u m u 

ralı Kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye ve 

Bütçe encümenleri mazbataları. 357:358 

BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat : 14,25 

REİS : İsmet Bey 

KÂTİPLER : Şeref Bey (Diyarbekir), Talat Bey (Çankırı) 

REİS — Efendim, celse açılmıştır. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

AHmış Dokuzuncu -İnikat 
19 . 5 .1927 

Birinci Celse 
Refet Beyin riyasetlerinde toplanılarak Hükümeti 

•'.akıtaca akdedilen bilcümle mukavelât ve muahedat 
ve sairenin keenlemyekûn addi hakkındaki Kanunun 
tefsirine dair mazbatanın müzakeresi alâkadar ve
killerin huzuruna talik olundu. 

Pamuklara ariz olan haşarat ve emrazın imha ve 
tedavisine vesaireye mütedair Kanunun ikinci müza
keresi icra kılınarak birkaç maddesi kabul ve iki 
maddesi hazarı itibara alınan tadilnamelerle birlikte 
encümene iade edildi. 

Askerî Tayinat ve Yem Kanunu muvakkatine mü-
zeyyel Kanun ile Mühendislik ve Mimarlık Kanunu 

2. — IHA VALE EDİLEN EVRAK 

vo Ziraat Müdür ve Memurlarının Vazifeleri hakkın
daki Kanun ikinci defa olarak müzakere ve kabul 
oiundu. 

İki şahsın idamına ve 81 zatın İstiklâl Madalyasiy-
le taltiflerine dair mazbatalar kıraat ve kabul edildi. 

Mebanii Resmiye ve Milliyedeki Tuğra ve Methi
yelerin Kaldırılması hakkındaki kanunî teklifin birin
ci müzakeresi icra olundu. 

Muaddel Kazanç Vergisi ile Muamele Vergisi 
hakkındaki Kanun lâyihaları dahi müstacelen müza
kere olunarak maddeleri aynen kabul ve heyeti umu-
miyeleri açık reyle reye vaz edildi. 

Ârânın tasnifinde, nisap olmadığı anlaşılarak ini
kada hitam verildi. 

Lâyihalar 

/. — Edebi, ilmî ve bediî eserlerin himayesine 
müteallik beynelmilel mukavelelere Türkiye'nin işti

raki hakkında Kanun lâyihası. (1/1201) (Maarif ve 
Hariciye encümenlerine) 

2. — Telif Hakkı Kanunu lâyihası. (1/1202) (Maa
rif ve Adliye encümenlerine) 

255 — 
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3. — Kabotaj Kanununa bir madde tezyili hak
kında Kanun lâyihası. (1/1203) (Ticaret Encümenine) 

4. — Müdafaai Milliye Vekâleti 1926 senesi Büt
çesinde münakale icrasına dair Kanun lâyihası. 
(II11205) (Bütçe Encümenine) 

5. — Askerî Memnu Mıntakalar Kanunu lâyiha
sı. (1/1204) (Müdafaai Milliye, Dahiliye, Hariciye, 
Nafıa ve Adliye encümenlerine) 

Tezkereler 

/. — İstiklâl Muharebatı Malullerine Mükâfatı 
Nakdiye İtasına dair olan Kanun ahkâmından isti
fadeleri iktiza eyleyen malul zabitan ve efrat hakkın
daki on ikinci defterin takdim edildiğine dair Baş
vekâlet tezkeresi. (Bütçe Encümenine) 

Mazbatalar 

/. — Bolu Mebusu Şükrü Beyin, Arazi Kanunu
nun yirminci maddesine müzeyyel 2/85 numaralı tek
lifi kanunisi ve Maliye, Tapu, ve Adliye encümen
leri mazbataları. (Ruznameye) 

4. — MÜZAKERE 

1. — Kazanç vergisi kanununun bazı mevaddı-
nın tadili hakkındaki kanunun ikinci defa reye vazı. 

2. — Muamele vergisi hakkındaki kanunun ikin
ci defa reye vazi-

Efendim, bu kanunları ikinci defa reyinize arz 
ediyorum, kabul edenler beyaz, kalbul etmeyenler 
kırmızı rey vereceklerdir. 

3. — İstanbul hükümetince akdedilen bilcümle 
mukavelât ve muahedat vesairenin keenlemyekûn ad-
dine dair 7 Haziran 1336 tarihli kanunun tefsiri hak
kında 3/465 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Ma
liye ve Müdafaai Milliye Encümenleri Mazbataları. 

(1) 
MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP (Kü

tahya) — Efendim, tercihen müzakeresi tekarrur eden 
Devlet Demiryolları Kanununu uzun ıbir kanundur. 
Geçen gün epeyce rahatsız olduğumdan Mecliste bu
lunmadığım için Perşembe günü müzakeresi huzuru 
aciziye talik edilmiş, Müdafaai Milliye Vekâleti ile 
Vekâleti ile Maliye Vekâleti arasında muhtacı hal ve 
tefsiri ıblir meseleye ait bir mazibata vardır. Bunun 
şimdi diğer kanuna tercihen müzakere ve intaç buy-
ruîmasını rica ederim. 

(1) Evveliyatı almış dokuzuncu inikat zabıt ceri-
desindedir. 

2. — Usulü Muhasebei Umumiye Kanunu lâyi- . 
hası ve Divanı Muhasebat, Maliye ve Bütçe encü
menlerinin müşterek mazbatası. 

3. — Beni, Bahri, Havai ve Jandarma Erkân, Üme
ra ve Zabitanı ile memurin ve mensubini askeriye 
maaşat ve tahsisatı fevkalâdelerine mütedair kanu
nun beşinci maddesinin tadili hakkında (1/1147) nu
maralı kanun lâyihası ile Rize Mebusu Ekrem Beyin 
2/400 numaralı teklifi kanunisi ve Müdafaai Milliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları. (Ruznameye) 

4. — Tarife Kanununun beşinci maddesine tez
yit edilecek mevad hakkında 1/1080 numaram ka
nun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları. (Ruznameye) 

5. — Derdesti teşkil olan Bursa Kaplıcaları Türk 
Anonim Şirketine Evkaf Müdiriyeti Umumiyesinin 
iştirake mezuniyetine dair kanunun tadili hakkında 
1/1128 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni 
mazbatası. (Ruznameye) 

EDİLEN MEVAD 

REİS — Vekil beyin teklifini reye arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın, kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Kav an ini Maliye Encümeni Mazbatası 
İstanbul'un işgalinden sonra Hükümeti sakıta ta

rafından 22 Mart 1336 tarihinden muteber olmak üze
re tekaüde sevk edilen ve tekaüt muamelesinin 7 Hazi
ran 1336 tarihli kanuna muhalif olmasına m e t e 
6 Mayıs 1340 tarihinden itibaren yeniden tekaüdü 
iradei milliyeye iktiran eyleyen erkân feriki Mersinli 
Cemal Paşa'nın tahsisatı tekaüdiyesinin sureti tesvi
yesi 'için Müdafaai Milliye ve Maliye Vekâletleri ara
sındaki noktai nazar farkının halli zimmında keyfi
yetin İcra Vekilleri karariyle tefsiri talebini havi 
Başvekâletin 22 Teşrinievvel 1341 tarihli ve 6/5034 
numaralı tezkeresi ve menbutatı mütalaa ve tetkik 
dundu. 

Müdafaai Milliye Vekâleti 7 Haziran 1336 tarihli 
kanunun «16 Mart 1336 tarihinden itibaren İstanbul 
Hükümetince akdedilen bilcümle mukavelât ve uhu-
datı sairenin keenlemyekûn addi hakkındaki kanun» 
serl'evhasmdaki saire lâfzına ve kanunun metalinde 

i mutlak olarak istimal olunan mukarrera'tı resrnüye ta
birine istinaden «İstanbul'un işgali tarihi olan 
16 Mart 1336 - 1920 den itibaren Büyük Millet Mec-
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lisinıin ıtasvibi haricinde İstambulca akdedilmiş veya 
edilecek bilumum muaheda't ve muk'avelât ve ukudat 
ve mukarreratı resmiye ve verilmiş imltiyazat ve maa
dan ferağ ve intikalâtı ve ruhsatnameleri ile mütere-
keden sonra akdedilmiş bilcümle muahedatı hafiyye 
doğrudan doğruya veya bil vasıta ecanibe verilmiş 
imtiyazait ve maad'in ferağ ve inti'kalâıtı ile rütsatna-
meleri keenlem yekûndur.» 16 Mart 1336 tarihin
den sonra yapılmış olan işbu tekaüdiyenin mukarre
ratı re'smiyeden itibariyle keenlemyekün addi talbi'i 
bulunduğu ve Cemal Paşanın da hükümeti cumhuri-
yece 26 Mart 1340 tarihinde tekaüdi icra kılınmış 
'bulunduğundan sureti tekaüdiyenin 19 Kânunuevvel 
1339 tarMi kanunun ikinci maddesine tevfiki lüzu
munu ifade eylemektedir. («Birinci ve ikinci Türki
ye Büyük Millet Meclisinde aza bulunmuş olan ve 
bulunan bilumum erkân, ümera ve zabitan ve mensu-
bini askeriyenin hukuku «müktesebei askeriyeleri ve 
kidemleri mebusluk müddetine© dahi mahfuz olup 
devrei intihabi'yenin hitamında veyahut devrei in'ti-
halbiye esnasında mehusluktaın istifaları halinde me
bus olmazdan evvelki sicillerine göre muamele görür
ler.» 

Maliye Vekâleti ise «metni kanunun serlevhalara 
yazılması imkân ve itiyat haricindedir. Esasen me
tin mevcut iken serlevha tabirâtından istihracı ma
naya mahal yoktur. Marezzikir 7 Haziran 1336 ta
rihli kanunun birinci maddesini metni maddedeki 
tamirata nazaran mülga İstanbul hükümetince akdedi
len mualhedatı hafiyeye ve imtiyazata münhasır ad
detmek zaruridir.. Bu maddenin muamelâtı tekaüdi -
yeye de teşmil edilebilmesi zımnında Müdafaai 
Milliye Vekâletinin müsteriidatı varit değildir.» Şeklin
de beyanı mütalaa etmekte ve binaenaleyh mehus 
olmadan evvel mütekait olain^ Cemal Paşa hakkında 
19 Kânunuevvel 1339 tarihli kanunun ikinci mad
desi ahkâmının tatbik olunamıyacağı neticesine var
maktadır. 

Müdafaai Milliye ve Maliye Vekilleri beylerden 
şifahen dahi izahat alınmak suretiyle keyfiyet He
yeti Umumiyenıin emir ve havalesi üzerine Encümeıni-
mizcetetkik olumdu. 

7 Haziran 13364 tatrihli Kanunun yukarıda aynen 
yazılmış olan birinci maddesi metin ve talbiratındarî 
istihracı marna suretiyle bir külfete lüzum olmayıp 
Kanunun ruhu aslisini taharri etmek istihsali neti
ceyi tamamiyle teshil eder mahiyetündedir. 

Esasen 16 Mart 1330'dan sonra İstanbul'da bir 
hükümet mevzubahis değildir ki, o tarihten sonra 

İstanbul'da bir hükümet tanı>nimamıştır ki onun mu-
karreratmdan şu veya bu kısmı keemlemyekün olsun 
veya olmasın şeklinde bir münakaşaya zemin olsun. 
Binaenaleyh Hükümet mahiyetinde tanınmaması ta
biî olan o mevcudiyetin icra eylediği tekaüt mua
melâtını da keenlemyekün addeylemek ve tekaüt 
muamelesinin de mukarreratı resmiye meyanına gir
mesi tabiî bulunduğunu kabul etmek zarurîdir. Esasen 
tatbikat dahi daima bu suretle cereyan etmiş, İstan
bul'ca tekaüde sevk olunan zevatın vaziyetleri hükü-
moli milliye ve cumhuriyece burada tekrar nazarı 
tt'tkikden geçirilerek usulüne muvafık görülenlerin o 
tarihten muteber olmak kaydiyle yeniden tekaütleri 
icra edilegelmiş'tir. Terfi vesairede buna makistir. 

Şu halde Cemal paşanın Hükümeti Curnhuriyece 
26 Mart 1340 tarihinde tekaüdü icra edilmiş oldu
ğuna ve berveçhibalâ izahata göre evvelce vaki te-
kaüdinin keenlemyekün addi de tabiî oOlacağına göre 
19 Kânunuevvel 1339 tarihli ve 385 numaralı kanu
nun mevaddı mahsusaısına tevfikan tabii muamele 
olması lüzumu tezahür eder. 

Encümenimiz meseleyi şu şekilde teşrih etmekle 
mevaddı kanuniyede mucibi tefsir bir vaziyet dahi 
bulmadığı mülâhazasında dır. Binaenaleyh Müdafaai 
Milliye Vekâletinin noktai nazlarına müşterek olan 
encümenimiz işbu izahat dairesinde ifayı muamele 
olunması lüzumunun Vekâleti müşarün'ileyhaya teb
liği hususunu Heyeti Umuimiyenin nazarı tasvibine 
arz etmeyi kararlaştırmıştır. 

Bermuci'bi havale Müdafaai Milliye Encümenine 
takdim. 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Beyazit Ankara 
Şefik İhsan 

Kâtip 
Diyarbekir 

Cavit 

Aza 
Ordu 

Hamdi 

Aza 
Konya 

Mustafa 

Aza 
Kocaeli 

Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 
Riyasete 

İstanbul Hükümetinin akdettiği muikavelât ve 
muahedat vesairenin keenlemyekün addine dair 7 ha
ziran 1336 tarihli kanunun tefsiri hakkındaki Blaş-
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vekâlet tezkeresini! müzakere ettik. Encümen, Maliye 
Eneümeriinlin fikrine iştirak etmiştir. 

Reis Mazbata Muharriri 
Ali Ekrem 

Kâtip Aza 
Mahmut Nedim 

Aza Aza 
Kadri Ahmet Killine Ali 

Aza 
Rasim 

MÜDAFAA] MİLLÎYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim, Sabık Mersin mebusu Cemal 
Paşanın tabi olduğu tekaüt muamelesi hakkında Mü-
dafaai Milliye Vekâleti ile Maliye Vekâletinin deva-
iri arasında esaslı bir mübayenetfi efkâr hâsıl olmuş
tur. Bu şekil üzerindeki ihtilâfı halletmek üzere He
yeti Vekilede görüştük. Ve Meclisi Âlinin kanunun 
ruhundaki tefsir noktasının Heyeti Celilenizce halle
dilmesinin münasip olacağına karar verdik. 

Kavaninıi Maliye Encümeni vekâleti acizînin 
bu bapta dermeyan ettiği mütalaatı muvafık bulu
yor. Bizim mütaliaatımız şudur; geçen celsede bende
niz bulunmadan bu mesele müzakere edilirken der
meyan edilmiş olian, Maliye Vekili muhteremi arka
daşım Mustafa Abdülhalik Beyefendinin ve Encü
men Raisi Şefik Beyefendimin ve Kastamonu Mebu
su Hasan Fehmi Bey arkadaşımızın ve bu bapta söz 
söyleyen diğer arkadaşların mütaJıaıatını zabıtta oku
dum. Bu hususta mazbatada yazılmış olanları, biraz 
daha tavzihen, arz edilmesi lazım gelen noktai naza
rı şu suretle telhis edeceğim : 

Mesele Cemal Paşanın şahsı münasebetiyle bir 
esas ve prensip noktasına kendi kendine temas edi
yor. Kanunun metni diyor ki : 16 Mart tarihinden 
itibaren İstanbul'da kendine hükümet namını veren te
şekkül ve heyetin yaptığı işlerden bilcümle mukave-, 
lât, ühudat ve mukarreratı resmiye keenlemyekün-
dür. 

iMalumu âlinizdir ki hakkı devlete ve vatandaş hak
kına bilvasıta veyahut bilâvasıta taalluk eden bütün 
mesail bu tarifatın hududu dahiline dahildir. Çünkü 
kanunda «Bilumum muahedat ve mükavelât ve uku-
dat ve mukarreratı resmiye» dediği gibi, hatta bu ta
birlerle iktifa etmeyerek vesaire kelimesini ilâve ede
rek, vazıı kanun demiştir ki; artık gerek devlet hak
kına taalluk eden imtiyazat ve mükavelât ve muahe
dat vesaire ve gerekse vatandaşların hukukuna taalluk 
edecek bilcümle mukarreratı resmiye İstanbul'da mev

cut heyet tarafından akit ve tedvir edilemez ve on
ların bu bapta verdiği hükümler, vaz'ı imza etmiş ol
duğu kararlar varsa keenlemyekündür. 

Şimdi bu aslî meseleyi hususiyete tatbik ettiğimiz 
zaman ne vaziyet hâsıl olur? 'Mersin Mebusu bulu
nan Mersinli Cemal Paşa İstanbul'da bulunduğu za
man da, daha Anadoluda bir hükümeti milliye tees
süs etmediği devirde tekaüdünü hakikaten talep et
miş. O zamanın şekline göre me'bus olacağı zaman ben 
tekaüt olacağım diyerek istida etmiş, fakat bu istida 
bir neticei katiyeye iktiran etmeksizin, kendisi diğer 
emsali zevat meyanında İngilizlerce Malta'ya nefye-
dilmiş, tekaüt muamelesi İstanbul'ca icra edilmemiş, 
vaktaki. 16 Mart, hulul etmiş, arz ettiğim bu kanun 
mucibince 16 Marttan sonra İstanbul'da yapılmış olan 
mükarreratın mevkii meriyette bulunmaları esası orta
dan ref edilmiştir. Bu ref edildikten sonra herhangi bir 
gün İstanbul'daki hükümet filân ve falan zevat hak
kında yaptığı gibi Mersinli Cemal Paşa hakkında da 
tekaüt muamelesini intaç etmiştir. Yani fiilen Türki
ye Büyük Millet Meclisinin, İstanbul'daki hüküme
tin mukarreratı Tesmiyesinin muteber olmadığı hak
kındaki noktai nazarının muayyen olduğu bir zaman 
zarfında diğer bir takım vatandaşlar meyanında veril
miş ve verilmekte olan kararlar meyanında bu ka
rar da İstanbul hükümeti tarafından verilmiştir. Şimdi 
biz diyoruz ki : Mukarreratı resmiye, muahedat, imti
yazat, mükavelât malumdur, mukarreratı resmiye 
meyanında, tekaüt muamelesi hakkında verilmiş 
olan kararlar da dahildir. Çünkü, tekaüt muamelesi 
devletin hazinesine nispetle bir muameledir ve bir 
vatandaşın hakkına nispetle de bir muameledir ve 
bu muamele burada tarif edilmiş olan mukarreratı 
resmiyenin tarifi meyanında tabiatiyle dahildir. 

Çünkü böyle !bir zatın tekaüt edilmesi .. için alel
usul dairesinin teklifi ve Başvekil ve nazırı mesulü
nün imzası ve o zamanın şekline göre irade ile ve 
şimdiki şekle igöre Riyaseti Cumhurun tasdiki ile 
resmiyet kes'beden bir muamele yapılır ki : Buna mu
karreratı resmiye demezsek hangisine mukarreratı 
resmiye diyeceğiz? Tabiî surette meselede bir ihtilâf 
manzarası olmamak gerekir. Bundan başka arkadaş
lar, şöyle bir noktai nazar da mütalaa ediyorum. Aca
ba bu muamele hakkında mukarreratı resmiyeye da
hil mi, değil mi meselesini mütalaa ederken, Meclisi 
Âli tekaüt muamelesi mukarreratı resmiyeye dahildir 
gibi bir tarika gidipte böyle bir kanun çıksa şöyle bir 
netice hâsıl olur : Anadolu'da vücut bulmuş olan 
hükümetin fiilen icrayı faaliyet etmekte olduğu za-
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manlarda İstanbul'da da 'bir hükümet, lâfzı murat ola
rak kendisine bir hükümet sıfatını atfederek hükümet 
gibi hareket etmekte idi. Bizim şimdi ne mahiyet ve 
ne de cins ve nevini tadat ve tasvir edemeyeceğimiz 
nice muamelât geçmiştir ki o muamelâtın ve muahe-
dat ve imtiyazata taalluk eden katî ve vazih olanların
dan gayrı hangilerinin mukarreratı resmiyeye dahil, 
hangilerinin mukarreratı resmiyeye gayrı dahil diye 
bir yoldan yürümemiz neticesinde hasır altından bir 
gün birçok kâğıtlar çıkacak ve bunlar mahkemeye gi
deceklerdir ve diyeceklerdir ki : Vazıı kanun böyle 
bir kanun yapmıştır ve tekaüt meselesini mukarreratı 
resmiye meyanına ithal etmemiştir. Binaenaleyh biz 
bu mukarreratın ne olduğunu bilmeyiz. Mevkii mua
meleden kaldırdığımız için keenlemyekündür. Faali
yetten ıskat edilmiş, şurada, burada kalmış ne gibi de-
avi varsa, bunların hepsi hâkimlerin huzurunda isba-
tı vücut edeceklerdir. Bu metalip devletin halen zara
rını mucip olacak ve aynı zamanda çok âli ve bu mil
lî devletin esasını teşkil eden büyük prensip ile doğ
rudan doğruya tearuz eden bir manzara arz edecek
tir. Çünkü arkadaşlar, burada hükümeti milliye tees
süs ettiği zaman bu teessüsü bütün dünyaya kuvvetli 
olarak tanıttıran söz şudur ki; Türkiye'de hükmü cari 
olan bir tek hükümeti milliye vardır, başka hükümet 
tanımıyoruz. Şimdi bu denildiği zaman bunun manası 
içerisinde tekaüt gibi ufak tefek işleri elbet istanbul 
hükümeti yapabilir gibi bir şeyi bir an buradaki Mec
lisin bunu tasavvur edebileceğine imkân tasavvur ede
bilir misiniz? Bendeniz hu bapta imkân görmüyorum. 

Ondan başka arkadaşlar, meselenin muamelei ha
kikiye üzerine mütalaasına gelince : Müdafaai Milli
ye Vekâletine ait İstanbul'da bir değil, ihtimal bir çok 
tekaütler, bir çok terfiler, bir çok istifalar, ıskatlar 
vardı. Biz bunları istanbul hükümeti tekaüt yapmış
tır diye varit addetmedik, ama belki bizim tekaüt et
tiğimiz adamlar arasında İstanbul hükümetinin teva-
rüden ve tesadüfen tekaüde sevkettiği bazı adamlar 
bulunabilir. Böyle bir tevarüt bulunabilir. 

Biz İstaribul hükümeti filân zatı noksanından do
layı tekaüt etmiştir veya evsafından dolayı terfi et
tirmiştir diye kabul etmedik, İstanbul'da terfi eden 
zatın terfiini biz kabul etmedik. Terfi ne ise, tekaüt 
de odur. İhtimal ki, o zatın başka bir vaziyetten kı
demi gelmiştir, vakti gelmiştir. Anadoluda hizmet et
miştir ve hükümet bunun hizmetinden dolayı, kanuna 
mutabık fiilinden dolayı o zatı terfi ettirmiştir, bina
enaleyh bizim yaptığımız muamelâttan muamelei ha
kikiye üzerine ne terfiler, ne tekaütler, ne ıskatlar ve 

: ne nispeti askeriye kati muamelâtı İstanbul'da yapıl-
: dığından dolayı değil, oradaki mülâhazat belki bu-
| radaki mülâhazata tetabuk ettiği için bizim buradaki 
ı mücerret ve müstakil millî hükümetin iradesine isti-
j nat eden bizim tasavvur ve düşüncemizle ve takdiri

mizle muamele intaç edilmiştir. Binaenaleyh meseleyi 
mücerret bir zatın tekaüdü gibi değil, ondan teferru 
etmiş bir çok mesaile temas eden büyük bir mesele 
olarak telakki etmek ve bu noktai nazardan hallet-

j mek muvafık olur kanaatındayım. 
| MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
I BEY (Çankırı) — Arkadaşlar müsaade ederlerse, ev

velâ maddei kanuniyeyi okuyacağım; (Madde 10. -
İstanbul'un işgali olan 16 Mart 1336 - 1920'den itiba-

ı ren Büyük Millet Meclisinin tasvibi haricinde İstan-
J bul'ca akdedilmiş veya edilecek bilumum muahedat 

ve mukavelât ve ukudat ve muharreratı resmiye ve 
verilmiş imtiyazat ve maadin ve ferağ ve intikali ve 

« ruhsatnameleri mütarekeden sonra akdedilmiş bilcüm
le muahedatı hafiye ve doğrudan veya bilvasıta eca-
nibe-verilmiş imtiyazat, ve maadin ferağ ve intikalâtı 

I ile ruhsatnameleri keenlemyekündür.) 
Şimdi tekaüt muamelâtı, doğrudan doğruya Mec

lislerin tasdikine iktiran etmesi lâzım gelen muame
lâttan mıdır? İstanbul'da kanunî surette cereyan eden 
muamelât yalnız bunlar değildir. 

Mektep şahadetnameleri, mahkeme hükümleri var
dır, bunlar da Büyük Millet Meclisinin tasvibine ik
tiran etmesi lâzım gelen mevaddan olmadığı için şa
hadetnameleri muteber addediyoruz. Binaenaleyh Ma
liye Vekâletinin dairei aidesi doğrudan doğruya ka
nunî bir surette cereyan eden muamelâttan ibaret 
olan tekaüt muamelâtını (Mukarreratı resmiye) meya-
nında addetmiyor. Arz ettiğim gibi mektep şahadet
nameleri vardır, mahkeme hükümleri vardır. Bunlar 
doğrudan doğruya kanuna tevfikan yapılmış olan mu
amelelerden ibarettir. Burada kasdedilen mana, Bü
yük Millet Meclisinin tasvibine iktiran etmesi lâzım 
gelen mukarrerattır Alt tarafında verilmiş imtiyaz ve 
maadin ferağ ve intikali gibi Meclisin tasvibi haricin
de verilmiş olanlar vardır ki, bir kısmını doğrudan 
doğruya ıHeyeti Vekile ve İcra Vekilleri Heyeti verir, 
bunu kanun tadat etmiştir. Mesele bundan ibarettir, 

, doğrudan doğruya bu mukarreratı resmiye maddesi, 
eğer muamelât itibar edilmez de mukarreratı resmiye 
meyanına ithal edilirse o zaman Büyük Millet Mec
lisinin tasvibine iktiran eden mukarrerattan madut 

l olması lâzımdır. 
I Diğer alt taraftaki mevaddı maddei kanuniye ta-
I mamen saymıştır. Bendeniz maddeyi okudum, arz et-
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tim. İki vekâlet devairi arasındaki ihtilâf Heyeti Ce-
lilece anlaşılmıştır. Nasıl tefsir buyurursanız o su
retle amel edilir. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Muhterem Maliye Vekili Bey arkadaşı
mızı bu mesele üzerinde düşünce tarikine sevkeden 
noktayı şimdi daha iyi anlıyorum, diyorlar ki Bü
yük Millet Meclisinin tasvibine iktiran etmek kaydı 
vardır, fakat arkadaşlar bugünkü kanunlar, bugünkü 
Teşkilâtı Esasiye Kanunu ve bugünkü bizim telakki
lerimize göre bu yapılmış olanların hepsi, Büyük Mil
let Meclisinin tasdikine iktiran eden mevaddan mıdır? 
İfade buyurdukları maddedeki kelimeleri bendeniz de 
okuyacağım : (İstanbul işgali tarihi olan 16 Mart 1336 
- 1920'den itibaren Büyük Millet Meclisinin tasvibi 
haricinde İstanbul'da akdedilmiş veya edilecek bilu
mum muahedat, mukavelât...) her mukavele Büyük 
Millet Meclisine gelir mi? Suali zımmîsini arz ederim. 
İkincisi (ukudat) akdedilen herhangi bir mesele her
halde Büyük Millet Meclisi tarafından mı tasdik olu
nur? Mukarreratı resmiyenin hepsi Büyük Millet Mec 
lisi tarafından mı tasdik olunur? Binaenaleyh ikinci 
bir nokta ile bu noktanın cevabını kendim vermeye 
müsaraat ederim. 

Haziran 1336 tarihinde vazedilmiş olan bir kanu
nun metni gayet doğrudur. Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin idaresi o zamanki Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin tarifatı maddiyesine, kelimelerin ruhunda
ki meaniye ve bu meani ve tarif atın şekli hakikîdeki 
ifadelerine tamamiyle mutabıktır. Çünkü o vakit icraî 
ve teşrii salâhiyetleri şimdiki gibi haiz ve bunları 
fiilen tatbik etmekte bulunan ve her vekili tek tek 
intihap eden, her muahedeyi kendisi yapan, her esas
lı muamele ve karara vazıülyet olan Meclistir. Hatta 
efendiler, bu kanun yapıldığı günlerden bir sene, iki 
sene, üç sene, dört sene sonra terfi eden tek bir zabit 
hakkındaki mukarreratı Büyük Millet Meclisi müza
kere 've tasdik edecektir diye bu kürsüden iddia eden 
mebuslar vardı. O zamanın telâkkisine göre öyle idi. 
Bu zamanın ve bugünün telâkkisine göre de böyle
dir. Meclisin tasvibi diye bu kanunun metninde zik
redilmiş olan mevaddı, bugünkü Hükümeti Cumhuri-
yeriin Meclisiyle, hükümetiyle, Riyaseti Cumhuru ile 
İcraî ve Teşriî bütün makamlariyle bütün bir hükü
met şiarına taalluk eden bir hükümet hukukunun ne 
suretle istimal edileceği manasında anlamak ıstıraın-
dayız. 

Bugün ne mukavelât, ne imtiyazat buraya gelmez. 
Ukudat vesaire de buraya gelmez, onun için bu te

lâkkiye bendenizce imkân ve mahal yoktur, mektep 
şahadetnameleri hakkında vekil muhterem arkadaşım 
bir mütalaada bulundular; mektep şahadetnameleri 
mutlaka tasdik edilmek mi lâzımdır? Bendenizin te
lâkkime bakılırsa (D Roi D Souverainete) denilen 
hakkı hükümranîye taalluk eden şey ise - ki onu hu
kukçular tefrik etsinler - bir mektep şahadetnamesinin 
muteberiyeti hakiki manasiyle hakkı hükümranînin ca
ri olması meşrut mevaddan ise o zaman mektep şaha
detnameleri de İstanbul'da yapılmış ise muteber de
ğildir. Ama hakkı hükümranîye taalluk etmeyen tali
nin talisi mevaddan addediyor da Meclisi Âli buna 
ehemmiyet vermiyorsa, 'hukukî bir kıymeti yoksa, bu 
noktai nazardan bir diyeceğim yoktur. Şunu misal 
olarak arz edeyim : İstanbul Hükümeti burada bulu
nan bir çok arkadaşların nispeti askeriyesini kat ile 
iktifa etmemiş, idamlarına hükmetmişti. Türk Ordu
sunun ne kadar zabiti varsa hepsini de tekaüt yapa
bilirdi. Biz bu zabitleri, bu tekaüt muamelâtı İstan
bul'da 16 Marttan sonra da olsa ne yapalım tekaüt 
muamelesidir, Meclise aittir. Bunlar nasıl olsa cari 
olacak diye bugünkü ordunun güzide erkânı askeriye
sini teşkil eden birçok rüesayı tekaüt mü addedecek
tik? Bendeniz bunu tasavvur edemiyorum. Vaziyetin 
bu kanunun manasına, devlet teşekkülüne, devlet ru
huna tatbikinde başka tariki hareket tasavvur oluna
maz. (Doğru sesleri) 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Müzakere 
ettiğimiz mesele bir zatın tekaüt muamelesinin netice
sinden çıkarılmış ve mukarreratı resmiye üzerinde di
ğer noktalara şümulü olup olmadığı düşünülecek, bu 
mevzu haline getirilecek bir meseledir. 

Kanundaki mukarreratı resmiye hangi mukarrerat-
tır ki, 16 Mart tarihinden sonra İstanbul hükümetin
ce verilmiş, fakat bizce muteber değildir, bizce keen-
lemyekündür. Bendeniz şahsen şöyle anladım : 

Mukarrerat şayet mevcut ahkâm dahilinde, mev
zuatı kanuniye ve muteber mevaddı nizamiyeye müs
teniden selâhiyettar makamlar tarafından verilmiş ka
rarlar dahilinde ise ve o kararlar 16 Mart tarihinden 
sonraya ait ise bu takdirde yapılan muamelât ve mu
karrerat kanunîdir, muteberdir. Şayet yapılan mua
melât veyahut mukarrerat bu tarihten sonra ise, ve 
bu tarihten evvelki mevzuatın - sarahatle arz edeyim, 
kanun, nizam, karar hepsi dahildir - mevzuatın içeri
sinde dahil değilse bu takdirde bu muamele keenlem-
yekündür. Şahsen bendeniz böyle anlıyorum. Fakat 
bendeniz bu esaslı mevzuu burada bir tefsir sadedin
de -hallederken Teşkilâtı Esasiye Encümeninin müta-
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laasının alınmaması bir noksandır diye telakki ede-
,rim. 

Onun için meselenin bir defa da bu kanaatımla 
beraber Teşkilâtı Esasiye Encümeninde tetkikini çok 
muvafık bulmaktayım. 

MÜDAFAA! MILLÎYE VEKILI RECEP BEY 
(Kütahya) — Remzi Beyefendi arkadaşımın mütala
asına da arzı cevap etmek ıstırarında kaldım. Çünkü 
bendenizce, çok yanlış bir mütalaa dermeyan buyur
dular. Bir kelime ile hulasaten şunu demek istiyorlar 
ki; o zaman İstanbul'da bir hükümet yoktu, ama ya
rım bir hükümet vardı. Ne gibi. Kendi, nizam ve ka
nunları yapmazdı, ama ondan evvel yapılanları tatbik 
ederdi. 

Arkadaşlar, dünyada hükümet denen mefhum ka
dar; küllütam teşkil eden ve hiçbir mana, mefhum ve 
telakkide tecezzi, ihtilâf kabul etmeyen ve böyle mü
şevveş, iki taraflı iki mana telakkisine imkân olma
yan başka bir varlık yoktur. Ya hükümet, tam ma-
nasiyle caridir. Yahut hükümet denen mefhum yok
tur. Remzi Bey diyorlar ki, burada bir Türkiye Bü
yük Millet Meclisi vardı. Milletin mukadderatına va-
zıülyedim diyordu, ama İstanbul'da da bir yarım hü
kümet vardı. O zamana kadar yapılmış olan kanun
ları tatbik edebilirdi, bu noktada kendileriyle sureti 
katiyede muhalefetteyim. Bir şey daha arz edeyim. Bu 
mazbatanın Teşkilâtı Esasiye Encümeninde tetkikini 
arzu buyurdular. Bendenizce buna lüzum yoktur. 

Mesele; Teşkilâtı Esasiye meselesi değildir. Mese
le; mevcut ve hepimizce malum olan hukuku esasiye 
ve devlet mefhumlarının bütün medlulleri ve esasatı 
dahilinde Heyeti Mühteremece hallolunacak bir mev
zudur. Bu meselenin Teşkilâtı Esasiye Encümeninde 
veya satırları üzerinde tetkikini icabedecek bir nokta 
yoktur. Kendimize mahsus bir muameledir. O zaman
ki telakki ile, şimdiki telakki arasında doğru hattı ha
reketin tespiti için bir meseledir. 

Binaenaleyh; Teşkilâtı Esasiye Encümenine gitme
sine lüzum yoktur. 

RiEÎ'S — Efendim, söz isteyen kalmamıştır. Baş
ka teklif de yoktur. Şimdi bir teklif aldım. Okuna
caktır : 

Riyaseti Celileye 
Tatbikatı itibariyle pek esaslı ve şümullü olan bu 

maddenin bir kere de Teşkilâtı Esasiye Encümenince 
tetkiki zımmında Encümeni mezkûra havalesini teklif 
eylerim. 

Mersin 
Niyazi 

(Hayır, hayır, lüzum yoktur, sesleri) 
REİS — Niyazi Beyin teklifini kabul edenler el 

kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
memiştir. 

Başka bir teklif yoktur. Maliye ve Müdafaai Mil
liye Vekilleri noktai nazarlarını izah ettiler, Maliye 
Encümeni, Müdafaai Milliye Vekilinin noktai nazarı
na iştirak ederek iza'hat dairesinde muamele ifasını ve 
bir tefsire mahal olmadığını ifade etmiştir. Binaen
aleyh; Maliye Encümeninin mazbatasını reye arz edi
yorum : Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

4. — Devlet Demir Yolları ve Limanları İdarei 
Umumiyesinin Teşkilât ve Vazaifi Hakkında 1/1134 
numaralı Kanun lâyihası ve Nafıa, Maliye ve Bütçe 
Encümenleri mazbataları. 

REİS — Mazbataları okutuyorum. 
Sına ıNıumıaıralsı : 177 
Devlet Demir Yolları ve Limanları İdarei Umu

mi yesin'in Teşkilât ve Vazaifi Hakkında (1/1134) 
Numaralı Kanun Lâyihası ve Nafia ve Maliye ve 
Bütçe Encümenleri Mazbataları. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 12 Nisan 1927 

Müsteşarlığı 
Adet : 6/1451 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Ceriles'ine 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet 'Demiryolları ve li

manları idarei umumiyesinin teşkilât ve vazaifi hak
kında Nafia Vekâleti Çelilesince tanzim edilen ve 
icra Vekilleri Heyetinin 10 Nisan 1927 tarihli içti-
mainda tezekkür ve Meclîs] Âliye arzı tasvip olu
nan kanunun lâyihasiyle esbabı mucibe mazbatası
nın musaddak sureti leffsn takdim olunmuştur. -

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

Başvekil 
ismet 

Esbabı Mucibe 
Bugün Devlet tarafından inşasına devam ©dil

mekte ve kısmen işletilmekte olan demiryolları, An
kara - Kayseri ve Samsun - Turhal hututuyla Sarı
kamış - Erzurum hattı ve mubayaası derdest olan' 
Anadolu Demiryollarıdır. 

Bunlardan Ankara - Kayseri ve Samsun - Tur
hal hatları Ankara'daki inşaat ve işletme Müdirıye-
ti Umumiyesine merbut olmak üzere birer imidir^ 
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yet ve Sarıkamış - Erzurum hattı Nafıa Demiryollar 
Müdiriyeti Umumiyesine merbut olmak üzere bir 
müdiriyet ve Anadolu hatları da Nafia Vekâletine 
merbut bir müdiriyeti umumiye tarafından idare 
edilmekte ve bunların teşkilât, nizamat, talimat ve 
usulleri bir birinden ayrı bulunmaktadır. 

Ahiren inşası isveç ve Belçika gruplarına ihale 
edilen ve başka gruplara ihalesi müzakere edilmek
te olan diğer bazı demiryollar ve limanlar inşaatının 
yakından murakabesi, bu hatlardan inşaatı hitame 
eren aksamın işletmeye vazı icabedecek ve âti] ka-
r'ipte işbu hatların hitamı inşaası ve Anadolu hat
larının mübayaasıyle devletçe idare edilecek mühim 
bir şebekei had di ye teessüs edecektir. 

(4 000 kilometre hat ve 3 liman) 

Şimendüferciliğin ihtisasa taallûk eden mühim 
işlerini idare edebilecek kabiliyette mütehassıs ve tec-
rübedide memur bulmaktaki müşkilat ve siparişatın 
müteferrik ve kısım kısım jcrasıhdaki fenni ve ikti
sadi mehazir, teşkilâtın taaddüdünden mütehassıl 
fuzuli masarif dolayısıyle devlete ait bilumum de
miryollarının şimdiki" gibi müteferrik teşkilatla idare
si mümkün görülememiş ve inşaat işletme teşkilâtı
nın salahiyetleri muhafaza edilmekle beraber bütün 
bu işlerin tevhidi ile aynı nizamat ve usuller dahilin
de idare edilmelerine ve ona göre de haclar inkişaf 
eyledikçe tedricen teşkilât ikmal edilmek üzere şim
diden bir idarei umumiye vücuda getirilmesine dair 
kaleme alınan kanun lâyihası rapten takdim kılınmış
tır. 

Lâyih'aj kanuniyede bu idarej umumiyehin devlet 
idarelerinde zaruri addedilmekte olan bir takım ku-
yud ve şuruta tabi tutulmayarak muhtelif memleket
lerdeki usuller sureti mahsusada tetkik ettirilerek de-
miryoll'arın mahiyeti husuaiyesine ve dünyadaki em
sali tesisata kıyasen hususi mües's'esatı ticariye ve sı
naiye gibi müstakil ve sık sık mlültehavvil ihtiyacatı 
ticariyeye uyabilecek mali, idari ve iktisadi alöslt'iki-
yeti haiz bir şahsiyeti hükmiye halinde idaresi nazarı 
dikkate alınmıştır. Bu usuller bilhassa harbi umumi
den sonra hemen bütün memleketlerde kabul ve tat
bik edilmiştir. 

İşte bu esasata tebaandır ki, arz edilen kanun lâ
yihasında devlet demir yollarına hususi müessesatı ti
cariye şahsiyeti hükrniyesine sahip ve sarfiyat ve 
muamelatı hesabiyesinde Usulü Muhasebatı Umumi
ye Kanununun kuyudundan ayırarak hususi müesse-
sat ahkâm ve kavaidine tabi tutulduğu gibi idarei 
umumiyesine ve meclisi idaresine bu ahkâm daire

sinde tedviri umur için vasi ve mesuliyetli salahiyet
ler verilm'iştİr. 

Muamelatın teshili ve beyhude yere bütçenin ka-
bartılmaması ve fazla memur istihdamına mecburi
yet hasıl olmaması için bu müessesenin dahilden ve 
hariçten mubayaa ve celbedeceği m'evad ve malzeme 
ile bilumum emvali menkule ve gayrımenkulesi kâffei 
tekâlif ve rüsumdan muaf kılınmıştır. Henüz bir ka
nunla tayin ve tensip edilmemiş olan Devlet Demir
yolları üzerinde posta nakliyatı, nakliyatı askeriye ve 
kendi münakalatı ve keza inşaat ve işletmeye muk-
tazi telgraf, telefon, su, elektrik tesisatı, limanlarda 
tahmil ve tahliye muamelatı devlete verilecek jmtiya-
zatın dairei inhisarından istisna edilmiştir. 

Türk iyede mevcut demiryollar tarifeleri pek es
ki ve ihtiyacatı hazıra ile gayri kabili telif olduğun
dan devlet demiryolları için yeni bir tarife kanunu 
tanzimi tahtı vücupta olmakla beraber bunu vücuda 
getirmek epeyce bir zamana mütevakkıf olduğun
dan şimdilik Devlet Demiryolları için Anadolu De
miryolları ve limanları için de Haydarpaşa Liman ve 
Rıhtım İdaresi tarifelerinin esas ittihaz edilmesi ve 
işletme nizamnamesinin tadiline kadar da Anadolu 
Demiryollarında cari olan işletme nizamnamesinin 
tatbiki münasip görülmüştür. 

Tarife emisalleri memleketin ikt&adi ihıtüyacatına 
ve işletme varidat ve masarifatına nazaran tebdil 
edilmek lazım geldiğinden bunun İmtiyazlı şirketler 
tarafından idare olunan demiryollarında olduğu gibi 
ihtiyaca nazaran İcra Vekilleri Heyetinin karariyle 
tezyid veya tenkis olunması nazarı dikkate alınmış
tır. 

înşa edilmekte olan demiryollar ve limanlar hâsı
lat verecek bir hâle geldikten sonra mümkün merte
be umumi bütçeye bâr olmadan kendi fazlai 
varidatıyle yeni demiryolları inşaatı istihdaf edilmiş 
ve idarenin varidatının kendi bütçesi varidatına nak
li halinde varidatın tezayüdüne daha fazla itina edi
leceği bittecrübe sabit bulunmuş oİduğuridan bu ci
hette nazarı dikkate alınmakla beraber demiryolla
rına devletçe vaz olunan sermayenin muayyen bir 
zamanda İtfa edilmesi ve malzemeli muharrike ve 
müteharrike, demirbaş ve üst yapı gibi yıpranmağa 
müsait alât ve edevatın tecdidi için de bir sermaye 
tesisi tensip olunmuştur. 

fşbu demiryolların devlete aidiyeti dolayısıyle 
hükümetçe kuvvetli bir murakabe altında tutulması 
lüzum ve zarureti de bittabi derpiş olunarak mül
hak bir bütçe ile idare edilmek ve sarfiyat badelsarf 
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Divanı Muhasebatça tetkik ve tasvip olunmak gibi 
ahkârn vaz edilmiş ve idarenin heyeti umumiyesi-
nin şahsiyeti hükmiyesindeki istiklâline mümkün ol
duğu kadar dokunulmayarak doğrudan doğruya dev
let namına Nafia Vekilinin murakabe ve nezareti 
altına konulmuştur. Fakat işbu teşkilatın tekemmül 
ve taazzuvu ile kendi kendine işleyebilecek bir ha
le süratle gelmesini teminen muvakkat bir zaman için 
idarei umumiye Nafia Vekilinin daha yakın ve sıkı 
murakabe ve nezaretine raptolunmuştur. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Nafia Encümeni 23 . 4 . 1927 
Adet 

Karar Numarası : 10 
Kay id Numarası : 1/1134 

Nafia Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Li
manları idarei umum iyesinin teşkilât ve vazaifi hak
kında Nafia Vekâletince tanzim ve Başvekâleti Ce-
Klenin 44 Nisan 1927 tarih ve <6/'1451) numaralı 
tezikeresiyle mevrut ve encümenimize muhavvel ka
nun lâyihasiyle esbabı mucibe mazbatası encümeni
mizde Nafia Vekili Beyefendinin huzuru yle tetkik 
ve müzakere edildi. 

Kanunun heyeti umumiyesinin müzakeresi esna
sında eîyevm mevcut olan vekâlet demiryolları müd-
diriyetl umumiyesiyle Nafia Müdiriyeti, Umumiye-
si tarafından ifa edilmekte bulunan liman ve rıhtım
lar umurunun teşkil edilmekte olan işbu Demiryol-
lar ve Limanlar Müdüriyeti Umum iyesine raptiyle 
bir elden ve bir teşkilât marifetiyle idaresindeki fe-
vait takdir edilerek ekseriyetle bu suret takarrür et
miştir. Mamafih maddelerin müzakeresinde işbu de-
miryolların devlete aidiye'ti doiayısiyle daha esaslı 
bir teşkilâtta malik bulunması lüzum ve zarureti der
piş edilmiş ve hükümet teklif atı bu mütalaaya daha 
mülayim gelmiş olmakla maddeler üzerinde bazı ta
dilat icra ve (Meclisi İdare ile ıMüdiriyeti Umumiye 
arasında ihtilaf zuhurunda mesele Nafia Vekâletin
ce hallolunur) şeklinde bir madde ilâve ve teamüle 

riayetle muvakkat maddeler 
tefrik ile zeyli kanun şeklinde 
t'i Umumiyenin nazarı tasvibine 

Nafia Encümeni Reisi 
Maddelerin hini 

müzakeresinde 
bulunamadım 

Mühendis Ziya 
Kâtip 
Ordu 
Recai 68 

Aza 
Talât Avn'i 

Aza 
Denizli 
Yusuf 

asıl metni kanundan 
irae olunmuştur. Heye-
arz olunur. 

Mazbata 
Muharriri 

Aydın 
Mühendis Mithat 

Aza 
Rize 

ne i maddeye muarızım 
Esat 
Aza 

Aydın 
Tahsin 

Aza 
Rifat 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Maliye Encümeni 27 . 4 . '7927 
Adet 

Karar Numarası : 1/1134 
Kayıd Numarası : 83 

Maliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 

Maliye Encüm'eni Mazbatası 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Li

manları İdarei Umumiyesinin teşkilât ve vazaifj hak
kında Nafia Vekâletince tanzim edilip, Başvekâletin 
14 Nisan 1927 tarih ve (6/1451) numaralı tezkeresiy
le vârid olan kanun lâyihası ve bu baptaki Nafia En
cümeni mazbatası esbabı mucibeleriyle Nafia Vekili 
Beyin huzuruyla müzakere ve tetkik olundu. 

İşbu lâyihai kanuniyede teşkili mevzubahis ida
rei umum'iyenin şahsiyeti hükmiyeyi haiz daha ziya
de iktisadi bir müessese halinde taazzuvu esais ve ga
ye telakki edilmiş bulunduğuna binaen şirket Demir
yollarını devlet namına murakabe ile de mükellef 
olan elyevm mevcut Nafia Vekâleti demiryollar 
Müdirİyeti Umumiyesi vazaifini tahammül etmesi 
işbu esasla gayri kabili telif görülmüş ve binaenaleyh 
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idarei umumiyenin hükümetin teklif ettiği ve mad
delerin hini müzakeresinde Nafıa Encümeninin de, 
•iştirak eylediği şekil ve esasta kabulünü daha muva
fık bulan Encümenirniz o suretle müzakerata ikti
dar eylemiştir. 

Elyevm mevcut, hali inşada ve inşa edilecek olan 
devlet demiryollarının esaslı bir teşkilâta rapten ida
resinde zaruret ve fayda bulunduğunu izah ve isa-
bat eden hükümetin gösterdiği esbabı mucibeye en
cümenimizde vârid bulmaktadır. Zaten harbi umu
miyi müteakip alelumum devlet demiryollarının bu 
esas dairesinde bir teşkilâta tabi tutulduğu ve teklif 
olunan işbu lâyihai kanuniyenin de avrupa teşkilâtı 
muhtelif esinin mahallerinde tetkikinden alınan 
fikirler üzerine tanzrım olunduğu şifahi izahattan an
laşılmıştır. Devlet Demiryollarının vazıyeti hazıra 
ve âtiyesi işbu teşkilâtın biran evVel teessüsünü istil
zam eder mahiyet ve ehemmiyettedir. Maddelerde 
cüzi bazı tadilat 'icrası suretiyle lâyihai kanuniye ka
bul edilmiştir. Bermucibihavale Muvazenei Maliye 
Encümenine berayı tevdi riyasete takdim kılınmışa 
tır. 

Malîye Encümeni Reisi 
Bayazıt 
Şefik 
Kâtip 

D'iyarbekir 
Cavit 
Aza 

Kocaeli 
Ragıp 

!Mazbata Muharriri 
Anikara 
İhsan 
Aza 

Konya 
Mustafa 

Aza 
Ordu 

Hamdi 

Türkiye 
Büyük Millet 'Meclisi 

Bütçe Encümeni 
Karar Numarası : 130 

Kay id Numarası : 1/1134 

Bütçe Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Devlet Demiryolları ve Limanlan İdarei Umumi-

yesinin teşkilât ve vaza'ifi hakkında olup, Heyeti 
Umumiyenin 14 . 4 . 1927 tarihli içtimaında Nafia, 
Maliye ve Bütçe Encümenlerine havale buyurulan 
'kanun layihası Nafia 'Ve Maliye Eneümenleririin 
mazbatalarıyla birlikte encümen'knize tevdi kılınmak
la Maliye ve Nafia Vekilleri beyler hazır oldukları 
halde tetkik ve müzakere olundu. 

Elyevm iki müdiriyeti umumiye ile bir müstakil 
müdiriyet tarafından idare olunanlarla inşaatı bazı 

gruplara ihale olunan ve hitamı inşalarında mevcut -
lariyle birlikte dört bin kilömetereyi tecavüz edecek 
olan hatların ve limanların iktisat kaidelerine muva
fık ve en az masrafla idaresini teminen bir teşkilât ta
rafından tedviri için Avrupa Devlet Demiryolları 
idarelerinde kabul edilen en son teşkilâtı mahallerin
de tetkik edilerek ve Anadolu hattı idaresinde şimdi
ye kadar yapılan tecrübelerden istifade olunarak tan
zim edildiği anlaşılan işlbu lâyihai kanuniye Encü-
menimizce de esas itibariyle kabul olunmuştur. 

Bu lâyihai kanuniye ile başlıca ayrı ayrı teşkilât 
ile idare edilen demiryolları işlerinin bir idarei umu
miye tarafından tedviri suretiyle bir kısım zait teş
kilâtın ilgası ve siparişat dahi toptan yapılacağından 
külli tasarruf temini kabil olacağı gibi miktarı mah
dut bulunan erbabı ihtisas bir teşkilât altında topla
nacağı cihetle bunların da ihtisas ve malumatların
dan umum hatlar için istifade edlilmesi ve devlet büt
çesinden milyonlar tahsis ve sarfı suretiyle vücuda 
getirilmekte olan demiryol ve limanlar işlerinin da
ha müsmir bir surette işletilmesi gibi menfi istihdaf 
edilmekte ve Devlet Demiryolları ve limanları için 
mazbut kavaidi idariye ve hesabiye vaz olunmakta
dır. 

(Kanun lâyihasında Nafia ve Maliye Encümenle
rince icra kılınan tadilatın kısmı' küllisi Encümeni-
mizce de kabul edilmiş ve usulü hesabiyeye ait bazı 
maddelerle diğer maddelerde ibareye ait bazı tadi
lat icra kılınmıştır. Müzakere neticesinde takarrür 
eden esasat dairesinde yeniden hazırlanan kanun lâ
yihası bu dairede bütçelerin de tanzimine imkân bu
lunabilmek üzere tercihan ve müstacelen müzakere 
buyuruİmak istirharriîyle Heyeti umumiyeye arz ve 
takdim kılınmıştır. 16 Mayıs 1927 

Reis 
Çatalca 
Şakır 

Kâtip 
Konya 

Hini imzada bulunamadı 

Aza 
Bbzok 

Süleyman Sırrı 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 

Ali Cenani 

Aza 
îzmir 

Ahmet Münir 

Aza 
Çorum 

Zıya 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 
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Aza Aza 1 
Konya Giresun I 

'Kâzım Hüsnü Musa Kâzım I 
Aza Aza I 

Kütahya fstanbul 
Faik Ali Rıza I 

Hükümetin Teklifi 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollar ve Liman- I 
l ar İdare i Umumiye sinin Teşkilât ve Vazaifine Dair I 

Kanun I 
Madde 1. — Mevcut, hali inşada ve âtiyen inşa I 

edilecek Devlet Demiryollarını ve bu demiryollara I 
müntehi limanları doğrudan doğruya inşa etmek, iş- I 
letmdk üzere Nafia Vekâletine merbut ve şahsiyeti I 
hük'mjiyeyi haiz, (Türkiye Cumhuriyeti Devlet De- I 
miryollar ve Limanlar tdarei Umumiyesj) teşkil edil- I 
m'iştir. I 

Madde 2. — Türkiye Cumhuriyeti Devlet De- I 
miryolları ve Limanlar îdarei Umumiyesi mülhak I 
bir bütçe ile idare olunur. I 

Madde 3. — tşbu îdarei umumiye bir müdiri I 
umumi tarafından idare olunur. Müdiri Umumi Na- I 
fia Vekilinin teklifi, İcra Vekilleri Heyetinin kararı I 
ve Reisicumhurun tasdikiyle nasip ve azlolunur. I 

Madde 4. — tşbu idarei umumiye mutelif inşaat I 
ve işletme idarelerine taksim edilecek ve her sene I 
ihtiyaca göre teşkilâtı kadrolarla tespit olunacaktır. I 

Ma'dde 5. — tdarei umumiyenin merkezi Ankara' I 
dır. tdarei umumiye merkez devairİnin kısmen ahar I 
mahalde bulunması ve işletme idareleri merakizinin I 
intihap ve tayini müdiri umuminin teklifi, yedinci I 
maddede kayıd ve tasrih olunan meclisi idarenin tas- I 
vibi ve Nafia Vekilinin tasdiki ile icra olunur. I 

Madde 6. -T- tdarei umumiye, muamelatı dahili- I 
yesinde, eşhas ve müessesat ile münasebatırida hususi I 
müessesat ahkâm ve kavaidine tabidir. Memurin ve I 
müs'tahdemini hakkında da aynı ahkâm carîdir. An- I 
cak, idarei mezkûreye ait emVal, nukud ve eşyayı I 
sirkat, ihtilas veya her ne suretle olursa olsun suiis- I 
timal edenler veya zimmetine geçirenler aynen sair I 
emvali devlet hakkında ika olunan bu gibi ceraime I 
müterettip cezalarla cezalandırılır. Hükümetçe tayin I 
olunup, elyevm müstahdem olan ve şimdiye kadar I 
aidatı tekaüdiye i'ta etmekte bulunmuş olan memu- I 
rkı, arzu ettikleri takdirde kemalkân tekaüt aidatı ita I 
edebilirler. I 

Meclisi İdare I 
Madde 7. — İşbu idarei umumiyede dokuz aza- I 

dan mürekkep (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir- I 

I yolları ve Limanları Meclisi İdaresi) namıyle bir 
I Meclisi idare teşkil edilmiştir. 
I Madde 8. — Meclisi tdare azasının dördü Nafia 
I Veküinin ve dördü Maliye Vekilinin teklifi üzerine 

İcra Vekilleri Heyetince tayin olunur. 
I Müdiri Umumi Meclisi idarenin azayı tabiiye-
I sindendir. 
I Madde 9. — Azalıkla mebusluk, devlet memuri-
I yeti ve başka demiryol ve liman şirket ve idareleri 
I Meclisi tdare azalığı demiryollar ve limanlar müteah-
I bJitliği içtima edemez. Bu vazaiften birini yapan aza 
I müstafi addolunur. 

I Madde 10. — Meclisi idare azasının müddeti dört 
I senedir. Yalnız ilk ikinci senenin nihayetinde azanın 
I nısfı kura ile tebdil ve sekizinci madde ahkâmı mu-
I cibince yerlerine diğerleri tayin olunur. Tebdil olu-
I nacak azanın tekrar tayini caizdir. Müddetin hita-
I mından veyahut istifa, vefat, kura isabeü: etmek gibi 
I hususa t dolay isiyle azalığı sakıt olanların yerine se-
I kizinci madde mucibince yen'İden tayin ve irttihap 
I olunur. İstifa, vefat dolayısiyle tayin olunanlar yer-
I lerine geçtikleri azanın mütebaki müddetini ikmal 
I ederler. 
I Madde 11. — Meclisi idare her sene iptidasın-
I da azayı mevcude meyamndan reyi hafi ile kendisi-
I ne bir reis intihap eder. 

I Madde 12. — Meclisi idare laakal on beş günde 
I bir içtima eder. Mazeret veya mezuniyeti olmaksızın 
I müteakip dört içtimada veya mutlak olarak sene-
I de sekiz içtimada bulunmayan aza istifa etemiş ad-
I dolunur. 
I Madde 13. — Meclisi idare azasına verilecek tah-
I sisat ve harcırah miktarı Nafia Vekili tarafından ta-
I yin olunur. 
I Madde 14. — Mecİisi idarenin vazife ve salahi-
I yetleri aşağıda gösterilmiştir. 
I A) Bütçenin ve tahsisatı munzamma ve kadro 
I tekliflerinin tetkik ve tasvibi, 
I B) Devlet demiryolları ve limanları tarifelerine 
I ait müdüriyeti umumiyeden tevdi edilen tekliflerin 

tetkiki, 
I C) Şehri mizanlarla bilançonun tetkik ve tasvi

bi, 
I D) Müdiri Umuminin teklifi üzerine idarei 
I umumiye devairi merkeziye rüesasiyle inşaat ve işlet-
I me müdürlerinin nasıb ve azilleri hakkında karar it-
I tihaza, 
I H) Hatlar ve limanlar umuruna ait müdürü 
I umumi veya meclisi idare azası tarafından vaki öla-
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cak teklifatın tetkiki ve Nafıa Vekili tarafından ha
vale edilecek hususat hakkında mütalaa beyanı, 

V) Müdiri Umuminin teklifi üzerine bütçe da
hilinde maddeden maddeye münakale icrası, 

Z) Bütçedeki tahsisatı tecavüz etmemek şartiyle 
müdiri umuminin teklifi üzerine kadrolarda tadilat 
icrası, 

H) lİ'darai ümumiiye mübayaıait ve saltışliaırı 'hak
kında talimatname tanzimi, 

T) Bütçe Kanunu ile verilecek mezuniyet dai
resinde istikraz akdine, kredi ile mübayaat icrasına, 
muhtelif nakliyat şirketleriyle mukavelat akdine işlet
mede yirmi beş bin ve inşaatta yüz bin lirayı müte
caviz taahhüdatın ve on bin lirayı mütecaviz emvali 
gayrimenkulenin alım ve satımına ait müdiri umumi 
tarafından vaki tekliflerin tetkik ve tasvibi, 

Y) Memurin ve müstahdeminin kabul, tayin, 
terfi, ihraç, tekaüt ve inzibatı ve mümasili hususat 
hakkında talimatlar tanzimi, 

K) Memurin ve müstahdemin harcırah ve ika
metgâh gibi bütçeye talluk eden hususat hakkında 
talimatlar tanzimi, 

L) Memurin ve müstahdemin tasarruf sandıkla
rı talimatnamesinin tetkiki, 

M) Tadili ve sandık muamelatının murakabesi, 

N) Müdüriyeti umumiye işletme müdüriyetleri 
teşkilat ve vazaifine ait talimatnamenin tetkik ve tas
vibi, 

S) İdarei umumiyenin şahsiyeti maneviyesine 
ait her nevi hukuki ihtilafata on bin liraya kadar 
olanları sulhe, ibraya, kazanılması meşkûk olan ve 
esbabı subutiyes'i bulunmayan davaların ikamesin
den veya takibinden sarfınazar ve mahalli tahsili mef-
kut bulunmuş olan idarei umumiye matlubatından 
feragat edebilir ve en bin liradan fazla olanları için 
Hazinenin mütalaası alındıktan sonra İcra Vekilleri 
Heyetince karar verilir. 

Zabıta ve işletme nizamnamesinde mevzu ceza
yı nakdilere müteallik dava veya mutalebelerden ter
kini kaydına dair karar ittihaziyle her üç ay nihaye
tinde işbu kararların hulasasını muhtevi bir cetvelin 
bittanzim Nafıa Vekiline takdimi, 

(B, Y, L, N fıkraları ahkâmı Nafıa Vekilinin tas
dikiyle icra olunur) 

Madde 15. — Meclisi idarenin usulü müzakeresi 
kendileri tarafından tanzim ve Nafıa Vekili tarafın
dan tasdik olunacak bir nizamnamei dahili ile tayin 
olunur.. 

t Tarifeler 
I Madde 16. — Devlet Demiryollarında ve liman ve 
I rıhtımlarında tatbikat edilecek esas umumi tarifeler 
I ve şeraiti umumiyei tatbikiyesi bir kanunu mahsus 
I ile tayin edilir. 

Madde 17. — Esas umumi tarifelerin emsali, ida
rei umumiyenin teklifi, Nafıa Vekilinin tasvibi ve İc
ra Vekilleri Heyetinin tasdikiyle tayin, tezyid veya 

I tenkis olunur. 
Madde 18. — Hututun umumi veya aksamı üze

rinde ve liman ve rıhtımlarında bir kısım mevad ve 
I eşya için bazı şerait ile ve tarifeler kanunuyla kabul 
I edilen esasat dairesinde tenzilatlı veya ikramiydi ta

rifeler Meclisi İdarenin tasvibi ve Nafıa Vekilinin 
I tasdikiyle tatbik ve ledelhace lağvolunur. Tenzilatlı 
I ve ikramiyeli tarifelerin tatbikinin laakal üç gün ev-
I vel ve lağvının otuz gün evvel ilanı şarttır. 

I Madde 19. — Bir veya bir kaç mürsele veya mü-
I esseseye musaddak tarifelerdeki ücurat üzerine ten

zilat hakkını verecek veya her hangi müstesna bir 
I muameleye mazhar edecek surette her nevi hususi 
I mukaveleler akdi ve tarifelerin muayyen eşhas ve 

müessesat için gerek ücret ve gerek sair şerait husu-
I sunda bir güna istisnaiyeti ihtiva etmesi caiz değildir. 

Madde 20. — Mütekabiliyet şartiyle şirket de
miryollarına ve limanlarına ait idarei nakliyat için 
tenzilatlı tarife tatbik edilebilir. Bu tenzilatlı tarife 

I Devlet demiryolları meclisi idaresince badettasvip 
I tatbik olunur. 
I Meccani Veya Nısıf Ücretli Seyahat ve İdari Nakliyat 

Madde 21. — Devlet Demiryolları ve Limanları-
I nın işletme malzemesi meccanen ve tesisatı iptidaiye 
I malzemesi ücretle naklolunur. Ancak, Meclisi idare

nin tasvibi ve Nafıa Vekilinin tasdikiyle işbu ücurat 
I tenzilata tabi tutulabilir. 

Madde 22. — İdarei umumiye, mütekabiliyet şar-
I tiyle diğer vesaiti nakliye şirket ve idareleri memu-
I rini ve müstahdemini ile aileleri ve bunların zati eş-
I yaları idarei umumiyenin nizamat ve talimatı daire-
I sinde verilecek daimi veya muvakkat müsaadename-

ler ile meccani veya nısıf ücretle naklolunabilir. 
I Madde 23. — Büyük Millet Meclisi Azası, hüvi-
I yet cüzdanlarını irae etmek şartiyle meccanen seya-
I hat ve ancak sürat katarlarında bu katarlara mahsus 
I farkı ücreti tediye ederler. 
I Madde 24. — Devlet Demiryollarında taahhüdü 
I veya sair suretle alakası bulunanlara ve ihticaca salih 

vesaikle fakru zarureti sabit olanlara idarei umumi-
I yenin usul ve nizamatı dairesinde verilecek muvak-
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kat müsaadenameler ile meccani veya nısıf ücretle 
naklolünabilıir. 

Bu maddedeki müsaadenamelerin miktarı her 
sene Meclisi idare tarafından tayin olunur. 

Madde 25. — Daimi ve muvakkat müsaadena
meler müdiri umumî veya mudiin umuminin salâ
hiyet vereceği zevat tarafından imza ve ita olunur. 

Madde 26. — Demiryol güzergâhında bulunan 
devlet telgraf hutut ve merakizinin inşa ve tamiratını 
ifa ve teftiş için demiryoluyla seyahat eden memur
lara meccani seyahat müsaadenamesi verilir. Memu
rini mezkûre yük katarlarından dahi İstifade edebi
lirler. 

Madde 27. — Her nevi mekâtip ve açık muhabe
re varakaları ve cerait ve risaiii mevkute, her nevi 
evrakı matbua ve mesalıha dair evrak ve kırk kiloyu 
tecavüz etmeyen posta paketi meccanen naklolunur. 

Madde 28. — 27 nci maddede mezkûr posta nak
liyatı yolcu katarlarındakii posta furgonu dahilinde 
icra olunur. 

Postaya refakat eden bir veya iki posta memuru 
meccanen nakledilir. Sürat katarlarıyle posta nakli
yatı, yapılacalk itilafa göre ücrete tabi olacaktır. 

Madde 29. — Posta idaresine ait hususi posta 
vagonları meccanen cerr olunur. Bu vagonların ta
mir, tathiır, tenvir gibi hususatı Posta ve Demiryod
ları idareleri arasında aktedilecek itilafname ahkâ
mına tabidir. 

Madde 30. — Bilumum nakliyatı askeriye, erkân, 
ümera, zabıtan ve efradı askeriye, Nafıa ve Müda-
faai M'i'liiye Velkâletleri arasında tespit edilecek şe
rait dairesinde nısıf ücretle icra ve naklolunur. 

Ancak, askerî müteahhitlerinin ve kendilerinin 
taahhüt ettikleri eşyanın nakliyatı tam ücrete tabidir. 

Madde 31. — Hususi askerî katarlarına demir -
yollar idaresinin muvafakati ve tam ücretli biletle 
zabıtan aileleri kabul edilebilir. 

Madde 32. — 30, ve 31 nci maddeler ahkâmı jan
darma erkân, ümera, zabıtan ve efradına şamildir. 

Madde 33. — Her yolcu katlarında İnzibatı temi
ne memur azami iki polis ve bir inzibat memuru Na
fıa Vekilinin tespit edeceği surette meccanen saye-
hat edebilirler. 
îdarei Umumiyenin inşaat ve işletme için inşa ve 
işletmeye ve icraya salâhiyaıttiar olduğu tesisat ve 

hüsusaıt 
Madde 34. — idarei umumiye, inşaat ve işletme 

umuru için şebekesi;, liman ve rıhtımları üzeninde ve 
müessesatı anasında telgraf ve telefon, elektirik, su, 

tahmil ve tahliye gibi hu.>usat için tesisat -inşa eder 
ve işletir. 

Madde 35. — İdarei umumiye muamelatına ait 
muhaberat ve çantalarını posta idaresine bir güna 
resim verilmeksizin kendi vesaitiyle nakleder. 

Madde 36. — İdarei umumiye telgraf ve telefon 
hututu ile hususi ve resmi muhabere icrası memnu
dur. Ancak, zirdeki telgrafnameler istisnaen kabul 
olunabilir. 

A) Reisicumhur, Vekiller, Erkânı Harbiyei 
Umumiye Reisinin seyahatleri esnasında verecekleri 
müstacel telgrafnameler, 

B) Civarında devlet telgrafhanesi bulunmayan 
mevakide tehiri caiz olmayan asayişe mütealEk za
bıta telgrafnameleri, 

C) Devlet telgraf hututunda inkita vuku buldu
ğu halde demiryolu muamelatına halel gelmemek şar-
tıyle müstacel telgraflar, 

İstisnaen çekilen işbu telgrafnamelerin mürselü-
nilenlerime- tevdiinden ve hususatı sairesinden dolayı 
demiryollar idaresine hiç bir güna mesuliyet terettüp 
etmez. 

Muafiyat 
Madde 37. — İdarei umumiyenin gerek hariçten 

ve gerek dahilden celb ve tedarik edeceği kâffei me-
vad ve malzeme resmî bir devlet daıiiresinin celbede-
ceği aynı mevad ve malzeme hakkındaki muameleye 
tabidir. 

Madde 38. — Devlet demiryolları ve limanları 
idarei umumiyesi muamelatı dahiliyesi damga res
minden muaf olduğu gibi menkul ve gayrimenkul 
kâffei emvali tabi olacağı rüsum ve tekâlüf noktai 
nazarından resmî bir devlet dairesinin gördüğü usûlî 
muameleye tabidir.v 

Ahvali Muhasebe 
Ahkamı Umumiye 

Madde 39. — Devlete ait ve devlet tarafından in
şa ve işletilmekte olan demiryollarıyle limanların usu
lü muhasebesi Usulü Muhasebei Umumiye Kanunu
na tabi değildir. 

Madde 40. — Devlet demiryolları ve littianların-
da hesabat, müessesatı ticariye ve sınaiyede kabul 
edilen esasat dairesinde tutulur. 

Madde 41. — Demiryollar ve limanlar bütçesi 
bir senelik işletme varidat ve masarifi muhammenesi 
ile tesisatı iptidaiye Varidat ve masarifini ve ihtiyat 
malzemesi için tahsis edilen mebaliğ ile karşılığını 
gösterir, 
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Madde 42. — Bütçe her senenin haziranı hidaye
tinden ertesi senenin mayısı gayesine kadar olan on 
iki aylık hidemat ve tahsisattı, ihtiva eyler. 

Madde 43. — Senesi zarfında ifa edilen umuru 
hidemat ve iktisap olunan hukuktan dolayı ashabı 
istihkaka deyn olan mebaliğiın tahakkuk, errari ita, 
tediye ve mahsup muamelatı müteakip senenin ağus
tosu nihayetine kadar devam eder. 

Madde 44. — İdarei umumiye bütçe ile verilen 
tahsisattan fazla taahhüt ve sarfiyatta bulunamaz. 
Ancak, ahvali müstacele ve fevkaladede veyahut nak
liyatın tezayüdü neticesi tahsisatın gayrı kâfi bulun
ması ve derhâl tahsisatı munzamma istihsali kabil 
olamaması halinde Meclisin ilk içtimaında tasdikine 
arz olunmak ve işletmeyi tevakkuftan siyanet husu
suna münhasır bulunmak üzere Nafıa ve-Maliye Ve
killerinin tasvibiyle istisnaen fazla sarfiyatta bulu
nabilir. 

Madde 45. — Senesi geçtikten sonra tahakkuk 
eden düyunat tahakkuk ettiği senenin bütçesine mas
raf 'kaydedilir. 

Madde 46. — Bir senenin bütçesine mevzu mu-
hlassesattan sene nihayetine kadar istimal edilmeyen 
tahsisat ağustos gayesinde iptali olunur. 

Madde 47. — Demiryollar ve limanlar idaresi he
sabı katisi atideki mevaddan terekküp eder : 

A) Tesisatı iptidaiye hesabı, 
B) işletime hesabı, 
C) Kâr ve zarar hesabiyle bilanço, 
D) Sermaye hesabı. 
Madde 48. — 47 nci maddede mezkûr hesapların 

sureti kaydı vesairesl Nafıa Vekâletince tanzim ve 
İcra Vekilleri Heyetince tasdik edilecek bir talimat
name ile icra edilir. 

Madde 49. —• B'ilumum tesisatı sabiteye, imalata 
ve nevakısın itmamına veya hattın küşadmdan sonra 
âlât ve edevatı muharrike ve müteharrike'nin tezyi
dine müteallik mıübayaata dair iptidaî keşifname pro
jelerin mevkii tatbika vazından evvel Nafıa Vekili
nin tasvibine arz olunur. 

Madde 50. — Devlet demiryolları ve limanları 
idare! umumiyesi mübayaatı ve satışları münakaşa 
Kanunu ahkâmına talbi olmayıp, demiryollar ve li
manlar meclisi idaresince tanzim ve Nafıa Vekilin
ce tasdik edilecek tialimatnarn'e mucibince icra olu
nur. 

Tecdit ve İtfa Sermayesi 
Madde 51. — Malzemei muharrike ve mütehar

rike, demirbaş üst yapı gibi fazla yıpranmağa müsait 

alât ve edevat ve inşaiat için bir tecdit sermayesi te
sis olunur. 

Her sene bu sermayeye tefrik edilecelk mebaliğ 
ânifüzziikir mailzeme ve tesisatın müddetti istimaline 
ve yıpranma derecesine göre hesap ve işletme mas
rafı gibi kâr ve zarar hesabına masraf kaydolunur. 

Tecdidat sermayesine faiz yürütülmez ve bu he
sapta müterakim mebaliğ 'bilançonun zimmet sütu
nunda gösterilir. 

Madde 52. — Malzemei muharrike ve mütehar
rike, alâ't ve edjvat, dem'ir'baş, imalatı sınaiyenlin it
fa müddeti Demiryollar ve Limanlar Meclisi İdare
sinin kararı ve Nafıa Vekilinin tasdikiyle tespit edi
lir. 

Madde 53. — Bir hattın inş&ası için sarf edilen 
mebaliğ yüz senede itfa ve her seneye isabet eden 
'kısım, kâr ve zarar hesabına masraf kaydedilir. 

Madde 54. — İşletme muhammen hâsılatı, işlet
me mütehakkik masarifini kapatamadığı müddetçe 
açık kalan miktar ertesi sene devlet bütçesinden te
diye ve tesviye olunur. 

Madde 55. — Tecdidat sermayesinden yapılan 
tecdidat masarifi işletme masarifi meyanunda göste-
rilmeyip, ayrıca gösterilir. 

Madde 56. — Malzeme ve yardımcı devaıir hesa
biyle ve tecdidat sermayesiyle alâkadar olmayan mal
zemenin satıştan elde edilen hâsılat ve işletme masa
rifinden tenzili icabeden mebaliğ ürad kaydedilmez, 
masn i fasıllarından tenzil edilir. 

Madde 57. — Bilet satışı üzerinden acentelere 
verilen komisyon, hâsılattan tenzil olunur. 

Madde 58. — Malzeme tedarikine tahsis edilen 
ve avans mahiyetinde olan mdbaliğ her sene fazilai 
hâsılattan tefrik veya istikraz suretiyle tedarik olu
nur. İstikraz suretiyle tedarik olunursa faiz ve itfa 
akçeleri de malın fiyatınla zammedilir. 

İhtiyat Sermayesi 
Madde 59. — Kâr ve zarar hesabı, bir sene ev

velden müdevver miktar da dahil olmak üzere, baikı-
yei matlup itfaıe ederse bu miktar ihtiyat sermayesin
den ayrılır. 

Madde 60. — İhtiyat sermayesi masarifi fevka
lade ile kâr ve zarar hesabında vukuu rnelıuz açığa 
karşı ittihaz edilmiştir. 

Madde 61. — Bir sene evvelden müdevver yekûn 
badettenzil kâr ve zarar hesabının fazlası beş sene 
bir birini müteakip bir senelik işletme hâsılatının 
yüzde onunu geçerse tarifelerde tenzilat icra etmek 
veya fazla kalan miktarı yeni inşa edilecek hatlara 
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tahsis eylemek için Nafıa ve Maliye Vekillerinin tek
lifi üzerine Heyeti Vekil'ece bir karar ittihaz edilir. 

Hesabatın Kat'ı ve Murakabesi 
Madde 62. — Devlet demiryolları ve limanları 

taahhüdait ve sarfiyatı Divanı Muhasebatın Vizesine 
tabi değildir. Ancak, İdare hesabı aylık olarak Diva
nı muhasebat tarafından rüyet olunur. 

Madde 63. — İdarei umumiyece mevzu usul ve 
fcavaidıine tevfikan tanzim olunacak aylık idare he
sapları o ayı takip eden iki ay nihayetine 'kadar Di
vanı muhasebata tevdi olunur. 

Madde 64. — Bîr bütçe senesinin hitamından iti
baren üç ay nihayetine kadar Demiryollar ve Liman
lar İdaresi hitam bulan seneye ait hesap ve bilanço
larını bittanzim bir nüshasını Nafıa Vekili vasııtasıy-
le Malye Vekâletine ve bir nüshasını da Divanı mu
hasebata tevdi eder. 

Mevaddı Muvakkate 
Madde 65. — Demiryollar ve limanlar idarei 

umumiyesi teşkilatın ikmaline ve Müdıiri Umuminin 
tayinline kadar doğrudan doğruya Nafıa Vekli tara
fından idare edilir. 

Madde 66. — Müdafi umuminin tayinine değin 
Nafıa Vekillinin tensip edeceği idarei umumiye er
kânından birisi! müdiri umumi yerine Meclisi idare
ye iştirak eder, 

Madde 67. — Nafıa Vekili icabında Meclisi ida
reye riyaset eder. 

Madde 68. — 14 ncü maddenin «D, V, Z» fıkra
ları müdiri umuminin tayinine kadar resen Nafıa 
Vekili tarafından icra olunur. 

Madde 69. — Anadolu - Bağdat demiryolları ve 
Haydarpaşa liman ve rıhtım müdiriyeti umumiyesi-
nin teşkilat ve vezaifine dair 506 numara ve 22 ni-
sian 1340 tarihli kanunun 1, 6 ve 7 nci maddeleri ah
kâmı müstesna olmak üzere mevaddı sairesi mülga 
olup, bütçesi kemakân ayrı bulunmak üzere muame
latı işbu idarei umumiye tarafından rüyet ve müşte
rek masarifi tren kilometrik nisbetinde taksim olu
nur. Ve esas umumi tarifelerin işbu kanun ahkâmı 
dairesinde tezyid veya tenkis olunur. 

Madde 7C|, — Esas umumi tarifesi ve şeraiti umu-
miyei tatbikiyesine mütedair 16 ncı maddede mez
kûr kanunun neşrine kadar devlet demiryolları ve li
man ve rıhtımlarında, Anadolu Demiryolları ve Hay
darpaşa liman ve rıhtımında merî esas umumi tari
feler ve işletme nizamnamesi ahkâmı tatbik olunur. 

Madde 71. — tşbu kamunda mugayir kavanin ah
kâmı mülgadır. 

Madde 72. — tşbu kanun 1 Haziran 1927 tarihin
den muteberdir. 

73. — tşbu kanunun tatbikine İcra Vekilleri He
yeti memurdur. 

10 Nisan 1927 
Başvekil Adliye Vekli 
İsmet Mahmut Esat 

M üdafaai Milliye Vekili 
Recep Beyefendi 

Bulunmadı. 

Dahiliye Vekili 
M. Cemlil 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdüihalik 

Nafıa Vekili 
Behiç 

Ticaret Vekili 
Mustafa Raihr 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 

Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 

Nafıa Encümeninin Tadili 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve liman
lar idarei umumiyesinin teşkilat ve vazaifine dair 

Klanun 

Madde 1. — Mevcut, hali inşada ve âtiyen inşa 
edilecek devlet demiryollarını ve bu demüryollara 
müntehi limanları doğrudan doğruya inşa etmek, iş
letmek üzere Nafıa Vekâletine merbut ve şahsiyeti 
hükmliyeyıi haiz (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir
yollar ve limanlar tdarei! Umumiyesi) teşkil edilmiş
tir. 

Madde 2. — Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir
yollar ve limanlar idarei Umumiyesi mülhak bir büt
çe ile idare olunur. 

Madde 3. — tşbu idarei umumiye bir Müdiri 
Umuımi tarafından idare olunur. Müdiri Umumi Na
fıa Vekiünıin teklifi, tcra Vekilleri Heyetinin kararı 
ve Reisicumhurun tasdikiyle nasıp ve azlolunur. 

Madde 4. — tşbu idarei umumiye muhtelif in
şaat ve İsletme idarelerine taksim edilecek ve her se
ne ihtiyaca göre teşkilatı kadrolarla tespit olunacak
tır. 

Madde 5. — tdarei umumiyenin merkezi Anka-
radır. tdarei Umumiye merkez devairinin kısmen 
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ahar mahalde bulunması ve iişletme idareleri meraki- ı 
zihin intihap ve tayinin müdiri umuminin teklifli, ye- I 
dindi maddede 'kayıt ve tashih olunan Meclisi idare- I 
nin tasvibi ve Nafıa Vekilinin tasdikiyle icra olu
nur. 

Madde 6. — idareli umumiye muamelatı dahili-. 
yesinde eşhas ve müessesat #e münasebatında huşu- I 
si müessesat ahkâm ve kavaidine tabidir. Memurin I 
ve müstahdemini haklkında 'da aynı Ahkâm caridir. 
Ancak lidarei mezkûreye ait emvali1, nukud ve eşyayı 
-sirkat, ihtilas veya her ne suretle olursa olsun suiis
timal edenler veya zimmetine geçirenler aynen sair 
emvali devlet hakkımda ika olunan bu gibi ceraime 
müterettip cezalarla cezalandırılırlar. Hükümetçe ta
yin olunup elyevm müstahdem olan ve şimdiye ka
dar aidatı tekaüdıiye ita etmekte bulunmuş olan me
murin, arzu ettikleri takdirde Kemakân tekaüt aidatı 
ita edebilirler ve tekaüt haklarını muhafaza ederler. 

Meclisi İdare 
Madde 7. — Iştou idarei umumiyede erbabı ihti

sastan olmak üzere sekiz azadan mürekkep, {TüırM-
ye Cumhuriyeti Devlet demiryolları ve limanları 
Meclisi İdaresi) namiyle bir Meclisi idare teşlkil edil
mişti^ 

Madde 8. — Meclisi iidare azasının dördü Nafıa 
Vekilinün ve dördü Maliye Vekillimin teklifi üzerine 
İcra Vekilleri Heyetince tayin olunur. 

Müdiri Umumıi Meclisi İdarenin azayı tabiiyesin-
dendir. 

Madde 9. — Azalukta; devlet memuriyeti ve baş
ka demiryol ve liman şirket ve idareleri Meclisli ida
re Azalığı, demiryolar ve limanllar müteahhitliği ve 
komisyonculuğu içtima edemez. Bu vazaiften birini 
yapan aza müstafi addolunur. 

Madde 10. — Meclisi idare azasının müddeti dört 
senedir. Yalnız ilk ikinci senenin nihayetinde her iki 
vekâletçe intihap olunan azanın nısıfları kura iıle teb
dil ve sekizinci madde ahkâmı mucibince yerlerine 
diğerleri tayin olunur. Tebdil olunacak azanın tek- I 

I 

rar tayini caizdir. Müddetin hitamında veyahut isti- I 
fa, vefat, kura isabet etmek gibi hususat dofflayısıyîe 
azalığı sakıt olanların yerine yenileri tayin olunur. 
İstifa, vefat dölayısıyle tayin olunanlar yerlerine geç
tikleri azanın mütebaki müddetini ikmal öderler. 

Madde 11. — Meclisi idare her seme iptidasında 
azayı mevcude meyanmdan reyi hafi ile kendisine 
bir reis intihap eder. I 

Madde 12. — Meclisi idare taakâl on beş günde 
içtima eder. Mazeret veya mezuniyeti olmaksızın | 

müteakip dört içtimada veya mutlak olarak senede 
sekiz içtimada bulunmayan aza istifa etmiş addolu
nur. 

Madde 13. — Meclisi idare azasına verilecek tah
sisat ve harcırah miktarları Nafıa VekÜ tarafından 
'tayin olunur. 

•Madde 14. — Meclisi idarenin vazife ve salâhi
yetleri aşağıda gösterilmiştir : 

A) Bütçenin ve tahsisatı munzamma ve kadro 
teklifilertinin tetkik ve tasvibi, 

B) Devlet Demiryolları ve limanları tarifelerine 
ait müdirıiyeti umumiyeden tevdi edilen tekliflerin 
tetkiki, 

C) Şehrî mizanlarla blânçonun tetkik ve tasvibi, 
D) Müdiri Umuminin teklifli üzerine idarei umu

miye devairi merkeziye rüesasıyle inşaat ve işletme 
müdirlerıinin nasıp ve azilleri hakkımda karar ittiha
zı, 

H) Hatlar ve limanlar umuruna ait müdiri umu
mi veya Meclisi idare azası tarafından vaki olacak 
teklifatın tetkiki ve Nafıa Vekili tarafından havale 
edilecek hususat hakkında mütalaa beyanı, 

V) Müdiri Umuminin teklifi üzerine bütçe da
hilinde maddeden maddeye münakale icrası, 

Z) Bütçedeki tahsisatı tecavüz etmemek şartıyle 
müdiri umuminin teklifi üzerine kadrolarda tadilat 
icrası, 

Hı) İdarei umumiye mübayaat ve satışları hak
kında talimatname tanzimli, 

T) Bütçe Kanunuyla verilen mezuniyet dairesin
de istikraz aktine, kredi ile mübayaat icrasına, muh
telif nakliyat şirketleriyle mukavelat aktine, işletme
de yirmi beş bin ve linşaatta yüz bin lirayı müteca
viz taahhüdatın ve on bin lirayı mütecaviz emvali 
gayrı menkulemin alım ve satımına ait Müdiri Umu
mi tarafından vaki tekliflerin tetkik ve tasvibi, 

Y) Memurin ve müstahdeminin kabulü, tayin, 
terfi, ihraç, tekaüt ve inzibat ve mümasil hususatı 
hakkında talimatlar tanzimi, 

K) Memurin ve müstahdeminin harcırah ve ika
metgâh gibi bütçeye taallûk eden hususatı hakkında 
talimatlar tanzimi, 

L) Memurin ve müstahdemin tasarruf sandıkla
rı talimatnamesinin tetkik ve tadili, 

M) Tasarruf sandıkları muamelatının murakabe
ci, 

N) Müdiriyeti. Umumiye ve işletme Müdiriyet-
leri teşkilat ve vazaifine ait talimatnamelerin tetkik 
ve tasvibi, 
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S) idarei umumiyenin şahsiyeti maneviyesime ait j 
her nevi hukuki ihtilafatta on bin liraya kadar olan
ları sulh ve ibra ve kazanılması meşkûk olan veya 
esbalbı subutiyesıi bulunmayan davaların ikamesin
den veya takibinden sarfınazar ve mahalli tahsili 
mefkut bulunmuş olan idarei umumiye ınatluibatın
dan feragat hakkında karar ittihazı (on bin liradan 
fazla olanlar için hazinenin mütalaası alındıktan son
ra tcra Vekilleri Heyetince karar verilir). 

Zabıta ve işletme nizamnamelerinde mevzu ceza
yı nakdilere müteallik dava veya mütaliıbelerin ter
kini kaydına dair karar ittihaziyle her üç ay nihaye
tinde işbu kararların hülâsasını muhtevi bir cedve-
lin bittanzim Nafıa Vekiline takdimi, 

B, Y, L, N fıkraları ahkâmı Nafıa Vekillinin tas
dikiyle icra olunur. 

Madde 15. — Meclisi idarenin usulü müzakere
si kendisi tarafından tanzim ve Nafıa Vekili tara
fından tasdik olunan bir dahili nizamname ile tayin 
olunur. 

Madde 16. — Meclisi idareyle Müdiriyeti Umu
miye arasında ihtilaf zuhurunda mesele Nafıa Vekâ
letince hallolunur. 

Tarifeler 
Madde 17. — Devlet demiryollarında ve liman 

ve rıhtımlarında tatbik edilecek esas umumi tarifeler 
ve şeraiti umumiyei tatbikiyesi bir kanunu mahsus 
ile tayin edilir. 

Madde 18. — Esas umumi tarifelerin emsali, ida
rei umumiyenin teklifi, Nafıa Vekilinin tasvibi ve 
tcra Vekilleri Heyetinin tasdikiyle tayin, tezyid veya 
tenkis olunur. 

Madde 19. — Hu tutun umumi veya aksamı üze
rinde ve liman ve rıhtımlarında bir kısım mevad ve 
eşya için bazı şerait ile ve tarifeler Kanunuyle kabul 
edilen esasat dairesinde tenzilatlı veya ikramiyeli ta
rifeler Meclisi İdaremin tasvibi ve Nafıa Vekilinin 
tasdikiyle tatbik ve ledelhâce lağvolunur. Tenzilatlı 
ve ikramiyeli tarifelerin tatbikinin laakâl üçgün ev
vel ve lağvının otuz gün evvel ilânı şarttır. 

Madde 20. — Bir veya bir kaç mürsele veya mü
esseseye musaddak tarifelerdeki ücurat üzerine ten
zilat hakkım verecek veya herhangi müstesna bir I 
muameleye mazhar edecek surette her nevi hususi 

mukaveleler akti ve tarifelerin muayyen eşhas ve mü-
essesat için gerek ücret ve gerek salir şerait hususun- I 
da bir güna istisnaiyeti ihtiva etmesi caiz değildiir. 

Madde 21. — Mütekabiliyet şartıyle şirket demir- I 
yollarıma ve limanlarına aıiıt idarei nakliyat için tenzi- 1 
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tatlı tarife tatbik edilebilir. Bu tenzilatlı tarife dev
let demiryolları meclisi idaresince badet tasvip tat
bik olunur. 
Meccani veya nıısıf ücretli seyahat ve idari nakliyat 

Madde 22. — Devlet demiryolları ve 'umanlarının 
işletme malzemesi meccanen ve tesisatı iptidaiye mal
zemesi ücretle naklolunur. Ancak, Meclisi İdarenin 
tasvibi ve Nafıa Vekilinin tasdikli ile işbu ücurat ten
zilata 'tabi tutulabilir. 

Madde 23. — Demiryolları ve limanlar idarei 
umumiyesi ve mütekabiliyet şartıyle diğer vesaiti 
nakliye şirket ve idareleri memurin ve müstahdemi
ni iüe aileleri ve bunların zati eşyaları idarei umıumi-
yenıln nizamat ve talimatı dairesinde verilecek daimi 
veya muvakkat müsaadenameler ile meccani veya 
nısıf ücretle naklolunabilir. 

Madde 24. — Büyük Millet Meclisi Azası hüvi
yet cüzdanlarını irae etmek şartıyle meccanen seya
hat ve ancak sürat katarlarında bu katarlara mahsus 
farkı ücreti tediye ederler. 

Madde 25. — Devlet demiryollarında taahhüdü 
veya sair suretle alâkası bulunanlar ve ihtioaca salih 
vesaikle fıakruzarureti sabit olanlar idarei umumiiye-
min usûl ve nizamataı dairesinde verilecek muvakkat 
müsaadenameler ile meccani veya nısıf ücretle nak
lolunabilir. Bu maddedeki müsaadenamelsrin mikta
rı her sene Meclisi idare tarafından tayin olunur. 

Madde 26. — Daimi ve muvakkat müsaadename
ler Müdiri Umumi veya Müdiri umuminin salâhiyet 
vereceği zevat tarafından imza ve ita olunur. 

Madde 27. — Demiryolu güzergâhında bulunan 
devlet telgraf hutut ve merakizinih inşa ve tamiratı
nı ifa ve teftiş için demiryoluyle seyahat eden me
murlara meccani seyahat müsa'adenamesi verilir. Me
murini mezkûre yük katarlarından dahi istifade ede
bilirler. 

Madde 28. — Her nevi mekâtip açık muhabere 
varakaları ve cerait ve risaili mevkute, her nevi ev
rakı matbua ve mesaiihe dair evrak, kırk kiloyu te
cavüz etmeyen posta paketleri meccanen naklolu
nur, 

Madde 29. — 28 nci maddede mezkûr posta nak
liyatı yolcu katarlanndakii posta furgonu dahilinde 
icra olunur. Postaya refakat eden bir veya iıkJÜ posta 
memuru meccanen nakledilir. Sürat katarlariyle pos
ta nakliyatı yapiacak itilafa göre ücrete tabi ola
caktır. 

Madde 30. — Posta idaresine ait hususi posta va
gonları meccanen cerrolunur. Bu vagonların tamir, 
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tattık*, tenvir gibi hususatı posta ve demiryolları ida
releri arasında laktedilecdk Mlafname ahkâmına ta
bidir. 

Madde 31. — Bilumum nakliyatı askeriye, erikân, 
ümera, zabıtan ve efradı askeriye Nafıa ve Müda-
faalt Milliye Vekâletleri arasında tespit ediecek şe
rait daiiresiinde nısıf ücretle icra ve naklolunur. An
cak, askeri möteahhitüerimin kendierinin ve taahhüt 
ettikleri eşyanın nakliyatı tam ücrete tabidir. 

Madde 32. — Hususi lastaıi katarlarına demıiryol-
lar idaresinin muvafakati ve tam ücretli bilet ile za
bıtan 'aileleri kabul edilebilir. 

Madde 33. —31 ve 32 nci maddeler ahkâmı Jan
darma erikân, ümera, zabıtan ve efradına şamildilr. 

Madde 34. — Her yolcu katarında inzibatı temi
ne memur -azami 'iki polis ve bir inzibat memuru Na
fıa Vekilinin tespit edeceği surette meccanen seya
hat edebilirler. 

İdarei Umumiyenin inşlafat ve işletme umuru için in
şa ve işletmeğe ve icraya saıiâbiyattar olduğu tesisat 

ve. hususat 

Madde 35. — Îdarei umumiye inşaat ve işletme 
umuru için şebekesi ve liman ve rıhtımları üzerinde 
ve müessesatı atlasında telgraf ve telefon, elektrik, su, 
tahmil ve tahliye gibi hususat için tesisat inşa eder 
ve işletir. 

Madde 36. — İdarei umumiye muamelatına ait 
muhaberat ve çantalarını posta idaresine bıir gûna 
resi'm vermeksizin kendi vesaitiyle nakleder. 

Madde 37. — Îdarei umumiye telgraf ve telefon 
hututuyle hususî ve resmî muhabere icrası memnu
dur. Ancak, zirdöki telgrafnameler istisnaen kabul 
olunabilir. 

A) Reisicumhur, Vekiller, Erkânı Barbıiyei Umu
miye Reislinin seyahatleri esnasında verecekleri müs
tacel telgrafnameler, 

B) Civarında devlet telgrafhanesi bulunmayan 
mevaıkıfta tehiri caiz olmayan asayışa müteallik za-
b:''ı telgrafrtameleri ile orman yangını veya sarî has
talıklar zuhurunu müşiir telgraflar, 

C) Devlet telgrafı hututunda infcita vuku buldu
ğu halde, demiryolu muamelatına halel gelmemek 
şartıyle, müstacel resmî telgraflar, 

Istisriaeh çekten işbu tel'grafnameleriin mürselüni-
lehlerine tevdiinden ve hususatı sairesinden dolayı de-
miryollar idaresine hiç bir gûna mesuliyet terettüp 
etmez. 

Muafiyat 
Madde 38. — İdarei umumiyenin gerek hariçten 

ve gerek dahilden celp ve tedarik edeceği kâffei me-
vad ve malzeme resmî bir devlet dairesinin cedp ede
ceği aynı mevad ve malzeme hakkındaki muameleye 
tabiîdir, 

Madde 39. — Devlet Demiyolları ve limanları 
idarei umumiyesi muamelatı dahiliyesi damga res
minden muaf olduğu gibi, menkul kâffei emvali tabi 
olacağı rüsum ve tekâlüf noktai nazarından resmî 
har devlet dairesinin gördüğü usûl ve muameleye ta
ibidir. 

Usulü Muhasebe 
Ahkâmı Umumiye 

Madde 40. — Devlete ait ve devlet tarafından in
şa edilmekte ve işletilmekte olan demiryollarıyla li
manların usulü muhasebesi usulü Muhasebei Umu
miye Kanununa tabi değildir. 

Madde 41. — Devlet Demiryolları ve limanların
da hesabat, müessesatı ticariye ve sınaiyede kabul 
edilen esasat dairesinde tutulur. 

Madde 42. — Demiryollar ve limanlar bütçesi bir 
senelik işletme varidat ve masarifi muhammenesi ile 
tesisatı iptidaiye varidat ve masarifini ve ihtöyat mal
zemesi için tahsis edilen mebaliğ ile karşılığını gös
terir. 

Madde 43. — Bütçe her senenin Haziranı bida
yetinden ertesi senenin mayıs gayesine kadar olan on 
iki aylık hidemat ve tahsisatı ihtiva eyler. 

Madde 44. — Senesi zarfında ifa edilen umur 
ve hidemat ve iktisap olunan hukuktan dolayı ashabı 
'istihkaka deyin olan mdbaliğin, tahakkuk, emri ita, 
tediye ve mahsup muamelatı müteakip senenin ağus
tosu nihayetine kadar devam eder. 

Madde 45. — İdarei umumiye bütçe ile verilen 
tahsisattan fazla taahhüt ve sarfiyatta bulunamaz. 
Ancak ahvali müstacele ve fevkaladede veyahut nak
liyatın tezayüdü neticesi tahsisatın gayrı kâfi bulun
ması ve derhal tahsisatı munzamına istihsali kabil 
olamaması halinde meclisin ilk içtimaında tasdikine 
arz olunmak ve işletmeyi tevakkuftan siyanet lüzumu
na münhasır bulunmak, üzere Nafıa ve Maliye Ve
killerinin tasvibiyle ist'isnaen fazla sarfiyatta bulu
nabilir. 

Madde 46. — Senesi geçtikten sonra tahakkuk 
eden düyunat tahakkuk ettiği senenin bütçesine mas
raf kaydedilir. 

Madde 47. — Bir senenin bütçesine mevzu mu-
hassesaittan sene nihayetine kadar istimal edilmeyen 
tahsisat ağustos gayesinde iptal olunur. 
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Madde 48. — Demir yollar ve limanlar idaresi he
sabı katisi âtideki mevaddan terekküp eder. 

A) Tesisatı iptidaiye hesabı, 
B) İşletme hesabı, 
C) Kâr ve zarar hesabiyle bilanço, 
D) Sermaye hesabı. 
Madde 49. — 48 nci maddede mezkûr hesapla

rın sureti kaydı vesairesi Nafıa Vekâletince tanzim 
ve tcra Vekilleri Heyetince tasdik edilecek bir tali
matname ile icra edilir. 

Madde 50. — Bilumum tesisatı sabiteye, imalata ve 
nevakısın itmamıma veya hattın küşadındaın sonra alât 
ve edevatı muharrike ve müteharrikenin tezyidine 
müteallik mübayaata dair iptidai keşif name ve pro
jeler mevkii tatbike vazdan evvel Nafıa Vekilinin 
tasvibine arz olunur. 

Madde 51. — Devlet demiryolları ve limanları 
idarei umumiyesi mübayaatı ve satışları Münakaşa 
Kanunu ahkâmına tabi olmayıp, demiryollar ve li
manlar Meclisi idaresince tanzim ve Nafıa Vekilince 
tasdik edilecek talimatname mucibince icra edilir. 

Tecdid ve İtfa Sermayesi 
Madde 52. — Malzemei muharrike ve" mütehar

rike, demirbaş üst yapı gibi fazla yıpranmaya mü
sait alât ve edevat ve inşaat için bir tecdit sermayesi 
tesis olunur. 

Her sene bu sermayeye tefrik edilecek mebaliğ 
ânifüzzMr malzeme veya tesisatın müddeti İstimaline 
ve yıpranma derecesine göre hesap ve işletme mas
rafı gibi kâr ve zarar hesabına masraf kaydolunur. 

Tecdit sermayesine faiz yürütülmez ve bu hesap
ta müterakim mebaliğ blânçonun zimmet sütunun
da gösterilir. 

Madde 53. — Malzemei muharrike ve mütehar
rike alât ve edavat demirbaş imalatı sıina'iyenin itfa 
müddeti Demiryollar ve Limanlar Meclisi İdaresinin 
kararı ve Nafıa Vekilinin tasdikiyle tespit edilir. 

sarifinden tenzili icabeden mebaliğ irad kaydedilmez. 
Masraf fasıllarından tenzil edilir. 

Madde 58. — Bilet satışı üzerinden' acentelere j/e-
rilen komisyon hasılattan tenzil olunur. 

Madde 59. — Malzeme tedarikine tahsis edilen ve 
avans mahiyeitinde olan mebaliğ her sene fazl'ai ha
sılattan tefrik veya istikraz suretiyle -tedarik olunur. 
istikraz suretiyle tedarik olunursa faiz ve itfa akçeleri 
de malın fiyatına zammedilir. 

İhtiyat Sermayesi1 

Madde 60. — Kâr ve zarar hesabı, bir sene ev
velden müdevver miktar da dahil olmak üzere, bakı-
yei matlup irae ederse bu miktar ihtiyat sermayesine 
ayrılır. 

Madde 61. — ihtiyat sermayesi masarifi fevkalade 
ile kâr ve zarar hesabında vukuu melhuz açığa karşı
lık ittihaz edilmiştir. 

Madde 62. — Bir sene evvelden* müdevver yekûn 
badettenzil kâr ve zarar hesabının fazlası beş sene 
birbirini müteakip bir senelik işletme hâsılatının yüz
de onunu geçerse tarifelerde tenzilat icra etmek veya 
fazla kalan miktarı yeni inşa edilecek hatlara tahsis 
eylemek için Nafıa ve Maliye Vekillerinin teklifi üze
rine icra Vekilleri Heyetince bir karar ittihaz edilir, 

Hesalbatın Katı ve Murakabesi 
Madde 63. — Devlet Demiryolları ve limanları 

taahhüdat ve sarfiyatı Divanı Muhasebatın vizesine 
tabi değildir. Ancak idare hesabı aylık olarak Divanı 
Muhasebat tarafından rüyet olunur. 

Madde 64. — idarei umumiyece mevzu usul ve ka-
vaidine tevfikan tanzim olunacak aylık idare hesap
ları o ayı takip eden iki ay nihayetine kadar Divanı 
Muhasebata tevdi olunur. 

Madde 65. — Bir Bütçe senesinin hitamından iti
baren üç ay nihayetine kadar hitam bulan seneye ait 
hesabat ve bilançolar idarece bittanzim üç nüsha 
olarak Nafıa Vekâletine tevdi olunur. Nafıa Vekâleti 
bunun bir nüshasını Maliye Vekâletine diğer nüsha
sını Divanı Muhasebata verir. 

Madde 66, — işbu kanuna mugayir kavanin ah
kâmı mülgadır. 

Madde 67. — İşbu kanun 1 Haziran 1927 tarihin
den muteberdir. 

Mevaddı Muvakkate 
'Madde 68. — Demiryollar ve limanlar idarei umu

miyesi teşkilatın ikmaline ve müdüri umuminin tayini
ne kadar doğrudan doğruya Nafıa Vekili tarafından 
idare edilir, 

Madde 54. — Bir hattın inşası için sarf edilen me
baliğ yüz senede itfa ve her seneye isabet eden kısım, 
kâr ve zarar hesabına masraf kaydedilir. 

Madde 55. — işletme hâsılatı, işletme masarifini 
kapatamâdığı müddetçe açık kalan miktar devlet büt
çesinden tediye ve tesviye olunur. 

Madde 56. — Tecdidat sermayesinden yapılan 
tecdidat masarifi işletme masarifi meyanrnda göste-
riimeyip ayrıca gösterilir. 

Madde 57. — Malzeme ve yardımcı devair hesabı 
ile ve tecdidatı sermayesiyle alâkadar olmayan mal
zemenin satışından elde edilen hâsılat ve işletme ma-
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Madde 69. — Müdüri Umuminin tayinine değin 
Nafıa Vekilinin tensip edeceği idarei umumiye erkâ
nından 'birlisi Müdüri Umumi yerine Meclisi İdare
ye iştirak eder. 

Madde 70, — Nafıa Vekili icabında Meclisi ida
reye riyaset eder. 

Madde 71. — On dördüncü maddenin «D, V, Z>y 
fıkraları Müdüri Umuminin tayinine kadar resen Na
fıa Vekili tarafından icra olunur. 

Madde 72. — Anadolu - Bağdat Demiryolları ve 
Haydarpaşa Liman ve Rihtim Müdüriyeti Umumiye-
sinin teşkilat ve vazaiifine dair 506 numara ve 22 Ni
san 1340 tarihli kanunun 1, 6, 7 nci maddeleri ahkâ
mı müstesna olmak üzere mevaddı sairesi mülga olup, 
bütçesi kemakân ayrı bulunmak üzere muamelatı iş
bu idarei umumiye tarafından rüyet ve müşterek ma
sarifi tren kilo'metrik nispetinde taksim olunur ve 
esas u'mumi tarifeler emsali, işbu kanun ahkâmı dai
resinde tezyit veya tenkis olunur. 

Madde 73. — Esas umumi tarifeye ve şeraiti umu-
miyei ta'übikiyesine mütedair 17 nci maddede mezkûr 
kanunun neşrine kadar Devlet demiryolları ve liman 
ve rıhtımlarında, Anadolu demiryolları ve Haydarpa
şa liman ve rıhtımında meri esas umumi tarifeler ve 
işletme nizamnamesi ahkâmı tatbik olunur. 

Madde 74. — İşbu kanunun tatbikine İcra Vekille
ri heyeti memurdur. 

Maliye Encümeninin Tadili 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Limanlar 
İdarei Umumiyesinin Teşkilât ve Vazaifine Dair 

Kanun 

Madde 1. — Mevcut hali inşada ve âttiyen inşa 
edilecek devlet demiryollarını ve bu demiiryolların 
müntehi oldukları limanları işletmek ve inşa etmek 
üzere Nafıa Vekaletine meribut ve şahsiyeti hükmi-
yeyi haiz (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 
ve Limanları idarei Umu'miyesi) teşkil edilmiştir. 

Madde 2. — Devlet Demiryolları ve Limanları ida
rei Umuimiyesi mülhak bir bütçe ile idare olunur. 

Madde 3. — İşlbu idarei umumiye bir müdür ta
rafından idare ve Müdüri Umumi Nafıa Vekillinin 
teklifli üzerine icra Vekilleri Heyetinin kararı ve 
Reisicumhurun tasdikiyle tayin ve tebdil olunur. 

Madde 4. — işbu idarei umumiye muhtelif inşaat 
ve işletme idarelerine taksim ve teşkilat her sene ih
tiyaca göre kadrolarla tespit olunur. 

Madde 5. — idarei umumiyenin merkezi Ankara-
dadır, idarei umumiye merkez devairinin kısmen ahar 

mahalde bulunması ve işletme idareleri merakizîinin 
intihabı Müdüri Umuminin teklifi üzerine yedinci 

I maddede mezkûr Meclisi İdarenin tasvibi ve Nafıa 
Vekilinin tasdikiyle icra olunur. 

Madde 6. — idarei umumiye, muamelatı dahiliye-
I sinde, eşhas ve müesisesat ile münasebatında hususi 

<müessesalt ahkâm ve kavaidine tabidir. Memurin ve 
müstahdemini hakkında da aynı ahkâm caridir. An
cak, idarei mezkûreye ait emval, nukud ve eşyayı sir
kat, ihtilas veya ne suretle olursa olsun, suiistimal 
edenler veya zimmetine geçirenler aynen sair emvali 
devlet hakkında ika olunan bu gübi ceraime müfterettip 
cezalarla cezalandırılırlar. Hükümetçe tayin olunup, el-
yeVm müstahdem ve şimdiye kadar aidatı tekaüdiye 
ita etmekte bulunmuş olan memurin arzu ettikleri tak
dirde kemakân son maaşları üzerinden tekaüt aidatı 

I ita edebilirler ve tekaüt haklarını muhafaza ederler. 

I 'Meclisi idare 
Madde 7. — İşlbu idarei umumiyede erbabı ihtisas

tan olmak üzere sekiz azadan mürekkep, bir meclisi 
idare teşkil olunur. 

Madde 8. — Aynen kabul. 
Madde 9. — Azalıkla mebusluk ve devlet memu

riyeti ve ıbaşka demiryolu ve liman şirket ve idareleri 
meclisi idare azalığı, demiryollar ve limanlar müteah-

I bitliği ve komisyonculuğu içtima edemez. Bu vazaif-
ten birini yapan aza müstafi addolunur. 

I Madde 10. — Aynen kabul. 
Madde 11. — Aynen kabul. 
Madde 12. — Aynen kabul, 
Madde 13. — Aynen kabul. 

I Madde 14. — Meclisi idarenin vazife ve salâhiyet
leri aşağıda gösterilmiştir : 

A) Aynen kabul. 
I B) Aynen kalbul, 

C) Aynen kalbul. 

D) Müdüri umûminin teklifi üzerine idarei umu
miye devairi merkeziye rüesasıyla inşaat ve işletme 
müdürlerinin tayin ve tebdilleri hakkında karar itti-

I hazı. 
H) Aynen kabul. 

I V) Aynen kabul. 
Z) Aynen kabul. 
Hı) Aynen kalbul. 
T) Bütçe Kanunu ile verilen mezuniyet dairesin-

I de istikraz aktine, kredi ile mülbayaat icrasına, muh
telif nakliyat şirketleriyle mukavelat aktine işletmede 
yirmi beş bin ve inşaatta yüz bin lirayı mütecaviz 

I taah'hüdat ifasına ve on bin lirayı mütecaviz emvali 
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gayrı merikulenin alı'm ve satımına ait Müdüri Umu
ma tarafından vaki tekliflerin tetkik ve tasvibi. 

Y) Memurin ve müstahdeminin kabul, tayin, ter
fi, ihraç, tekaüt ve inzibat ve mümasil hususatı hak
kında Müdüriyeti umumiyece tanzim edilecek talimat
ların tetkik ve tasvibi. 

K) Memurin ve müstahdeminin harcırah ve ika
metgâh gibi bütçeye taallûk eden hususatı hakkında 
müdüriyeti umumıiyece tanzim edilecek talimatların 
tetkik ve tasvibi. 

L) Aynen kabul. 
M) Aynen kalbul. 
N) Aynen kabul. 
S) Aynen ka!bul. 
Ayın) Aynen kalbul. 
Madde 15. — Aynen kâbul^ 
Madde 16. — Aynen kabuL 
Madde 17. — Aynen kabul. 

Tarifeler 
Madde 18. — Esas umumi tarifelerin emsali idarei 

umumiyenin teklifi üzerine Nafıa Vekilinin tasvibi ve 
icra Vekilleri Heyetinin tasdikiyle tayin, tezyid veya 
tenkis olunur. 

Madde 19. — Aynen kabul. 
Madde 20, — Aynen kalbul. 
Madde 21. — Mütekabiliyet şartıyla şirket demir

yollarına ve limanlarına ait İdari nakliyat için tenzi
latlı tarife tatbik edilir. Bu tenzilatlı tarife meclisi 
idarece badettasvip tatbik olunur. 
Meccani Veya Nısıf Ücretle Seyahat ve İdari Nakliyat 

Madde 22. — Aynen kabul, 
Madde 23. — Aynen kabul. 
Madde 24, — Aynen kabuL 
Madde 25, — Aynen kabul. 
Madde 26. — Aynen 'kalbul. 
Madde 27. — Aynen kalbul, 
Madde 28. — Aynen kabul. 
Madde 29. — 28 nci maddede mezkûr posta nak

liyatı yolcu katarlarındaki furgonun posta bölmesinde 
icra olunur. Postaya refaikat eden bir veya iki pos
ta memuru meccanen nakledilir. Sürat katarlarıyla ic
ra edileceik posta nakliyatı, yapılacak itilafa göre üc
rete tabi tutulur. 

Madde 30. — Aynen kalbul. 
Madde 31. — Bilumum nakliyatı askeriye, erkân, 

ümera, zabıtan ve efradı askeriye Nafıa ve Müdafaai 
Milliye Vekâletleri arasında tespit edilecek şerait dai
resinde nısıf ücretle icra ve naklolunur. 

Anca'k, askeri müteahhitlerine ait nakliyat tam üc
rete tabidir^ 
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Madde 32. — Aynen kabul. 
Madde 33. — Aynen kabul. 
Madde 34. — Aynen kalbul. 

tdarei Umumiyenin İnşaat ve İşletme Umuru İçin 
İnşa ve İşletmeye ve İcraya Salahiyattar Olduğu 

Tesisat ve Hususat 
Madde 35. — İdarei umumiye inşaat ve işletme 

umuru için şebekesi liman ve rıhtımları üzerinde ve 
müessesatı arasında telgraf ve telefon, elektrik, su, 
tahmil ve tahliye ve yolcu eşyalarının nakil ve ihra
cı gibi hususatı teminen teşkilat ve tesisat yapar ve 
işletir. 

Madde 36. — İdarei umumiye muamelatına ait 
mulhalberat ve çantalarını posta ve telgraf ve telefon 
idaresine bir gûna resim verilmeksizin kendi vesai-
tiyle nakil ve icra eder. 

Madde 37, — İdarei ümumiyeye ait telgraf ve te
lefon hututu ile hususi ve resmi muhabere icrası mem
nudur. Ancak, zirdeki telgrafnameler istisnaen kabul 
olunabilir : 

A) Reisicumhurun, Vekillerin, Erkânı Harbiyei 
Umumiye Reisinin seyahatleri esnasında verecekleri 
müstacel telgrafnameler, 

B) Civarında devlet telgrafhanesi bulunmayan 
mevakıfta asayişe müteallik tehiri caiz olmayan za
bıta telgrafnameleri ile orman yangını ve sari hasta
lıklar zuhurunu müşir telgraflar. 

C) Aynen kalbul. 

Muafiyet 
Madde 38. — İdarei umumiyenin gerek hariçten ve 

gerek dahilden celp ve tedarik edeceği kâffei mevad ve 
malzeme devairi resmiyenin celbedeceği aynı mevad ve 
malzeme hakkındaki muameleye tabidir, 

Madde 39. — Aynen kalbul. 
Usulü Muhasebe 

Ahkâmı Umumiye 
Madde 40. — Aynen kalbul. 
Madde 41, —• Aynen kabul. 
Madde 42. — Aynen kabul. 
Madde 43. — Aynen kabul. 
ıMadde 44. — Aynen kalbul. 

Madde 45. — İdarei umumiye, bütçe ile- verilen 
tahsisattan fazla taahhüt ve sarfiyatta bulunamaz. An
cak ahvali müstacele ve fevkalade de veyahut nakliya
tın tezayüdü dolayısıiyle tahsisatın gayrı kâfi gelmesi 
ve derhal tahsisatı munzamma istihsali kabil olamama
sı halinde Büyük Millet Meclisinin ilk ictimaında tas
dikine arz olunmak ve işletmeyi tevakkuftan siyanet 
lüzumuna münhasır bulunmak üzere Nafıa ve Maliye 
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Vekillerinin tasvibi ile isfcisnaetı fazla sarfiyatta bulu
nabilir. 

Madde 46. — Aynen kabul. 
Madde 47. — Aynen kalbul. 
Madde 48. — Aynen kabul. 
Madde 49. — Aynen kabul, 
Madde 50. — Aynen kabul. 
Madde 51. — Aynen kalbul. 

Tecdit ve İtfa Sermayesi 
Madde 52. — Aynen kabul. 
Madde 53. — Aynen kabul. 
Madde 54. — Aynen kabul» 
Madde 56. — Aynen kabul. 
Madde 57. — Aynen kalbul* 
iMadde 58. — Aynen kabul. 
Madde 59. — Aynen kabuL. 

İhtiyat Sermayesi 
Madde 60. — Aynen kabule 
Madde 61. — İhtiyat sermayesi masarifi fevkalade 

ile kâr ve zarar hesabında vuku melhuz açığa karşılık 
ittihaz edilir. 

Madde 62. — Aynen kabul. 
Hesabatın Katı ve Murakabesi 

Madde 63. — Aynen 'kabul. 
Madde 64. — İdarei umumiyece mevzu usûl ve 

kavaidine tevfikan tanzim olunacak aylık idare he
sapları o ayı takip eden ilci ay nihayetine (kadar Di
vanı Muhasebata tevdi olunur4 Divanı Muhasebat iş
bu hesabatı iki ay zarfında tetkik ve intaç ile maz
batasını verir. 

Madde 65. — Aynen kabul. 
Madde 66, — Aynen 'kalbul. 
/Madde 67. — Aynen kabul. 
iMadde 68, — İşbu kanunun tatbikine İcra Ve-

ikilileri Heyeti memurdur. 
Muvakkat Maddeler 

Madde 1. — 68 nci madde birinci madde alarak 
Ikabul edilmiştir. 

Madde 2. — 69 ncu madde ikinci madde olarak 
kabul edilmiştir. 

Madde 3. — 70 nci madde üçüncü madde alarak 
kabul edilmiştir. 

Madde 4. — 71 nci madde dördüncü madde olarak 
Ikabul edilmiştir. 

Madde 5. — 72 nci madde beşinci madde olarak 
kabul edilmiştir? 

Madde 6. — 73 ncü madde altıncı madde ola
rak kalbul edilmiştir. 

Yetmiş dördüncü madde altimış sekizinci madde 
olarak yukarıya alınmıştır. 

Bütçe Encümeninin Tadili 
Devlet Demiryolları ve Limanları İdarei Umumiyesinin 

Teşkilât ve Vazaifine Dair Kanun 
Birinci Madde — Mevcut, hali inşada ve atiyen 

inşa edilecek Devlet demiryollarını ve bu demiryolla-
rın müntehi oldukları devlete ait limanları işletmek 
ve inşa etmek üzere Nafıa Vekâletine merbut ve 
şahsiyeti hükmiyeyi haiz (Devlet Demiryolları ve Li
manlan İdarei Umulmiyesi) teşkil edilmiştir. 

İkinci Madde — Devlet Demiryolları ve Limanları 
İdarei Umumiyesi mülhak bir bütçe ile idare olunur. 

Üçüncü Madde — İdarei umumiye bir Müdüri 
Umumi tarafından idare ve Müdüri Umumi Nafıa 
Vekilinin teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetinin ka
rarı ve Reisicumhurun tasdikiyle tayin ve tebdil olu
nur. 

Dördüncü Madde — İdarei umumiye muhtelif in
şaat ve işletme idarelerine taksim ve teşkilatı her se
ne ihtiyaca göre kadrolarla tespit olunur. 

Beşinci Madde — İdarei umumiyenin merkezi An-
karadadır. Meıkez devairinin kısmen ahar mahalde bu
lunması ve inşaat ve işletme idareleri rnerakizinin in
tihabı Müdüri Umuminin teklifi üzerine Meclisi İdare
nin tasvibi ve Nafıa Vekilinin tasdikiyle icra olunur. 

Altıncı Madde — İdarei Umumiye muamelatı da
hiliyesinde eşhas ve müessesat ile münasebatında hu
susi müıessesat ahkâm ve kavaidine tabidir^ Memu
rin ve müstahdemini hakkında da aynı ahkâm câri
dir. Ancak, idarei mezkûreye ait emval, nulkud ve eş
yayı sirkat, ihtilas veya her ne suretle olursa olsun 
suiistimal edenler veya zimmetine geçirenler aynen 
sair emvali devlet hakkında ika olunan bu gibi cerai-
me müterettip cezalarla cezalandırılırlar. 

Mecisi İdare 
Yedinci Madde — İdarei umumiyede sekiz aza ile 

Müdüri Umumiden mürekkep bir Meclisi İdare teş
kil olunur. 

Müdüri Umumi Meclisi İdarenin azayı tabiiyesin-
dendir. 

Sekizinci Madde — Meclisi İdare azası ihtisas er
babından olmak üzere dördü Nafıa Vekilinin ve dör
dü Maliye Vekilinin teklifi üzerine İcra Vekilleri He
yetince tayin olunur. 

Dokuzuncu Madde — Azalıkla Devlet memuriye
ti ve başka demiryol ve liman şirket ve idareleri 
Meclisi İdare azalığı, demiryollar ve limanlar müteah-
bitlik ve komisyonculuğu içtima edemez. Bu vazaif-
ten birini yapan aza müstafi addolunur. 
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Onuncu Madde — Meclisi idare azasının müdde
ti dört senedir. Yalnız ilk ikinci senenin nihayetinde 
her iki vekâletçe intihap olunan azanın nısıfları ku
ra ile tebdil ve sezikinci madde ahkâmı mucibince 
yerlerine diğerleri tayin olunur. Tebdil olunacak aza
nın tekrar tayini caizdir. Müddetin hitamında veya
hut istifa, vefat, kura isabet etmek gibi hususat do
layısıyla azalığı sa'kıt olanların yerine yenileri tayin 
olunur. İstifa ve vefat dolayısıyla tayin olunanlar yer
lerine geçtikleri azanın mütebaki müddetini ikmal 
ederler.; 

On Birinci Madde — Meclisi idare her sene iptida
sında azayı mevcude meyanında reyi hafi ile bir reis 
intihap eder. 

On ikinci Madde — Medlisi idare laekâl on beş 
günde bir içtima eder. Mazeret veya mezuniyeti ol
maksızın müteakip dört içtimada veya mutlak olarak 
senede sekiz içtîmada bulunmayan aza istifa etmiş ad
dolunur. 

On Üçüncü Madde — Meclisi İdare azasına ve
rilecek tahsisat ve harcırah miktarlarının tayin ve 
takdiri Nafıa Vekiline aittir. 

On Dördüncü Madde — Meclisi İdarenin vazi
fe ve salahiyetleri aşağıda gösterilmiştir : 

A) Müdüriyeti Umumiyeden tevdi edilen bütçe
nin ve tahsisatı munzamma ve kadro tekliflerinin tet
kik ve tasvibi, 

B) Devlet Demiryolları ve limanları tarifelerine 
ait müdüriyeti umumiyeden tevdi edilen tekliflerin tet
kiki, 

C) Müdüriyeti umumiyeden tevdi olunan şehri 
mizaımlarla senelik hesabı kati ve bilançonun tetkik ve 
tasvibi, 

D) Müdüri umuminin teklifi üzerine idarei umu
miye devairi merkeziye rüesasıyla inşaat ve işletme 
müdürlerinin nasıp ve azilleri hakkında karar ittihazı, 

H) Hatlar ve limanlar umuruna ait Müdüri Umu
mi veya Meclisi İdare azası tarafından vaki olacak 
teklifatın tetkik ve Nafıa Velkili tarafından havale 
edilecek hususat hakkında mütalaa beyanı, 

Y) Müdüri umuminin teklifi üzerine bütçe dahi
linde maddeden maddeye münakale icrası, 

Z) Bütçedeki tahsisatı tecavüz etmemek şartıyla 
Müdüri Umuminin teklifi üzerine kadrolarda tadilat 
icrası, 

H) İdarei umumiye mübayaat ve satışları hakkın
da talimatname tanzimi, 

T) Bütçe Kanunu ile verilen mezuniyet dairesinde 
istikraz aktine, kredi ile mübayaat icrasına, muhte

lif nakliyat şirketleriyle mukavelat aktine, işletmede 
yirmi beş bin ve inşaatta yüz bin lirayı mütecaviz 
taahlhüdat ifasına ve on bin lirayı mütecaviz emvali 
gayri menkulenin alım ve satımına dair Müdüri Umu
mi tarafından vaki tekliflerin tetkik ve tasvibi, 

Y) Memurin ve müstahdemine ait hususat hak
kında Müdüriyeti Umumiyece tanzim edilecek tali
matnamelerin tetkik ve tasvibi, 

K) Memurin ve müstahdemin Tasarruf ve Mua
venet Sandığı talimatnamesinin tetkik ve tasvibi, 

L) Tasarruf ve Muavenet Sandığı muamelatının 
murakabesi, 

M) Müdüriyeti Umumiye ve işletme müdüriyetle
ri teşkilat ve vazaifine ait talimatnamenin tetkik ve 
tasvibi, 

N) İdarei umumiyenin şahsiyeti maneviyesine ait 
her nevi hukuki ihtilafatda on bin liraya kadar olan
ları sulh ve ibra, kazanılması meşkuk olan veya es
babı subutiyesi bulunmayan davaların ikamesinden ve
ya takibinden sarfınazar edilmesi ve mahalli tahsili 
mefkut bulunmuş olan idarei umumiye matlubatın-
dan feragat hakkında karar ittihazı, (On bin liradan 
fazla olanlar için hazinenin mütalaası alındıktan son
ra İcra Vekilleri Heyetince karar verilir.) 

S) Zabıta ve işletme nizamnamesinde mevzu ce
zayı nakdilere müteallik dava veya mütalibelerin ter
kini kaydına dair karar ittihazıyla her üç ay nihaye
tinde işjbu kararların hulâsasını muhtevi bir cetvelin 
bittanzim Nafıa Vekiline takdimi, 

(B, Hı, Y, K, M) fıkraları ahkâmı Nafıa Vekili
nin tasdiki ile icra (V, Z,) fıkraları ahkâmı badelic-
ra Nafıa Vekâletine arz olunur^ 

On Beşinci Madde — Bilumum tesisatı sabiteye, 
imalata ve nevakısın itmamına veya hattın küşadından 
sonra alât ve edevatı müteharrikenin tezyidin müteal
lik mübayaata dair iptidai keşifname ve projeler Nafıa 
Vekilince tasvip edilmeden mevkii tatbike vaz oluna
maz. 

On Altıncı Madde — Kısa vadeli hesabı cariler 
akt ve küşadı hariç olmak üzere aktine mezuniyet ve
rilen istikrazlarla hükmü iki seneden fazla senelere 
şamil ve yüz bin liradan fazla taahhüdü maliyi mu-
tazammun mukavelat ile elli bin liralıktan fazla em
vali gayrımenkule satışı hakkında Meclisi İdarece it
tihaz olunacak kararlar kablelicra Nafıa Vekili ta
rafından tasdik olunur. 

On Yedinci Madde — Meclisi İdarenin usulü mü
zakeresi kendisi tarafından tanzim ve Nafıa Vekili 
tarafından tasdik olunan dahili bir talimatname ile 
tayin olunur. 
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Tarifeler 
On Sekizinci Madde — Devlet demiryollarında ve 

liman ve rıhtımlarında tatbik edilecek esas tarifeler 
ve umumi tatbik şeraiti bir kanunu mahsusla tayin 
edilir. 

On Dokuzuncu Madde — Esas tarifelerin emsali 
idarei umumiyenin teklifi üzerine Nafıa Vekilinin tas
vibi ve İcra Vekilleri Heyetinin tasdiki ile tayin, tez-
yid veya tenkis olunur. 

Yirminci Madde — Hututun tamamı veya bazı 
aksamı üzerinde ve liman ve rıhtımlarda bir kısım me-
vad ve eşya için bazı şerait ile ve tarifeler kanunu 
ile kabul edilen esasat dairesinde tenzilatlı veya ik
ramiyeli tarifeler meclisi idarenin tasvibi ve Nafıa 
Vekilinin tasdiki ile tatbik ve ledelhace lağvolunur. 
Tenzilatlı ve ikramiyeli tarifelerin tatbikinin laakâl 
üç gün evvel ve lağvının otuz gün evvel ilânı şarttır. 

Yirmi Birinci Madde — Bir veya bir kaç mürsele 
veya müesseseye musaddak tarifelerdeki ücurat üze
rinden tenzilat hakkını verecek veya herhangi müstes
na bir muameleye ınazhar edecek surette her nevi 
hususi mukaveleler akti ve tarifelerin muayyen eşhas 
ve müessesat için gerek ücret gerek sair şerait husu
sunda bir gûna istisnaiyeti ihtiva etmesi caiz değil
dir. 

Yirmi İkinci Madde — Mütekabiliyet şartiyle şir
ket demiryolları ve limanlarına ait idarei nakliyat 
için Meclisi İdarece tasdik edilmek şartiyle tenzilatlı 
tarifeler tatbik olunabilir. 
Meccani ve Nısıf Ücretli Seyahat ve İdari Nakliyat 

Yirmi Üçüncü Madde — Devlet demiryolları ve 
limanlarının işletme malzemesi meccanen ve tesisatı 
iptidaiye malzemesi ücretle naklolunur. Ancak Mec
lisi İdarenin tasvibi ve Nafıa Vekilinin tasdikiyle iş
bu ücurat tenzilâta tabi tutulabilir. 

Yirmi Dördüncü Madde — İdarei umumiye ve 
mütekabiliyet şartiyle diğer vesaiti nakliye şirket ve 
idareleri memurin ve müstahdemini ile aileleri ve 
bunların zatî eşyaları talimatnamesine tevfikan veri
lecek daimi veya muvakkat müsaadenamelerle mecca
ni veya nısıf ücretle naklolunabilir. 

Yirmi Beşinci Madde — Büyük Millet Meclisi 
azası yolcu trenlerinde meccani ve sürat katarların-
da bu katarlara mahsus farkı ücreti tediye suretiy
le seyahat ederler. Talep vukuunda hüviyet cüzdan
ları ibraz edilir. -

Yirmi Altıncı Madde — Devlet demiryollarında 
taahhüdü veya sair suretle alakası bulunanlar ida
rei umumiyenin usul ve talimatı dairesinde verile

cek muvakkat müsaadenamelerle meccani veya 
nısıf ücretle naklolunabilirler. Bu maddedeki mü-
saadetnameler miktarı her sene Meclisi İdare tara
fından tayin olunur. 

Yirmi Yedinci Madde — Daimi ve muvakkat 
müsaadenamelerin Müdiri Umumi veya Müdiri 
Umuminin salahiyet vereceği zevat tarafından im
za edilmiş olması şarttır 

Yirmi Sekizinci Madde — Demiryol güzergâ
hında bulunan devlet telgraf hutut ve merakizinin 
inşa ve tamiratını ifa ve teftiş için seyahat eden 
memurlara meccani seyahat müsaadenamesi verilir. 
Memurini mezkûre yük katarlarından dahi istifade 
edebilirler. 

Yirmi Dokuzuncu Madde — Her nevi mekâtip 
ve açık muhabere varakaları cerait ve risaili mev
kute, her nevi evrakı matbua ve mesaliha dair ev
rak ve kırk kiloyu tecavüz etmeyen posta paketleri 
meccanen naklolunur. 

Otuzuncu Madde — Yirmi dokuzuncu maddede 
mezkûr posta nakliyatı yolcu katarlarındaki furgonun 
posta bölmesinde icra olunur. 

Postaya refakat eden bir veya iki posta memuru 
meccanen nakledilir. 

Sürat katarlariyle icra edilecek posta nakliyatı, ya
pılacak itilafa göre ücrete ta'bi tutulur. 

Otuz Birinci Madde — Posta İdaresine ait husu
si posta vagonları meccanen cerrolunur. Bu vagonla
rın tamir, tathir, tenvir gibi hususatı Posta ve Tel
graf ve Telefon Müdüriyeit Umumiyesiyle idarei umu
miye arasında aktedilecek itilafname ahkâmına tabi
dir. 

Otuz İkinci Madde — Berrî, bahrî ve jandarma za
bitan ve efradı askeriye nakliyatı Nafıa ve Müdafaai 
Milliye vekâletleri arasında tespit edilecek şerait dai
resinde nısıf ücretle icra olunur. Nakliyatı askeriye 
dahi bu hükme tabidir. Ancak, askerî müteahhitleri
ne ait nakliyattan tam ücret alınır. 

Otuz Üçüncü Madde — İdarei umumiyenin mu
vafakati ile zabitan aileleri kabul edilebilir. Bu katar
lara katarı mahsus ücreti verilmiş ise zabitan aileleri 
ayrıca bilet almaya mecbur olmayıp, katarlar yolcu 
adedine göre ücrete tabi ise tam bilet esmanını tediye 
ederler. 

Otuz Dördüncü Madde — Her yolcu katarında 
inzibatı temine memur azami iki polis ve bir inzibat 
memuru Nafıa Vekilinin tespit edeceği surette mec
canen seyahat edebilirler. 
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tdarei Umumiyenin İnşaat ve işletme Umuruna 
Müteallik Salâhiyetleri 

Otuz Beşinci Madde — tdarei umumiye inşaat ve 
işletme umuru için şebekesi ve liman ve rıhtımları 
üzerinde ve müessesatı arasında telgraf, telefon, elek
trik, su, tahmil ve tahliye ve yolcu eşyalarının nakil 
ve ihracı gibi hususatı teminen teşkilat ve tesisat yap
maya ve işletmeye mezundur. 

Otuz Altıncı Madde — îdarei umumiye dahili mu
amelatına ait muhaberat ve çantalarını Posta ve Tel
graf ve Telefon İdaresine bir gûna resim vermeksizin 
kendi vesaiti ile icra ve nakline salâhiyattardır. 

Otuz Yedinci Madde — tdarei umumiyeye ait 
telgraf ve telefon hututu ile hususi ve resmî muha
bere icrası memnudur. Ancak, zirdeki telgrafnameler 
istisnaen kabul olunabilir : 

A) Reisicumhurun, vekillerin, Erkânı Harbiyei 
Umumi Reisinin seyahatleri esnasında verecekleri müs
tacel telgrafnameler, 

B) Civarında devlet telgrafhanesi bulunmayan me-
vakıfta asayişe müteallik ve tehiri gayrıcaiz zabıta ve 
telgrafnameleriyle orman yangınları vesair hastalıklar 
zuhurunu müş'ir telgrafnameler, 

C) Devlet telgraf hututunda inkıta vuku buldu
ğu halde demiryol muamelatına halel gelmemek şar-
tiyle müstacel resmi telgraflar. 

İstisnaen çekilen işbu telgrafnamelerin mürselüni-
lehlerine tevdiinden ve hususatı sairesinden dolayı 
idarei umumiyeye bir gûna mesuliyet terettüp etmez. 

Muafiyat 
Otuz Sekizinci Madde — tdarei umumiye mua

melatı dahiliyesi damga resminden muaftır. İdarei 
umumiyenin hariçten celp ve dahilden tedarik edece
ği kâffei mevad ve malzeme ile menkul ve gayrimen
kul kâffei emvalin rüsum ve tekâlif noktai nazarın
dan devairi resmiyenin gördüğü usûl ve muameleye 
tabidir. 

Usulü Muhasebe 
Ahkâmı Umumiye 

Otuz Dokuzuncu Madde — İdarei umumiyenin 
usulü muhasebesi Muhasöbei Umumiye Kanununa ta
bi değildir. Hesabat müessesatı ticariye ve sınaiyede 
cari esasata göre tanzim olunur. 

Kırkıncı Madde — İdarei umumiyenin mübayaat 
ve satış usulleri müzayede, münakaşa ve ithalat kanu
nu ahkâmına tabi olmayıp, Meclisi İdaresince tan
zim ve Nafıa Vekili tarafından tasdik edilecek tali
matname ile tayin olunur. 

Kırk Birinci Madde — İdarei umumiye bütçesi 
Devlet senei maliyesine ta'bi olup, on iki aylık hide-
mat ve tahsisatı ihtiva eder. Ve bu müddet zarfında
ki işletme varidat ve masarifi muhamminesi ile tesi
satı iptidaiye varidat ve masarifini ve ihtiyat malze
mesi için tahsis edilen mebaliğ ile karşılığını göste
rir. 

Kırk İkinci Madde — Senesi zarfında ifa edilen 
umur ve hidemat ve iktisap olunan hukuktan dolayı 
ashabı istihkaka deyn olarak tahakkuk eden meba-
liğin emri ita, tediye ve mahsubu muamelatı mütea
kip senenin üçüncü ayı nihayetine kadar devam eder 
ve ait olduğu senenin son ayına mal edilir. Üçüncü 
ay gayesine kadar istimal edilmeyen tahsisat iptal 
olunur. 

Kırk Üçüncü Madde — Senesi geçtikten sonra üç 
sene zarfında tahakkuk eden düyunat tahakkuk etti
ği senenin bütçesine masraf kaydedilerek tesviye olu
nur. 

Kırk Dördüncü Madde — tdarei umumiye bütçe 
ile verilen tahsisattan fazla taahhüdat ve sarfiyatta 
bulunamaz. Ancak, ahvali müstacele ve fevkaladede 
veyahut nakliyatın tezayüdü dolayısiyle tahsisatın gay
rı kâfi gelmesi ve derhâl tahsisatı munzamma istihsali 
kabil olamaması halinde Büyük Millet Meclisinin ilk 
içtimaında tasdikine arz olunmak ve işletmeyi tevak
kuftan siyanet lüzumuna münhasır bulunmak üzere 
Nafıa ve Maliye Vekillerinin tasvibi ile istisnaen 
fazla sarfiyatta bulunabilir. 

Kırk Beşinci Madde — Demiryollar ve Limanlar 
İdaresi hesabı katisi atideki mevaddan terekküp eder: 

A) Tesisatı iptidaiye hesabı, 
B) İşletme hesabı, 
C) Kâr ve zarar hesabı ile bilanço, 
D) Sermaye hesabı, 
H) tdarei malzeme nakliyatı hesabı. 

Kırk Altıncı Madde — Kırk beşinci maddede 
mezkûr hesapların sureti kaydı vesairesi Nafıa Ve
kâletince. tanzim ve İcra Vekilleri Heyetince tasdik 
olunacak bir talimatname ile tayin olunur, 

Tecdit ve İtfa Sermayesi 
Kırk Yedinci Madde — Malzemei muharrike 

demirbaş ve üst yapı gibi fazla yıpranmaya müsait 
aksam için bir tecdit sermayesi tesis olunur. Her şe
ne bu sermayeye tefrik edilecek mebaliğ işbu mal
zeme ve tesisatın müddeti istimaline ve yıpranma 
derecesine göre hesap ve işletme masrafı gibi kâr 
ve zarar hesabına masraf olarak kaydolunur. 
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Tecdit sermayesine faiz yürütülmez ve bu he
sapta müterakim mebaliğ bilançonun zimmet sütu
nunda gösterilir. 

Tecdi tedilecek aksam için vuku bulacak sarfi
yat bu hesaba masraf kaydedilir. 

Kırk Sekizinci Madde — Malzemei muharrike 
ve müteharrike demirbaş ve üst yapı gibi aksamın 
itfa müddeti Meclisi İdare kararı ve Nafıa Vekili
nin tasdiki ile tespit edilir. 

Kırk Dokuzuncu Madde — Bir hattın ve limanın 
tesisi için sarfedilen mebaliğ yüz senede itfa ve her 
seneye isabet eden kısım kâr ve zarar hesabına mas
raf kaydolunur. 

Ellinci Madde — Tecdit sermayesine tefrik edi
len mebaliğ ile itfa akçası işletme hasılatı kâfi gel
mese dahi her sene kâr ve zarar hesabında masraf 
olarak gösterilir ve müteakip seneler hasılat fazla
sıyla kapatılır. 

Elli Birinci Madde — İşletme hasılatı işletme 
masarifini kapatamadığı müddetçe açık kalan mik
tar Devlet bütçesinden ikmal olunur. 

Elli İkinci madde — İşletme ve tesisatı iptidaiye 
hesaplarına masraf kaydedilmek suretiyle ifa olunan 
hidemaütan Ve tedarik edilen mevad ve malzemenin 
satış ve kiralarından mütehassıl mebalİğden evvelce 
'bu hidema't ve mevad ve malzeme için işlötme veya 
tesisatı iptidaiye hesaplarına masraf kaydolunan kı
sımlar tenzil ve bakiyeleri irad kaydolunur. 

Effi üçüncü madde — Bilet satışı hâsılatı acente
lere verilen komisyon badettenzil irat kaydolunur. 

Elli dördüncü madde — İhtiyat malzeme tedariki
ne «tahsis olunan ve avans mahiyetimde bulunan me
baliğ her sene fazlai hasılattan tefrik veya istikraz 
suretiyle tedarik olunur. İstikraz suretiyle tedarik 
olunursa faizi de malın fiyatına zammedilir. 

İhtiyat Sermaye 
Bili beşinci madde — Kâr ve zarar hesabı, bir 

sene evvelden müdevver mik'tar da dahil olmak üze
re, balkiyeti matlup irae ettiği takdirde bu bakiye ih
tiyat sermayesine naklolunur. 

Bili altıncı madde — İhtiyat sermayesi masarifi 
fevkalade ile kâr ve zarar hesabında vuku melhuz 
açığım karşılığıdır. 

Elli yedinci madde — Bir sene evvelden müdev-
ver miktar badettenzil kâr ve zarar hesabınım bakıyei 
matlûbundan ayrılacak ihtiyat sermayesinin beş sene
liği bir senelik işletimle hâsılaltının yüzde ellisini geç-

. tiği takdirde Nafıa ve Maliye Vekillerinin teklifi 
ve İcra Vekilleri Heyetinin kararı ile tarifelerde teın^ 

zilat icra veya fazlası yeni inşa edilecek demiryollar 
ve limanlara karşılık olmak üzere idarei umumiye 
bütçesine vaz olunur. 

Hesabatın Kat'ı ve Murakabesi 
Elli sekizinci madde — İdarei umumiye taahhü-

dat ve sarfiyatı Divanı Muhasebatın vizesine tabi 
değildir. Ancak, idare hesabı aylık olarak Divanı 
Muhasebat tarafından rüyet olunur. 

Elli dokuzuncu madde — Talimatnamesine tev
fikan tanzim olunacak aylık idare hesapları ait oldu
ğu ayı takip eden iki ay nihayetine kadar Divanı Mu
hasebata «tevdi olunur. Divanı Muhasebat işbu hesap
ları tevdiinden itibaren iki ay zarfında tetkik ile 
hükmünü verir. 

Altmışıncı madde — Bir bütçe senesinin hitamın
dan itibaren dört ay nihayetine kadar hitam bulan 
seneye ait hesabat ve bilanço idarece bittanzim üç 
nüsha olarak Nafıa Vekâletine takdim ve Nafıa Ve
kâletince bunların birer nüshası Maliye Vekâletiyle 
Dîvanı Muhasebata tevdi olunur. 

Altmış birimci madde — Devlet Demiryolları ve 
Limanları teşkilât ve vezaif ve salâhiyete müteallik 
olmak üzere kavanimi muhtelifede mevcut ahkâmdan 
işbu kanuna muhalif olanlar mülgadır. 

Altmış ikinci madde — Bu Kanun 1 haziran 1927 
tarihi nden muteberdir. 

Altmış üçüncü madde — Bu Kanunun hükmünü 
icraya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Muvakkat Maddeler 
Birinci madde — Devlet Demiryolları ve Liman

ları, idarei umumiye teşkilatının taazzuvuna ve Mü
diri Umuminin tayinine kadar Nafıa Vekili tarafın
dan bizzat idare edMr. Bu müddet zarfında Nafıa 
Vdkilinin tensip edeceği idarei umumiye erkânından 
birisi Müdiri Umumi yerine Meclisi İdareye iştirak 
eder. 

İkinci madde — On dördüncü maddemiin (D, V, Z) 
fıkraları Müdiri Umuminin tayinine kadar resen 
Nafıa Vdkili tarafından icra olunur. 

Üçüncü madde — Anadolu - Bağdat Demiryol
ları ve Haydarpaşa Liman ve Rıhtım Müdlriyeti 
Umumlyesin'in teşkilat ve vazaifine dair 506 numa
ralı ve 22 Nisan 1340 tarihli Kanunum 1, 6 ve 7 nci 
maddeleri ahkâmı müstesna olmak üzere mevaddı 
sairesi mülga olup, bütçesi kemakân ayrı bulunmak 
üzere muamelatı İşbu idarei umumiye tarafından rü
yet ve müşterek masarifi gayrısafi on kilometrik 
nispetinde taksim ve esas tarifeleri emsali işbu ka
nun ahkâmı dairesinde tezyid veya tenkis olunabilir. 
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Dördüncü madde — Esas tarifeler ve umumi tat
bik şeraitine mütedair on sekizinci maddede mezkûr 
kanunun neşrine kadar Devlet demiryolları liman ve 
rihtımlarmda Anadolu Demiryolu ile Haydarpaşa 
Ui'man ve Rıhtımında meri esas tarifeler ve işletme 
nizamnamesi ahkâmı tatbik olunur. 

Beşinci madde — Demiryollar İnşaat ve İşletme 
Müdiriyeti Umumiyesi ile Anadolu - Bağdat Demir
yolları ve Haydarpaşa Liman ve Rıhtımı Müdiriyeti 
umumJyes'iınde ve Erzurum - Sarıkamış Müdiriyetin
de müstahdem ölüp, bu kanun mucibince yeni teşek
kül edecek idarei umumiyeye nakledilen ve şimdiye 
kadar aidatı tekaüdiye ita etmekte olan memurinden 
arzu edenler hükümetçe muhasas son maaşları üze
rinden kemakân tekaüt aidatı itasıyla tekaütlük hak
larını muhafaza edebilirler. 

REİS — Kanun lâyihası tabı ve tevzi edilmiştir 
ve burnun müstacelen (müzakeresi takarrür etmiştir. 
Heydti umumiyesi hakkında söz isteyen var mı? Mad
delere geçilmesini kabul edenler el kaldırsın... Kabul 
•etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Devlet Demir Yolları ve Limanları tdarei Umumiye-
sinin Teşkilât ve Vazaifine Dair Kanun 

Birinci Madde— Mevcut, hali inşada ve atiyen 
inşa edilecek Devlet Demir Yollarının ve bu Demir-
yolların müntehi oldukları devlete ait limanları işlet
mek ve inşa etmek üzere Nafıa Vekâletine merbut ve 
şahsiyeti hüfcmiyeyi haiz (Devlet Demir Yolları ve 
Limanları İdarei Umumiye İdaresi) teşkil edilmiştir. 

REİS — Mütalaa var mı? Maddeyi aynen reye 
vaz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler d kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Devlet Demir Yolları ve Liman
ları İdarei Umumiyesi mülhak bir bütçe ile idare 
olunur. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? 

RASİH BEY (Antalya) — Şimdi vekâlette bir 
Demiryolları Müdiriyeti Umumiyesi vardır. O Müdi-
riyelti Umumiye ne oluyor, ayrıca bir Müdiriyeti 
Umumiye mi açılıyor? 

NAFIA VEKİLİ BEHİÇ BEY (İstanbul) — Efen
dim ilga ediliyor. 

REİS — Başka mütalaa yoktur. Maddeyi aynen 
reye arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Ka-
(bu!l dtlmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — İdarei Umumiye bir Müdiri 
Umumî tarafından idare ve Müdiri Umumî Nafıa 
Vekilinin teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetinin ka

rarı ve Reisicumhurun tasdikiyle tayin ve tedbil olu
nur. 

REİS — Mütalaa yoktur efendim, maddeyi reyi
nize arz ediyorum. Kaibul edenler el kaldırsın... Ka-
'bul etmeyenler öl kaldırsın. Kaibul edilmiştir. 

Dördüncü Madde — İdarei Umumiye muhtelif in
şaat ve işletme idarelerine taksiim ve teşkilâtı her sene 
ihtiyaca göre kadrolarla tespit olunur. 

REİS — Mütalaa yoktur. Maddeyi reye arz ediyo
rum. Ka'bul edenler d kaldırsın... Kabul etmeyenler 
el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Beşinci Madde — tdarei Umumiyenin merkezi 
Ankara'dadır. Merkez devairimn kısmen ahar mahal
de bulunması ve inşaat ve işletme idareleri merakizinin 
intihabı Müdiri Umumînin teklifi üzerine Meclisi 
idarenin tasvibi ve Nafıa Vekilinin tasdiki ile icra olu
nur. 

REİS — Mütalaa yoktur, reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın. Kabul edilmiştir. 

Altıncı Madde — İdarei Umumiye Muamelâtı 
dahiliyesinde, eşhas ve müessesat ile münasebatında 
hususî müessesait ahkâm ve kavaidine tabidir memu
rin ve müstahdemin hakkında da aynı ahkâm caridir. 
Ancak idard mezkûreye ait emval nüku't ve eşyayı 
sirkat, ihtilas veya her ne surdtlle olursa olsun suiisti
mal edenler veya zimmdtiine geçirenler aynen sair 
emvali devlet hakkında ika olunan bu gibi ceraime 
müterettip cezalarla cezalandırılırlar. 

NAFIA VEKİLİ BEHİÇ BEY (İstanbul) — Efen
dim, bu maddede Resih Bey fendinin sorduğu suali 
izah dümek isterim. Bugün Nafıada üç müdiriyeti 
umumiye vardır, Anadolu - Bağdat Demiryollar Mü
diriyeti Umumiyesi, İnşaat ve İşletme Müdiriydti 
Umumiyesi, Nafıadaki Demiryollar Müdiriydti Umu
miyesi vardır. Bu müdiriydti umumiye kalacaiktır. 
Mevcut olan şirkdtlerin muamelâtına bakacaktır. Di
ğer müdiriyeti umümiyeler lağv olunacaktır. Onla
rın yerine bir tdk Devldt Demiryollarıyle müştağil 
müdiriyeti umumiye teşekkül edecdktir. 

REİS — Eferidim, altıncı maddeyi reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kaibul dtme-
yeriler el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Meclisi İdare 
Yedinci Madde — İdarei Umumiyede sekiz aza 

ile müdiri umumîden mürekkep bir meclisi idare teş
kil olunur. 

Müdiri Umumî, Meclisi idarenin azayı ta'biiyesin-
dendlr. 
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t : 70 21 . 5 . 1927 C : 1 

REİS — Mütalaa yöldfcur. Maddeyi reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kalbul ötme-
yen'ler el kaldırsın. Kaibull edilmiştir. 

Sekizinci Madde — M edişi idare azalsı ihtisas er
babından olmak üzere dördü Nafıa Vekilinin ve dör
dü Maliye Vekilinin teklifi üzerine lora Vekilleri He
yetince tayin olunur. 

REİS — Sekizinci maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kalbul edenler lütfen el kaldırsın... Kalbul etmeyenler 
'lütfen ©1 kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Dokuzuncu Madde — Azaliikla Devlet memuri
yeti ve başka Dehıiryöl ve Liman şirket ve idareleri 
Meclisi İdare azalığı ve Demiryo'llar ve Limanlar 
müteahhitlik ve komisyonculuğu içtima edemez. Bu 
vazaiften birini yapan aza müsitaifa addolunur. 

•HÜSEYİN BAKİ BEY (Burdur) — Efendim, 
Meclisi İdare azalığı ile mebusluk içitiima edecek mi, 
etmiyecek mi? 

NAFIA VEKİLİ BEHİÇ BEY (İstanbul) — Tek
lifte 'böyle bir şsy yolktur, Heyeti Celile karar versin. 
Çünlkü encümen çıkarmıştır. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLlHALİK 
BEY (Çankırı) — Hükümetin teklifinde mebusluk da
hil değildir diye talsrih edilmiştir. 

REŞİT BEY (Malatya) — Meclisi idare cümlesi 
geçen sene bir 'kanun ilie ilga edilmiştir. Bunun yerine 
Heyeti İdare cümlesi konsa olmaz mı? (Olmaz sesleri) 

REİS — Dokuzuncu maddeyi reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kaibull etme
yenler el kaldırsın. Kaibul edilmişltir. 

Onuncu Madde — Meclis idare azasının müddeti 
dlöıit senedir. Yalnız ilk ikinci senenin nihayetinde 
'her iki vekâletçe initihap olunan azanın nısıfları kura 
l e tebdil ve sekizinci madde ahkâmı mucibince yer
lerine diğerleri tayin olunur. 

Tebdil olunacak azanın tekrar tayini caizdir. Müd
detin hitamında veyahut istifa, vefat, kur'a isabet öt
mek gibi ıhusuisat dblayisiyle azalığı sakıit olanların 
yerine yenileri tayin olunur. İstifa ve vefat dolayısiyle 
tayin olunanlar yerlerine geçtikleri azanın mütebaki 
müddetin! ikmal ederler. 

REİS — Onuncu maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kalbul etmeyenler lültıfen el kaldırsın... Ka
bul edilmişltir. 

On Birinci Madde — Miecliısi idare her sene ipti
dasından azayı mevcude meyanında reyi hafi ite bir 
res'i intihap eder. 
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REİS — Mütalaa yoktur. On 'birinci maddeyi ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Kaibul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın. Kalbul edilmiştir. 

On İkinci Madde — Meclis idare, lâalkal on beş 
günde bir içtima eder. Mazeret veya mezuniyeti ol
maksızın müteakip dört iotiimada veya mutlak olarak 
senede sekiz içtimada bulunmayan aza istifa dümiş 
addolunur. 

REİS — Mütalaa yoktur. On ikinci maddeyi ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Kalbul dörneyenler el 
kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 

On Üçüncü Madde — Meclisi İdare azasına ve
rilecek tahsisat ve harcırah miktarlarının tayin ve 
takdiri Nafıa Vekiline aittir. 

REİS — Mütalaa yoktur, kalbul edenler lültfen el 
kaldırsın. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın. Kalbul 
edilmiştir. 

On Dördüncü Madde — Meclisi İdarenin Vazife 
'salâhiyetleri aşağıda gösterilmiiştir; 

a) Müdiriyeti Umumiyeden tevdi edilen bütçenin 
ve tahsisatı munzamma ve kadro tekliflerinin tetkik 
ve tasvibi, 

b) Devlet Demir Yolları ve Limanları tarifelerine 
ait Müdiriyeti Umumiyeden tevdi edilen tekliflerin 
teillkiki, 

c) Müdiriyeti Umumiyeden tevdi olunan Şehrî 
mizanlarla senelik hesabı kaltî ve blançonun tetkik ve 
tasvibi, 

d) 'Müdiri Umumînin teklifi üzerine İdareli Umu
miye, Devairi rüesası ile inşaat ve işletime müdürleri
nin nasıp ve azilleri hakkında karar ittihazı, 

e) Haltlar ve Limanlar umuruna ait Müdiri Umu
mî veya Meclisi İdare azası itarafından vaki olacak 
tek'l'ifatın tetkiki ve Nafıa Vekili tarafından havale 
edilecek hususat halkkında mütalaa beyanı, 

f) Müdiri umumînin teklifi üzerine bütçe dahi
linde maddeden maddeye münakale icrası, 

g) Bütçedeki tahsisatı tecavüz etmemek şartı ile 
müdiri umumînin teklifi üzerine kadrolarda tadilât 
icrası, 

h) İdardi umumiyle mulbayaat ve satışları hak
kında talima'tnalme tanzimi, 

i) Bütçe kanunu ile Verilen mezuniyet dairesinde 
'istikraz akdine, kredi ile mülbaiyaalt icrasına, muhtelif 
nakliyat şirketleri ile mulkavelât akdine, işldtimede yir
mi beşfoin ve inşaatlta yüz bin lirayı mütecaviz taaltı-
hüdat ifasına ve on bin lirayı mütecaviz emvali gay-
rimenkulenin alım ve satımına dair müdiri umumî ta
rafından vaki tekliflerin tetkik ve tasvibi, 
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j) Memurin ve müstahdemine a'ilt hususat hak
kında Müdiriyeti Umumiyece tanızim edilecek tali
matnamelerin tdtkik ve tasvibi, 

k) Memurin ve mlüsltahidemin tasarruf ve mua
venet sandığı talimatnamesinin tdtkik ve tasvibi, 

1) Tasarruf ve muavenet sandığı muamelâtının 
murakabesi, 

m) Müdiriyeti Umumiye ve istetme müdiriyetleri 
teşkilât ve vazaifine ait talimatnamenin tetkik ve tas
vibi, 

n) İdarei Umumiyenin şahsiyeti maneviyesine ait 
her nevi hukukî ihtilâf atta on bin liraya kadar olan
ları sulh ve ibra, kaızanıiması meşkûk olan veya es-
baibı sübütiyesi bulunmayan davaların ikamesinden 
veya takibinden sarfınazar edilmesi ve mahalli tahsili 
'mefküt bulunmuş olan idarei umumiye matlubatın-
dan feragat hakkında karar ittihazı (on bin liradan 
fazla olanlar için hazinenin mütaiaa'sı alındıktan sonra 
tcra Vekilleri Heyetince karar verilir) 

o) Zabıta ve işletme nizamnamesinde mevzu ce-
zayi nakdîlere müteallik dava veya metalibdlerin ter
kini kaydına dair ittihazı ile her üç ay nihayetinde 
işbu kararların hülâsasını muhtevi bir cetvelin bititan-
zim Nafıa Vdkiline takdimi, 

(p) J, k, m, fıkraları ahkâmı Nafıa Vekilinin tas
diki ile icra; f, g, fıkraları ahkâmı beddliera Nafıa Ve
kâletine arz olunur.) 

MALÎYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Çankırı) — Efendim, Bütçe kanunu diyoruz, 
Şimendiferler idaresi kanun yapamaz, bütçe kanu
niyle salâhiyet verilmiştir. Binaenaleyh kanun olabil
mek için bütçe buraya gelecektir. Bütçesini mHüdiri 
umumî yapar. Meclisi idare tdtkik ve tasvip eder. 
Ondan sonra buraya seVkeder. Yoksa bu, Meclisi 
(idarenin tasvibi ile bütçe kanunu olmaz. Umumî bir 
kanunla behemahal buradan geçmesi lâzımdır. İstik
raz da bütçe kanunu ile yapılır, şimdi de bu şekilde 
veriyoruz. 

RASİH BEY (Antalya) — Kendi bütçe kanunu 
ile, 

MALİYE VEKİLİ ABDÜLHALİK BEY — 
Evet. 

RASİH BEY — Kâfidir. 
REİS — Başka mütalaa yoktur, maddeyi kabul 

edenler lütfen el kaldırsın, kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

On Beşinci Makide — Bilumum tesisatı sabiteye, 
imalâta ve nevakısın itmamına veya hattın küşadın-

dan sonra alât ve edevatı müteharrikenin tezyidine 
müteallik mübayaata dair iptidaî keşifname ve proje
ler Nafıa Vekilince tasvip edilmeden mevkii tatbike 
vaz olunamaz. 

REİS — Mütalâa yoktur, kalbul edenler lütfen 
el kaldırsın, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın, ka
bul edilmiştir. 

On Altıncı Madde — Kısa vadeli hesabı cariler» 
akit ve küşadı hariç olmak üzere akdine mezuniyet 
verilen istikrazlarla hükmü iki seneden fazla senelere 
şamil ve yüz bin liradan fazla taahhüdü malîyi mu-
tazammın mukavelât ile ellii bin liralıktan fazla em
vali gayrim'enkule satışı haikkında Meclisi İdarece 
ittihaz olunacak kararlar kalblelicra Nafıa Vekili ta
rafından tasdik olunur. 

REİS — Mütalâa yoktur, maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın, kalbul etmeyenler lütfen el kaldır
sın, kabul edilmiştir. 

On Yedinci Madde — Meclisi idarenin usulü 
müzakeresi kendisi tarafından tanzim ve Nafıa Ve
kili 'tarafından tasdik olunan Dahilî bir talimatname 
ile tayin lolunur. 

REİS — Mütalâa yoktur, maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın, kalbul etmeyenler lütfen el kaldır
sın, kabul edilmiştir. 

Tarifeler 
On Sekizinci Madde — Devlet Demir Yollarımda 

ve Liman ve Rıhtımlarında tatbik edilecek esas ta
rifeler ve umumî tatbik şeraiti bir kanunu mahsusla 
tayin edilir. 

REİS — Mütalâa yoktur, maddeyi kalbul edenler 
lütfen el kaldırsın, kalbul etmeyenler lütfen el kaldır
sın, kabul edilmiştir. 

On Dokuzuncu Madde — Esas tarifelerin emsali 
İdarei Umumiyenin teklifi üzerime Nafia Vekilinin 
tasvibi ve İcra Vekilleri Heyetinin tasdiki ile tayin, 
tezyit veya tenkis olunur. 

REİS — Mütalâa yoktur, kabul edenler lütfen 
el kaldırsın, kalbul etmeyenler lütfen el kaldırsın, ka
bul edilmiştir. 

Yirminci Madde — Hututun tamamı veya bazı 
aksamı üzerinden ve Liman ve Rıhtımlarda bir kı
sım mevad ve eşcar içim bazı şerait ile ve tarifeler 
Kanunu ile kalbul edilen esasat dairesinde tenzilâtlı 
veya ikramiyeM tarifeler meclisi idarenin tasvibi ve 
Nafıa Veküinin tasdiki ile tatbik ve ledelhace lağvo
lunur. Tenzilâtlı ve ikramiyeli tarifelerin tatbikimin 
lâakal üç gün evvel ve lağvının otuz gün evvel ilânı 
şarftftır. 

13! — 
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REİS — Mütalâa yoktur, kabul edenler lıitfem 
el, kaldırsın, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın, 
kabul edilmiştir. 

Yirmi Birinci Madde — Bir veya birkaç mürsile 
veya müesseseye musaddak tarifderdeki ücurat üze
rinden tenzilât hakkını verecek veya herhangi müs
tesna bir muamdeye mazhar edecek surette her nevi 
hususî mukaveleler akdi ve tarifelerin muayyen eşhas 
Ve müessesat için gerek ücret, gerek sair şerait hu
susunda bir güna isfenaiyeti ihtiva etmesi caiz de
ğildir. 

REİS — Mütalâa yoktur, kabul edenler lütfen 
el kaldırsın, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın, 
kabul edilmiştir. 

Yirmi İkinci Madde — Mütekabiliyet şartı ile 
şirket, demiryolları ve limanlarına ait idarî nakliyat 
için meclisi idarece tasdik edilmek şartı ile tenzi
lâtlı tarifeler taiîlbik olunabilir. 

REİS — Mütalâa yoktur, kaibul edenler lütfen 
el kaldırsın, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın, 
kabul e'dilmiıştir. 

Meccanî ve Nısıf Ücretli Seyahat 
ve İdarî Nakliyat 

Yirmi Üçüncü Madde — Devlet Demiryolları ve 
Limanlarının işletme malzemesi meccanen ve tesisatı 
iptidaiye malzemesi ücretle naklolunur. Ancak Mec
lisi İdarenin tasvibi ve Nafıa Vekilinin tasdiki ile iş
bu ücurat tenzilâta tabi tutulabilir. 

REİS — Mütalâa yoktur, maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın.... Kabul edilmiştir . 

Yirmi Dördüncü Madde — İdarei umumiye ve 
mütekabiliyet şartı ile diğer vesaiti nakliye şirket ve 
idarelerin memurin ve müstahdemini ile aileleri ve 
bunların zatî eşyaları, talimatnamesine tevfikan, ve
rilecek daimî veya muvakkat müsaadenamele'rle mec
canî veya nısıf ücretle naklolunabilir. 

REİS — Mütalaa yoktur. Maddeyi aynen kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Yirmi Beşinci Madde — Büyük Millet Meclisi 
âzası yolcu trenlerinde meccanen ve sürat katarla
rında bu katarlara mahsus farkı ücreti tediye suretiyle 
seyahat ederler. Talep vukuunda hüviyet cüzdanları 
ibraz edilir. 

HtUMt BEY (Artvin) — Ücreti mahsusa nedir? 
MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 

BEY (Çankırı) — Fark ücreti sürat katarlarına mah--
sustuıv Oraya binmek isteyenler sürat katarlarına mah

sus olan farkı vereceklerdir. Sürat katarının taibii adi 
trenden farkı vardır. İşte bu farktır. Haftada üç de
fa hareket eder. 

RASİH BEY (Antalya) — Mebusların vesaiti 
nakliyeden istifade etmesi bütün devletlerce kabul 
edilmiş bir esastır. Memleketimiz dahilindeki ecnebi 
şirketler bilâ'kaydu şart kabul ettiği halde şimendifer
lerimiz mebusları şartla kabul ediyor. Mebusluğun 
yapacağı bir kontrol vardır bu kontrol üzerinde ku-
yut ve şurut vazedilemez. Onun için bu madde zait
tir. Mebuslar umumî esaslar dahilinde gelir, gider. 
Onun için maddenin bu kanunla hiç alâkası yoktur, 
çıkarılması lâzımdır. Tayyını teklif ediyorum. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLtHİALİK 
BEY (Çankırı) — Bugün de zannederim 'bu suretle 
hareket ediliyor. Ekspres Oriyent ile, Edirne'ye git
mek konvansiyon ile gidildiği gibi mi oluyor? Burada 
fark doğrudan doğruya meselâ Paris'ten birisi Anka
ra'ya gelecek. Parası verilmiş, yeri tutulmuştur. O za
man nasıl oluyor? Bir mebus gider de iki saat evvel 
Ankara'ya gideceğim derse yer vermemek kaibil midir? 
Çünkü telgrafı verdiğim zaman şu kadar yerim var
dır, veya şu kadar yerim yoktur diyecektir. Ve bu belli 
olacaktır. Halbuki böyle bir kayıt olmazsa bird&i 
gidecek bilet isteyecek, biletler bitmiştir denecektir. 
Bu, bilet istemek için bir kontroldür. Böyle olmazsa 
karışır, zaten hergünki tren devam edecektir. Arada 
2 - 3 saat bir fark vardır. Yine yataklı vagonu var
dır, yine salonu vardır, mesele intizamı muhafaza ve 
saati saatine azimeti ve muvasalatı temin etmektir. 

REtS — Başka mütalaa yoktur. Bir takrir vardır. 
Okunacak : 

Riyaseti Celileye 
Yirmi beşinci maddenin tayyını arz ve teklif ey

lerim efendim. 
Antalya 
Rasi'h 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Çankırı) — Müsaade buyurur musunuz? Bu o 
zaman, bütün mebusların aleyhinde olur, mebusların 
Devlet şimendiferlerinde meccanen seyrüsefer edecek
lerine dair bir kanun hatırlamıyorum. Devlet şimen
diferlerinde mebuslar da bedel verecek demektir. 

REİS — Efendim, buna dair bir takrir daha var
dır. Okunacak:' 

Riyaseti Celileye 
Bu maddenin «ıBüyüfc Millet Meclisi azası ve efra

dı ailesi ilâ...» suretinde tadilini teklif ederim. 
Konya 

Mustafa Feyzi 
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REİS — Efendim, teklifleri reye arz ediyorum, 
Rasüh Beyin teklifi, bu maddenin tayyı hakkındadır. 
Tayyı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Tay teklifi kabul edilme
miştik, 

Feyzi Beyin teklifini kabul edenler... 
FEYZİ BEY (Konya) — Reis Bey, takririmi izah 

edeceğim. 
REİS — Buyurun. 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Efendim, bu -
takririmi mebusların seyahatinin meccanen olduğu 
gibi ailelerinin de meccanen olmasını teklif ediyo
rum. (Olmaz sesleri) Neden olmaz efendim? Mebus
ların tahsisatları malumdur. Yaptığımız masarif de 
malum. Her sene aileyi götürmek mecburiyetinde ka
lıyoruz. Ev yok, bir şey yok. Bunun için bu teklifi 
kabul, etmek zarurîdir. 

REİS — Mustafa Feyzi Beyin teklifini kalbul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul" etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi aynen reye arz ediyorum kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Yirmi Allmcı Madde — Devlet Demiryollarında 
taahhüdü veya sair suretle alâkası bulunanlar idarei 
umumiyenin usul ve talimatı dairesinde verilecek mu
vakkat müsaadenamelerle meccani veya nısıf ücretle 
nakil olunabilirler. Bu maddedeki müsaadenameler 
miktarı her sene meclisi idare tarafından tayin olu
nur. 

REİS — Mütalaa yoktur. Maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
ırsın... Kabul edilmiştir. 

Yirmi Yedinci Madde — Daimî ve muvakkat mü-
s?adenamelerjn müdiri umumî veya müdiri umumînin 
salâhiyet vereceği zevat tarafından imza edilmiş ol
ması şarttır, . 

REİS — Mütalaa yoktur. Maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Yirmi Sekizinci Madde — Demiryol güzergâhında 
bulunan devlet telgraf ıhutut ve merakizinin inşa ve 
tamiratını ifa ve teftiş için seyahat eden memurlara 
meccanî seyahat müsaadenamesi verilir. Memurini 
mezkûre yük katarlarından dahi istifade edebilirler. 

RÖİS — Mütalaa yoktur. Maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 
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Yirmi Dokuzuncu Madde — Her neivi ̂ n'ekâtîp ve 
açık muhabere varakaları, cerait ve resaili mevkute, 
her nevi evrakı matbua ve mesâime dair evrak ve kırk 
kiloyu tecavüz etmeyen posta paketleri meccanen nak
lolunur. 

REİS — Mütalaa yoktur. Maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Otuzuncu Madde — Yirmi dokuzuncu maddede 
mezkûr posta nakliyatı yolcu katarlarındaki furgonun 
posta bölmesinde icra olunur. 

Postaya refakat eden bir veya iki posta memuru 
meccanen nakledilir. 

Sürat katarlariyle icra edilecek posta nakliyatı, 
yapılacak itilâfa göre ücrete tabi tutulur. 

REİS — Mütalaa yoktur. 'Maddeyi kalbul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kalbul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Otuz Birinci Madde — Posta İdaresine ait hususî 
posta vagonları meccanen cer olunur. Bu vagonların 
tamir, tathir, gibi hususatı Posta ve Telgraf ve Tele
fon Müdiri yeti Umum iyesi ile İdarei Umumiye arasın
da akdedilecek itilâf name ahkâmına tabidir. 

REİS — Mütalaa yoktur. Reye arz ediyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lüt
fen e! kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 

Otuz İkinci Madde — Berrî, Bahrî, ve Jandarma 
zabitan ve efradı askeriye, nakliyatı Nafıa ve Müda
faa i Milliye vekâletleri arasında tespit edilecek şerait 
dairesinde nısıf ücretle icra olunur. Nakliyatı aske
riye dahi bu hükme tabidir. Ancak askerî müteah-
hitkrine ait nakliyattan tam ücret alınır. 

KÂZIM BEY (Giresun) — Bu maddeyi encümene 
istiyoruz efendim. 

REİS — Efendim, Encümen tekrar tetkik etmek 
üzere bu maddeyi istiyor. İade ediyoruz. 

Otuz Üçüncü Madde — İdarei Umumiyenin mu
vafakati ile zabitan aileleri kabul edilebilir. Bu katar
lara katarı mahsus ücreti verilmiş ise zabitan aileleri 
ayrıca bilet almaya mecbur olmayıp katarlar yolcu 
adedine göre ücrete tabi ise tam bilet esmanını tedi
ye ederler. 

KÂZIM BEY (Giresun) — Efendim, madde (İda
rei Umumiyenin muvafakati ile hususî askerî katarla
rına) şeklinde tashih edilecek. 

REİS — Efendim, encümenin tashihi şeklinde 
maddeyi reye arz ediyorum. Kalbul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 
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Otuz Dördüncü Madde — Her yolcu katarında 
inzibatı temine memur azamî iki polis ve bir inzibat 
memuru Nafıa Vekilinin tespit edeceği surette mec-
canen seyahat edebilirler. 

REİS — Mütalaa yoktur. Reye arz ediyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İdarei Umumi yenin İnşaat ve İşletme Umuruna 
Müteallik Salâhiyetleri 

Otuz Beşinci Madde — İdarei Umumiye, inşaat ve 
işletme umuru için şebekesi bulunmayan ve rıhtımla
rı üzerinde ve müessesatı arasında telgraf, telefon, 
elektrik, su, tahmil ve tahliye ve yolcu eşyalarının 
nakil ve ihracı gibi hususatı teminen teşkilât ve tesi
sat yapmaya ve işletmeye mezundur. 

•HAKİKİ TARIK BEY (Giresun) — Efendim, ben
denizin maruzatım, okunan maddeye müteallik de
ğildir. Belki buraya bir madde ilâvesini istilzam eder. 
Şimdiye kadar maddelere dikkat ettim. Birçok mü
esseseler tenzilâtlı tarifeden istifade edeceklerdir. Bun
lar düşünülmüştür. Fakat hatırdan çıkan birtakım il
mî müesseseler vardır. Faraza mektepler; mektepler 
tatil zamanında veya bunun haricinde bir tetkik se
yahati icra etmeye ihtiyaç hissederler. 20, 30, 40 talebe 
veyahut muallim bir yerde bir tarihî meselenin tetki
kine lüzum görürler. Sonra spor teşkilâtı; meselâ Trab
zon eğer böyle bir spor teşkilâtına malik ise Gire
sun'a veyahut İzmir'e, Bursa'ya yahut sahili takip 
ederek, muhtelif yerlerde demiryollarının alâkadar 
olduğu mahalleri nazarı dikkate alırsak, faraza Uşak'a 
böyle bir seyahat icra edilir, bizim vazifemiz ise bu 
ihtilâtlart ve irtibatları teshil etmek olmalıdır. Halbu
ki müzakere edilen bu kanunun içinde ilmî müesse
selerin vazîyeti hakkında hiçbir madde yoktur. 

Halbuki bu kanun, bilhassa ve bu vaziyet ve bu 
ihtiyacı bertaraf etmelidir. Bunun için bendeniz bu 
teklifi dermeyan ediyorum: «İlmî müesseseler namı
na müntesiplerinden mürekkep olarak müçternian ic
ra edilecek tetkik seyahâtleriyle spor teşkilâtının icra 
edeceği seyahatlerde ve menafii urnumiyeye hadim 
cemiyetlerin kongre içtimalarına İştirak edenler hak
kında tenzilâtlı tarife tatbik olunur.» Bu belki tetki
ki istilzam eden bir noktadır. Bu teklifin aynen ka
bulünü iddia edecek kadar ileri gidecek değilim. Ma
demki encümene bazı maddeler gitmiştir, o halde çok 
rica ediyorum, Encümen bu teklifimi de alsın. Her
halde Hükümetin de kabul edebileceği bir noktai iti
lâf vardır. Zannediyorum ki böyle spor teşkilâtının fa
aliyetini temin etmek bizim vazifemizdir. Keza ilmî 

i tetkikatta bulunmak için icra edilecek seyahatleri tes-
I hil etmek bizim vazifemizdir. Ve bunlardan külü men-
I faat hâsıl olur, zannederim ki milli müesseseler za-
I ten bu yolda bazı tenzilât yapmaktadırlar. Fakat ka-
I nunî olabilmesi lâzımdır, o halde bu maddenin ka-
I nunun içerisine konulmasında zaruret vardır. Sey-
I ınsefain idaresi bu gibi müracaatları birçok zaman 
I kabul ve terkip etmiştir. Şimendiferler de bunu ay-
I nı surette nazarı dikkate almalı ve bu gibi seyahat-
I leri teshil etmeli. Bilhassa muallimlerin ve talebenin 
I bu seyahatlerini temin etmek, bizim için lüzumlu bir 
I meseledir. Çünkü memleketin içinde görüyoruz ki 
I meselâ Ankara birliği İstanbul'a, şu ve bu yere gidip 
I gezmek, görünmek, öğrenmek iktidarından mahrunı-
I durlar. Devlet müesseseleri bu gibi seyahatleri müm-
I kün olduğu kadar temin ve teshil etmelidir. Rica ede-
I rîrn bu teklifimi kabul buyurunuz... 

NAFIA VEKİLİ BEHİÇ BEY (İstanbul) — Efen-
I dlm bu mesele için 'Mâarif Vekâletinin bir teklifi ka-
I nunisi vardır. Heyeti Vekitededir. Meclisi Âliye ge-
I lecektir. O zaman bu mesele mevzubahis olabilir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, 
I zannediyorum ki asıl yeri bu kanundur, Maarif Ve-
I kâletinin buna dair olan teklifi kanunîsi bu devrede 
I çıkacak mı, çıkmayacak mı? Bu malum değildir. 
I Binaenaleyh bu noktada ısrar ediyor ve teklifimin 
I encümene havalesini rica ediyorum. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
I DEY (Çankırı) — Efendim, bu lâyihai kanuniye, dbğ-
I rudan doğruya bütçesi olan bir müessese hakkında-
I dır. Spor teşkilâtına yârdım ediyoruz, bütçemizde gö-
I rüyorsunuz. Başka hangi teşkilâta yardım etmek isti-
I yorsanız bütçeye geldiği zaman koyarsınız. Şirnendi-
I ferlerden böyle şu insin, bu çıksın olursa sonra şi-
I mendifer masrafını kurtaramaz. Yarın, öbürgün ne 
I diyeceğiz? Şimendifer yaptık, masrafını kurtararna-
I dik, Türkiye'de şimendifer masrafını kurtaramıyor 
I d'ye herkes bize gülecek. Onun için muafiyetlerin lü-
I zumu yoktur. Arzu buyurulursa gelecek sene Mali-
I ye bütçesine sporlar için daha ziyade tahsisat koyar-
I siniz. Bu sene 33 000 lira koyduk. Muallimlerin se-
I yahati için de ya Maarif Kanununda yahut da bütçe-
I de bir miktar konulur. 20 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin 
I lira. Her neyse. Yoksa böyle şimendifer tarifelerinde 
I lalettayin tenzilât yapmak doğru değildir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, bir 
I sual soracağım: Bu bir noktai nazardır. Fakat 18 nci 
I maddeden başlayarak 32 nci maddeye kadar okudu-
I ğumuz maddeler içinde tenzilâtı istilzam eden mad-
j deler vardır, bunları ne itibarla koymuşlardır? 
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MALÎYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY '(Çankırı) — Maddelerde ayrı ayrı sorsalar arzı 
cevap ederdim. 

HAKKI TARIK BEY (Devamla) — Meselâ me
busların seyahatleri meselesi, acaba gayrı muayyen 
değil midir? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Devamla) — Orada mebusların seyahati hak
kında yeni bir şey yoktur. Bugün mevcut olan bir 
şeydir. Şimdiye kadar nasıl seyahat ediyorlarsa o za
man da yine öyle seyahat edeceklerdir. Yalnız sürat 
katarına binecek olurlarsa bir farkı fiyat vardır, onu 
vereceklerdir. Yani adî tirende birinci mevki 20 lira 
ve sürat katarında 25 lira ise beş lira fark olarak ve
receklerdir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Maalesef Ve
kil Beyefendiye iştirak edemiyorum, burada mevzu
bahis olan bir prensiptir. Diyorlar ki gayrı muay
yen olmamalıdır. İştirak edebiliriz. Fakat şimdi oku
nan maddeler içinde o yolda tenzilât vardır ki gay
rı muayyen bir istifade manzarası arz eder. O halde 
demek istemiştim ki bu prensip ile, kabul edilen bu 
maddeler tearuz eder. 

Buyuruyorlar ki, şimdiye kadar mevcut olan bir 
işi idameden ibarettir. Olabilir, yepyeni bir kanun 
yapıyoruz. Eğer (gayrı muayyen) den çıkamıyorsak, 
eğer bu nokta i. nazar yanlış ise bunu burada bu ka
nun dol ay isiyle hallederiz. Nerede bir yanlış varsa 
ıslah ederiz. Tam fırsatı gelmiştir. Behiç Beyefendiye 
de maalesef iştirak edemiyoruz. Çünkü Devlet De
miryollarının tarifesi mevzubahis olmaktadır. Bu me
seleye dair lâyiha Heyeti Vekilededir bunu orada 
müzakere ederiz demek, zannederim ki gelecek devre
ye bile yetişemiyecek bir vaziyete koymak demek de
ğil midir? Önümüzde bir tatil devresi vardır bu tatil 
devresinde bu giibi seyahatlerin faydasına karşı mü
samaha edemeyiz. Arz ediyorum ki bugün meselâ 
Haydarpaşa müdüriyeti umumiyesi 20, 30 muallim 
ki bendenizin kaydettiğim müçtemian olması mesele
si vardır. Müçtemian vaki olmuş bu kabil teklifler 
karşısında bazı suhuletlere mazhar olabilecek bir ka
rar a'labiliyorlar. Elimizde bulunan bu kanun ile yal
nız bu salâhiyeti nez edeceklerdir. İstiyorum ki bu 
kanunla bu kabil müd'ıriyeti umumiyeler veyahut o 
müdiriyeti umumiye bu salâhiyete sahip olsun. Hat
ta (edilebilir) şeklinde bir kayıt dahi konulsun. Ken
dileri bunu idrak ederler ve bunu meş'ru bir surette 
tatbik edebilirler bunda hiçbir zarar yoktur, İşte bir 
iki misal : Devlet Demiryollarında taahhüdü veya 

sair suretlerle alâkası olanlar mahdut mudur ve bun
ların kaç defa seyahat edecekleri malum mudur? İş
te bu kabul olunmuştur ve bunda bir zaruret görül
müştür. Bendenizin arz ettiğim mesele ise en büyük 
bir zaruret ifade eder. Zannedersem muallimleri ve 
talebeyi gezdirmek bizim vazifemizdir. Bu kanundan 
başka bunun yeri var mıdır? 

NAFIA VEKİLİ BEHİÇ BEY (istanbul) — Efen
dim, bu madde yalnız şahıslara münhasır bir madde
dir, meselâ müteahhitlere ve bir yeri keşif için bizim 
tayin ettiğimiz zeVata ait ve gayet mahduttur. Bunun 
böyle sporcular gibi heyetle gezenlere şümulü yok
tur. Heyeti Celile de takdir eder ki biz paso meselesi
ni varidatı devlet noktasından çok mahdut tutmak
tayız. Spor teşkilâtı için düşünmekteyiz. 

Bugün bunun burada halline imkân yoktur. Maa
rif Vekâletinin teklif ettiği lâyihai kanuniye Heyeti 
Vekilededir. Noktai nazarımı orada arz edeceğim, 
şimdiye kadar elden gelen teshilât yapılmıştır ve yi
ne de yapılabilir. Çünkü kanun, hususî tenzilât yap
maya müsaittir. Meselâ sporcular için... 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Hangi madde-
d t efendim? 

NAFIA VEKİLİ BEHİÇ BEY (Devamla) — Yir
minci maddede. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Yirminci 
m?d;!eyi okudum efendim. O madde üzerinde söz ala
cak iken maalesef maddeyi geçmiş bulduk. Orada 
<Hbi: kısım mevad ve eşya» diyor. Eğer insanları me-
vad ve eşya arasında kabul ediyorsanız hakikaten 
ben;m maksadım hâsıl olmuş olabilir... (Handeler) 

Falka't za!nin!ediyo>rum ki, şimdiye fcaldaır mövad ve 
eşya arasında saymamıştır. Şimdiye kadar bu salâhi
yeti belki hiçbir kaydı kanunî olmadığı için istedikle
ri kayıt ile istimal ediyorlar, paso veriyorlar, istifâde 
ettirebiliyorlardı Fakat korkum odur ki; bu kanun 
çıktıktan sonra o pasoyu veremiyeceklerdir. Bunun 
için işte tam bu sırada belki o kanun gelecek seneye 
kadar çıkmaz endişesiyle, bazı maddelerin de Encü
mene havale edilmiş olduğunu görerek bir teehhür 
mülâhazası da mevzuubahis olmadığı için Encümen
ce belki tetkik edilir ve bir şekli hal bulunur diye arz 
temennisinde bulundum. Onun için Encümene git
mesinde-fayda vardır.' 

REİS — Mütalaa yoktur, Hakkı Tarık Beyin tak
ririni. okuyorum : 

Riyaseti Celileye 
33 ncü maddeyi takiben şu fıkranın kabulünü 

rica ederim, 
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İlmî müesseseler namına müntesiplerjnden mürek
kep olarak müçterriian icra edilecek tetkik seyahatle-
riyle spor teşkilâtının icra edeceği seyahatlerde ve me
nafi] umumiyeye hadim cemiyetlerin kongre içtima-
larına iştirak edenler hakkında tenzilâtlı tarife tatibik 
olunu?. 

Giresun Meşbusu 
Hakkı Tarık 

REİS — Efendim evvelâ şekle ait noksan var, 
otuz üçüncü maddeyi diyor. Otuz dördüncü maddeyi1 

takiben bir madde olarak teklif edilebilir. Binaena
leyh noktai nazarının kabul edilmesi için teklifin En
cümene tevdiini teklif ediyorlar. Reyinize arz ediyo-
•rum. Encümene havalesini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kaibul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmemiştir. 

Otuz beşinci madde hakkında başka mütalaa yok
tur, maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. Kabul1 

edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kübul edilmiştir. 

Otuz Altıncı Madde — îdarei Umumiye dahilî 
muamelâtına ait muhaberat ve çantalarını Posta ve 
Telgraf ve Telefon İdaresine bir gûna resim vermek
sizin kendi vesaiti ile icra ve nakline salâhiyettardır. 

REİS — Mütalaa yoktur, reyinize arz ediyorum. 
Kaibul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lüîife'n el kaldrısın... Kaibul edilmiştir. 

Otuz Yedinci Madde — îdarei Umumiyeye ait 
telgraf ve telefon hututu ile hususî ve resmî muhabe
re icrası memnudur. Ancak ziirdeki tel'grafnameler 
istisnaen kaibul olunabilir. 

a) Reisicumhurun, Vekillerin, Erkânı Harbiyei 
Umumiye Reisiinin seyahatleri esnasında verecekleri 
müstacel telgraf nameler, 

h) Civarında devlet telgrafhanesi bulunmayan 
meVakifte asayişe müteallik ve tehiri gayri caiz zabı
ta telgrafnameleri ite orman yangınları ve sarî has
talıklar zuhurunu müşir tellgralfnameler, 

c) Devlet telgraf hütutunda inkıta vuku bul
duğu halde demiryol muamelâtına halel gelmemek 
şartı ile müstacel resmi telgraflar, 

istisnaen çekilen işhu telgrafnamelerin mürsilül-
leyhlerine tevdiinden ve hususatı sairesinden dolayı 
îdarei Umumiyeye bir gûna mesuliyet terettüp et
me^ 

REÎS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kaibul edil-
mlştiı'. 

Muafiyet 
Otuz Sekizinci Madde — îdarei Umumiye mua

melâtı dahiliyesi Damga Resminden muaftır. îdarei 
Umumiyenin hariçten celp ve dahilden tedarik edece
ği kâffei rnevad ve malzeme ile menkul ve gayrimen
kul kâffei emvali, rüsum ve tekâlif noktai nazarından 
devairi resmiyenin gördüğü usul ve muameleye tabi
dir. 

ENCÜMEN NAMINA KÂZIM .BEY (Giresun) — 
Reis Bey bu maddeyi Encümene istiyoruz. 

REÎS — Efendim, bu maddeyi encümen istiyor. 
Encümene tevdi ediyoruz. 

Usulü Muhasebe 
Ahkâmı Umumiye 

Otuz Dokuzuncu Madde — îdarei Umumiyenin 
usulü muhasebesi Usulü Mühasebei Umumiye Ka
nununa tabi değildir. Hesalbat, müessesatı ticariye 
ve sınaiyede cari esasata göre tanzkn olunur. 

REİS — Mütalaa yoktur. Maddeyi aynen kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kırkıncı Madde — îdarei Umumiyenin mülbayaat 
ve satış usulleri müzayede, münakaşa ve İthalât Ka
nunu ahkâmına tabi olmayıp Meclis İdaresince tan
zim ve Nafıa Vekili tarafından tasdik edilecek tali
matname ile tayin olunur. 

REİS — Mütalaa' yoktur. Maddeyi aynen kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
e! kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kırk Birinci Madde — îdarei Umumiye bütçesi 
Devlet seneyi maliyesine tabi olup on iki aylık hide-
mat ve tahsisatı ihtiva eyler ve bu müddet zarfında
ki işletme varidat ve masarifi muihamminesi ile te* 
sisatı iptidaiye varidat ve masarifini ve ihtiyat mal
zemesi için tahsis edilen mdbaliğ ile karşılığını göste
ri?, 

REÎS — Mütalaa yoktur. Maddeyi aynen kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el. kaldırsın... Kaibul edilmiştir. 

Kırk İkinci Madde — Senesi zarfında ifa edilen 
umur ve hidemat ve iktisap olunan hukuktan dolayı 
ê balbı istihkaka değin olarak tahakkuk eden meba-
liğin emrü ita, tediye ve mahsup muamelâtı müteakip 
senenin üçüncü ayı nihayetine kadar devam eder ve 
ait olduğu senenin son ayma maledilir. Üçüncü ay 
gayesine kadar istimal edilmeyen tahsisat iptal olu
nu' < 

REİS — Mütalaa yoktur. Maddeyi aynen kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
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Kırk Üçüncü Madde — Senesi geçtikten sonra 
üç sene zarfında tahakkuk eden düyunat tahakkuk 
ettiği senenin bütçesine masraf kaydedilerek tesviye 
olunuî< 

REİS — Mütalaa yoktur. Maddeyi aynen kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kırk Dördüncü Madde — Idarei Umumiye büt
çe ile verilen tahsisattan fazla taahhüdat ve sarfiyat
ta 'bulunamaz. 

Ancak ahvali müstacele ve fevkalâdede veyahut 
nakliyatın tezayüdü dolayısiyle tahsisatın gayrikâfi 
gelmesi ve derhal tahsisatı munzamma istihsali kabil 
olamaması halinde Büyük Millet Meclisinin ilk içti-
mamda tasdikine arz olunmak ve işletmeyi tevdkkuf-
tan siyanet lüzumuna münhasır bulunmak üzere Nafıa 
ve Maliye vekilllerinıin tasvibi ile istisnaen fazla sarfi
yatta bulunabilir. 

REİS — Mütalaa yoktur. Maddeyi aynen kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kırk Beşinci Madde — Demiryollar ve Limanlar 
İdaresi hesabı katisi atideki mevaddan terekküp eder: 

a) Tesisatı iptidaiye hesabı; 
b) İşletme hesabı; 
c) Kâr ve zarar hesabı ile blanço; 
d) Sermaye hesabı} 
e) tdari malzeme nakliyatı hesabı. 
REİS — Mütalaa yoktur. Maddeyi aynen kabul 

edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın.., Kabul edilmiştir. 

• Kırk Altıncı Madde — Kırk beşinci maddede mez
kûr hesapların sureti kaydı vesairesi Nafıa Vekâletin
ce tanzim ve İcra Vekilleri Heyetince tasdik oluna
cak bir talimatname ile tayin olunur. 

REİS — Mütalaa yoktur. Maddeyi aynen kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Tecdit ve itfa Sermayesi 
Kırk Yedinci Madde — Malzemei muharrike ve 

müteharrike, Demirbaş ve üst yapı gibi fazla yıpran- . 
maya müsait aksam için bir tecdit sermayesi tesis olu-, 
nur. Her sene bu sermayeye tefrik edilecek mebaliğ 
işbu malzeme ve tesisatın müddeti istimaline ve yıp
ranma derecesine göre hesap ve işletme masrafı gibi 
kâr ve zarar hesabına masraf olarak kaydolunur. 

Tecdit sermayesine faiz yürütülmez ve bu hesap
ta müterakim mebaliğ blançonun zimmet sütununda 
gösterilir < 
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I Tecdit edilecek aksam için vuku bulacak sarfiyat 
bu hesaba masraf kaydedilir. 

REİS — Mütalaa yoktur. Maddeyi aynen kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

1 Kırk Sekizinci Madde — Malzemei muharrike ve 
müteharrike, Demirbaş ve üst yapı gibi aksamın itfa 
müddeti meclisi idare kararı ve Nafıa Vekilinin tas
diki ile tespit edilir.. 

REİS — Mütalaa yoktur. Maddeyi aynen kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Krrk Dokuzuncu Madde — Bir hattın ve limanın 
tesisi için sarf edilen mebaliğ yüz senede itfa ve her 

I seneye isabet eden kısım, kâr ve zarar hesabına mas
raf kaydolunur. 

REİS — Mütalaa yoktur. Maddeyi aynen kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Ellinci Madde — Tecdit sermayesine tefrik edilen 
mebaliğ ile itfa akçası işletme hasılatı kâfi gelmese 
dahi her sene kâr ve zarar hesabında masraf olarak 
gösterilir ve müteakip seneler hasılat fazlasiyle kapa
tılır, 

REİS — Mütalaa yoktur. Maddeyi aynen kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Elli Birinci Madde — İşletme hasılatı işletme ma
sarifini kapatamadığı müddetçe açık kalan miktar 
Devlet bütçesinden ikmal olunur. 

REİS — Mütalaa yoktur. Maddeyi aynen kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Elli İkinci Madde — İşletme ve tesisatı iptidaiye 
hesaplarına masraf kaydedilmek suretiyle ifa olunan 
hidemattan ve tedarik edilen mevad ve malzemenin 
satış ve kiralarından mütehassıl mebaliğden evvelce 
bu hidemat ve mevad ve malzeme için işletme veya te
sisatı iptidaiye hesaplarına masraf kaydolunan kısım
lar tenzil ve bakiyeleri irat kaydolunur.: 

REİS — Mütalaa yoktur, maddeyi aynen kabul 
edenler lütfen el kaldırsın, kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

Elli Üçüncü Madde — Bilet satışı hâsılatı üze
rinden acentelere verilen komisyon badettenzil irat 
kaydolunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 
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Elli Dördüncü Madde — ihtiyat malzeme tedari
kine tahsis olunan ve avans mahiyetinde bulunan 
mebaliğ her sene fazlai hâsılattan tefrik veya istikraz 
suretiyle tedarik olunur. İstikraz suretiyle tedarik 
olunursa faizi de malın fiyatına zammedilir. -

REİS — Mütalaa yoktur, maddeyi aynen kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
et kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İhtiyat Sermaye 
Bllilbeşinci Madde — Kâr ve zarar hesabı bir se

ne evveliden müdevver miktar da dahil olmak üzere 
bakıiyei matlup irae ettiği takdirde bu bakiye ihtiyat 
sermayesine naklolunur. 

REİS — Mütalaa yoktur. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Bili Altıncı Madde — İhtiyat sermayesi masarifi 
fevkalade ile kâr ve zarar hesabında vukuu melhuz 
açığın karşılığıdır. 

REİS — Mütalaa yoktur. Maddeyi aynen kaibul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

EMİ Yedinci Madde — Bir sene evvelden müdev
ver miktar badettenzil kâr ve zarar hesabının baki-
yei matlubundan ayrılacak ihtiyat sermayesinin beş 
seneliği bir senelik işletme hâsılatının yüzde ellisini 
geçtiği takdirde Nafıa ve Maliye Vekillerinin teklifi 
ve İcra Vekilleri Heyetinin kararı ile tarifelerde ten
zilat icra veya fazlası yeni inşa edilecek demiryollar 
ve limanlara karşılık olmak üzere idarei umumiye 
bütçesine vaz olunur. 

REİS — Mütalaa yoktur. Maddeyi aynen kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
elkaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Hesabatın Kat'ı ve Murakabesi 
Bili Sekizinci Madde — İdarei umumiye taahhü-

dat ve sarfiyatı Divanı Muhasebatın vizesine tabi de
ğildir. 

Ancak idare hesabı aylık olarak Divanı Muhase
bat tarafından niyet olunur. 

REİS — Mütalaa yoktur. Maddeyi aynen kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Elli Dokuzuncu Madde — Talimatnamesine tev
fikan tanzim olunacak aylık idare hesapları ait oldu
ğu ayı takip eden iki ay nihayetine kadar Divanı Mu
hasebata tevdi olunur. 

Divanı Muhasebat işbu hesapların tevdiinden iti
baren iki ay zarfında tetkik ile hükmünü verir. 

REİS — Mütalaa yoktur, maddeyi aynen kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Altmışıncı Madde — Bir bütçe senesinin hita
mından itibaren dört ay nihayetine kadar hitam bu
lan seneye ait hesabat ve bilanço idarece bittanzim 
üç nüsha olarak Nafıa Vekâletine takdim ve Nafıa 
Vekâletince bunların birer nüshası Maliye Vekâletiy
le Divanı Muhasebata tevdi olunur. 

REİS — Mütalaa yoktur. Maddeyi aynen kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Altmış Birinci Madde — Devlet Demiryolları ve 
Limanları Teşkilat ve vazaif ve salahiyete müteallik 
olmak üzere kavanini muhtelifede mevcut ahkâmdan 
işbu kanuna muhalif olanlar mülgadır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Tasrihi 
icabeder. Umumi ifade ile yazmak kâfi değildir. . 

REİS — Encümenin mütalaası var mı? 
KÂZIM BEY (Giresun) — Encümene istiyoruz 

reis bey. 
REİS — Efendim, maddeyi Encümen istiyor ve

riyoruz. Altmış ikinci ve altmış üçüncü maddelerin 
müzakeresini de tehir ediyoruz. 

Şimdi muvakkat maddelerin müzakeresine geçi
yoruz. 

Muvakkat Maddeler 
Birinci Madde — Devlet Demiryolları ve Liman

ları, idarei umumiye teşkilatının taazzuvuna ve mü
düri umuminin tayinine kadar Nafıa Vekili tarafın
dan bizzat idare edilir. Bu müddet zarfında Nafıa 
Vekillinin tensip edeceği dairei umumiye erkânından 
birisi müdüri umumi yerine meclisi idareye iştirak 
eder. 

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

İkinci Madde — On dördüncü maddenin (F, D, 
G) fıkraları müdüri umuminin tayinine kadar resen 
Nafıa Vekili tarafından icra olunur. 

REİS — Mütalaa yoktur. Kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Üçüncü Madde — Anadolu - Bağdat Demiryolla
rı ve Haydarpaşa Liman ve Rıhtım^ Müdüriyeti Umu-
miyesinin teşkilat ve vazaifine dair 506 numaralı ve 
22 Nisan 1340 tarihli Kanunun 1, 6 ve 7 nci madde
leri ahkâmı müstesna olmak üzere mevaddı sairesi 
mülga olup bütçesi kemakân ayrı bulunmak üzere 

290 



t : 70 21 . 5 . 1927 C : 1 

muamelatı işbu idarei umumiye tarafından rüyet ve 
müşterek masarifi gayrisafi ton kilometrik nispetin
de taksim ve esas tarifeleri emsali işbu kanun ahkâ
mı dairesinde tezyit veya tenkis olunabilir. 

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

Dördüncü Madde — Esas tarifeler ve umumi tat
bik şeraitine mütedair 18 nci maddede mezkûr kanu
nun neşrine kadar Devlet Demiryolları liman ve rıh
tımlarında, Anadolu Demiryolu ile Haydarpaşa li
man ve rıhtımında mer'i esas tarifeler ve işletme ni
zamnamesi ahkâmı tatbik olunur. 

KÂZIM BEY (Giresun) — Efendim, bu madde
nin son fıkrasında tadilat vardır. 

REİS — Efendim, Encümen bu maddede tashi-
hat yapmıştır. Maddeyi bu tashih ile okuyoruz. 

Dördüncü Madde — Esas tarifeler ve umumi tat
bik şeraitine mütedair 18 nci maddede mezkûr ka
nunun neşrine kadar Devlet Demiryolları liman ve 
rıhtımlarında, Anadolu Demiryolu ile Haydarpaşa 
liman ve rıhtımında mer'i esas tarifeler ve kavanin 
ve nizamat ve mukarreratı mahsusasına müsteniden 
alınmakta olan ücretler ve işletme nizamnamesi ah
kâm tatbik olunur. 

REİS — Efendim, maddeyi bu şekilde kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Beşinci Madde — Demiryollar inşaat ve -işletme 
müdüriyeti umumiyesi ile Anadolu - Bağdat Demir
yolları ve Haydarpaşa Liman ve Rıhtım Müdüriyeti 
Umumiyesinde ve Erzurum - Sarıkamış Müdüriyetin
de müstahdem olup bu kanun mucibince yeni teşek
kül edecek idarei umumiyeye nakledilen ve şimdiye 
kadar aidatı tekaüdiye ita etmekte olan memurinden 
arzu edenler Hükümetçe muhassas son maaşları üze
rinden kemakân tekaüt aidatı itası ile tekaütlük hak
larını muhafaza edebilirler. 

REİS — Mütalaa yoktur. Maddeyi kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Efendim, Encümene giden maddeler geldikten 
sonra kanunun heyeti umumiyesi reyimize arz edile
cektir. 

Efendim, bundan evvel, reye arz edilen kanunlara 
rey vermeyen zevat varsa lütfen versinler, istihsali 
ârâ muamelesi hitam bulmuştur. Diğer maddenin 
müzakeresine geçiyoruz. 

I 5. — Sıhhiye Vekâleti ile Posta ve Telgraf Mü-
] düriyeti Umumiyesinin 1926 senesi bütçelerinde mü

nakale icrasına dair 1/1185, 1/1192, 1/1191 numa-
I ralı kanun layihaları ve Bütçe Encümeni mazbatası. 

REİS — Mazbatayı okuyoruz. 

I Türkiye Cumhuriyeti 
I Başvekâlet Müsteşarlığı 

Adet : 6/1926 
14 Mayıs 1927 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti 1926 se-

I nesi bütçesinin 387 ve 394 ncü fasılları arasında mü
nakale icrası hakkında Maliye Vekâleti Celilesince 
tanzim edilen ve icra Vekilleri Heyetinin 11 Mayıs 

I 1927 tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliye 
I arzı tasvip olunan kanun layihası ile esbabı mucibe 
I mazbatasının musaddak sureti lef fen takdim olun-
I muştur. 
I Muktezasmın ifasına ve neticesinin işarına mü-
I saade buyruîmasını rica eylerim efendim. 
I Başvekil 
I İsmet 
I Esbabı Mucibe 

I Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletinin 1926 
I senesi !bütçesinin 387 nci zamaimi mahsusa faslına 
ı mevzu tahsisat zamma tabi bulunan mahallere kifa

yet etmemiş ve buna mukabil 394 ncü faslın dördün-
I cü harcırah maddesinden sene nihayetine kadar 
I 1 500 lira tasarruf icrası mümkün bulunmuş oldu-
I ğundan tahsisatı gayrı müsait olan salifüzzikir 387 
I nci fasla ait ihtiyacın tasarrufu mümkün olan mez-
I kûr 1 500 liranın münakalesi suretiyle teminine za-
I ruret hâsıl olmuş ve merbut layihai kanuniye bu esa-
I sa göre tanzim ve takdim kılınmıştır. 
I ' Kanun 
I Madde 1. — Sıhhiye' ve Muaveneti İçtimaiye Ve-
I kâletinin 1926 senesi bütçesinin 394 ncü masarifi 
I müştereke faslının dördüncü harcırah maddesinden 
I «1 500» liranın bittenzil 387 nci zamaimi mahsusa 
I faslına münakalesine mezuniyet verilmiştir. 
I Madde 2. — Bu kanun neşri tarihinden muteber-
I dir. 
I Madde 3. — Bu kanunun ahkâmını icraya Ma-
I üye Vekili memurdur. 11 Mayıs 1927 
I Başvekil Adliye Vekili 

İsmet Mahmut Esat 
I Müdafaai Milliye Vekili Bahriye Vekili 
I Recep İhsan 
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Dahiliye Vekili 
Cemâl Beyefendi Hasta 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdüfıalik 

Nafıa Vekili 
Behiç 

Ticaret Vekili 
Mustafa Rahmi 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet Müsteşarlığı 

Adet : 6/1931 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 

Ziraat Vekili 
Mehmet Salbri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Madde 3. — Bu kanunun ahkâmını icraya Maliye 
Vekili memurdur. 8 Mayıs 1927 

14 Mayıs 1927 \ 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekâleti 1926 
senesi bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri beyninde 
münakale icrası hakkında Maliye Vekâleti Celilesin-
ce tanzim edilen ve icra Vekilleri Heyetinin 8 Ma
yıs 1927 tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliye 
arzı tasvip olunan kanun layihasryla esbabı mucibe 
mazbatasının musaddaik sureti leffen takdim olun
muştur. 

Muktezasmın ifasına ve neticesinin iş'arına müsa
ade buyrufaıasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletinin 1926 
senesi bütçesinin 404 ncü faslının 4 ncü emrazı akliye 
ve asabiye hastaneleri maddesine mevzu tahsisat sene 
nihayetine kadar tahakkuk edecek ihtiyaca gayrı kâfi 
görülmüş ve buna mukabil diğer bazı fusul ve me-
vadldan sene nihayetine kadar ceman otuz bin lira
nın tasarrufu mümkün bulunmuş olduğundan tahsi
satı ıgayrı müsait olan mezkûr 404 ncü faslın dördün
cü maddesine ait ihtiyacı tasarrufu mümkün bulunan 
işbu otuz bin liradan temine ne zaruret hâsıl olmuş 
ve merbut layihai kanuniye bu esasa göre tanzim ve 
takdim kılınmıştır. 

Kanun 

Madde 1. — Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Ve
kâletinin 1926 bütçesinin merbut cetvelde muharrer 
füsul ve mevaddı beyninde cem'an otuz bin liranın 
münakalesine mezuniyet verilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
Cemil Beyefendi 

Hasta 
Maliye Vekili 

Mustafa A'bdülhalik 
Nafıa Vekili 

Behiç 

Ticaret Vekili 
Mustafa Rahmi 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 
Bahriye Vekili 

İhsan 
Hariciye Vekili 

Doktor Tevfik Rüştü 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 
Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 

F. M. Nevi muhassasat 
Tenzil 
edilen 

Zam 
edilen 

395 2 
397 1 
398 — 
403 
404 

Emrazı sariye 5 000 
Telif ve tercüme 5 000 
Yem bedeli 10 000 
Bakteriyoloji 10 000 
Emrazı akliye ve asabiye 
hastahaneleri — 30 000 

Yekûn 30 000 30 000 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 12 Mayıs 1927 
Müsteşarlığı 

6/1930 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Posta ve Telgraf Müdüriyeti Umumiyesi 1926 se

nesi bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri beyninde mü
nakale icrası hakkında Maliye Vekâleti Celilesince 
tanzim edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 8 Mayıs 
1927 tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı 
tasvip olunan kanun lâyihası ve esbabı mucibe maz
batasının musaddak sureti leffen takdim olunmuştur. 

Muktezasmın ifasına ve neticesinin iş'arına mü
saade buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Posta ve Telgraf ve Telefon Müdüriyeti Umu-

miyesinin 1926 senesi bütçesinin bazı füsul ve me-
vaddına mevzu tahsisatın sene nihayetine kadar ta 
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hakkuk edecek ihtiyaca gayrı kâfi bulunduğu anlaşıl
mış ve buna mukabil diğer bazı füsul ve mevaddan 
sene nihayetine kadar merbut cetvelde muharrer ol
duğu veçhile tasarruf icrası mümkün bulunmuş oldu
ğundan tahsisatı gayrı kâfi bulunan fasıllara ait hi-
dematın tasarruf icrası mümkün bulunan işbu füsul 
ve mevaddan münakale suretiyle temini zarurî gö
rülmüş ve merbut lâyihai kanuniye bu esasa göre tan
zim ve takdim kılınmıştır. 

Posta ve Telgraf ve Telefon Müdüriyeti Umumiyesinin 
1926 Senei Maliyesi Bütçesinde Münakale icrası 

Hakkında Kanun 

Birinci Madde — Posta ve Telgraf ve Telefon 
Müdüriyeti Umumiyesinin 1926 senesi bütçesinin mer
but cetvelde muharrer füsul ve mevaddı beyninde 
cem'an 131 000 liranın münakalesine mezuniyet ve
rilmiştir. 

tkinci Madde — Bu kanun neşri târihinden mu
teberdir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye Vekili memurdur. 8 Mayıs 1927 

Başvekil 
îsmet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
Cemil Beyefendi 

Hasta 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Nafıa Vekili 
Behiç 

Ticaret Vekili 
Mustafa Rahmi 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 

Ziraat Vekili 
Mehmet Sa'bri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 

Posta ve Telgraf ve Telefon Müdüriyeti Umumiyesinin 
1926 Senei Maliyesi Bütçesinde Münakale İcrası 

Hakkında Kanun Lâyihasına Merbut Cetvel 

M. Nevi muhassasat 
Tenzil 
edilen 

Zam 
edilen 

271 
277 
279 
279 
265 
272 
275 
275 
276 
276 
278. 

1 
1 
2 
3 

— 
1 
1 
4 
1 
2 
1 

Taşra mefruşatı 
Tesisat ve tamirat 
Posta tazminatı 
Ecnebi postaları 
Mazulîn maaşatı 
Tenvir ve teshin 
İcarat 
Harcırah 
Nakliyat 
Bendiye 
Beyiye 

15 000 
96 000 
10 000 
10 000 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

.— 
— 
— 
— 

500 
5 000 

10 000 
42 000 
65 000 

8 000 
500 

Yekûn 131 000 131 000 
Türkiye 

Büyük Millet-Meclisi 
Bütçe Encümeni 

Adet 
136 Karar Numarası 

1/1185 Kayıt Numarası 
1191 
1192 

Bütçe Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Sıhhiye Vekâleti ile Posta ve Telgraf ve Telefon 
Müdüriyeti Umumiyesinin 1926 senei maliyesi bütçe
lerinde münakale icrasına dair olup Heyeti Umumiye-
nin 16.5.1927 tarihli içtimaında Encümenimize havale 
buyurulan üç kıt'a kanun lâyihası tetkik ve müzakere 
olundu. 

'Karnın lâyihalarına merhut esbabı mucibelere ve 
alınan izahata nazaran işbu münakale talepleri Encü-
menimizce esas itibariyle kabul olunmakla beraber 
Sıhhiye Vekâleti Bütçesinin 398 nci yem bedeli fas
lından tenzili talep olunan tahsisata mukabil 404 ncü 
muaveneti içtimaiye masarifi faslının birinci İstanbul 
Etfal Hastahançsi masarifi maddesinden 10 000 lira-
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nın tenzili muvafık görülmüş ve maruzatı anife dai
resinde üç adet lâyihai kanuniyeyi tevhiden ve tadi-
len tanzim kılınan kanun lâyihasının tercihen müza
keresine müsaade buyurulma'k istirhamiyle Heyeti 
Umumiyeye arz ve takdimine karar verilmiştir. 

18 Mayıs 1927 
Reis 

Çatalca 
Şakir 
tzmir 

Ahmet 'Münir 
Çorum 

Mühendis Ziya 
Konya 

Kâzım Hüsnü 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 

Ali Cenani 
Diyarbekir 

Şeref 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 
Giresun 

Musa Kâzım 

F. M. Nevi muhassasat 
Tenzil 
edilen 

Zam 
edilen 

394 
395 
397 
403 
404 
387 
404 

SIHHİYE VE MUAVENETİ 
İÇTİMAİYE VEKÂLETİ 

Harcırah 1 500 — 
Emrazı sariye ve istilâiye 5 000 — 
Telif ve tercüme 5 000 — 
Bakteriyolojihaneler 10 000 — 
İstanbul Etfal Hastahanesi 10 000 — 
Zamaimi mahsusa — 1 500 
Emrazi akliye ve asabiye 
hastahaneleri — 30 000 

Sivas 
Rasim 

Bütçe Encümeninin Teklifi 
Sıhhiye Vekâleti ile Posta, Telgraf ve Telefon Müdü
riyeti Umumiyesinin 1926 Senei Maliye Bütçelerinde 

Münakale İcrasına Dair Kanun 
Birinci Madde — Sıhhiye Vekâleti ile Posta, Tel

graf ve Telefon Müdüriyeti Umumiyesinin 1926 senei 
maliyesi bütçelerinin merbut cetvelde muharrer fasıl 
ve maddeleri arasında cem'an 162 500 liranın münaka
lesine mezuniyet verilmiştir. 

İkinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

Cetvel 
Tenzil Zam 

F. M. Nevi muhassasat edilen edilen 

Yekûn 31 500 31 500 

Yekûnu Umumî 162 500 162 500 
REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 

var mı? Yoktur. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler el kaldır

sın.;. Kabul etmeyenler el kaldırsın... Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 
Sıhhiye Vekâleti İle Posta, Telgraf ve Telefon Mü
düriyeti Umumiyesinin 1926 Senei Maliye Bütçele

rinde Münakale İcrasına Dair Kanun 
Birinci Madde — Sıhhiye Vekâleti ile posta ve 

telgraf ve telefon müdüriyeti umumiyesinin 1926 se
nei maliyesi bütçelerinin merbut cetvelde muharrer 
fasıl ve maddeleri arasında cem'an 162 500 liranın 
münakalesine mezuniyet verilmiştir. 

Cetvel 

F. M. Nev'i muhassesat 

Tenzili Zammı 
lâzım lâzım 
gelen gelen 

271 
277 
279 
279 

265 
272 
275 
275 
276 
276 
278 

POSTA VE TELGRAF VE TELEFON 

1 
1 
2 
3 

— 
1 
1 
4 
1 
2 
1 

MÜDÜRİYETİ UMUMİYESİ 
Vilâyat mefruşatı 
Tesisat ve tamirat 
Posta tazminatı 
Ecnebi posta idareleri he-
sabatı 
Mazulîn maaşatı 
Tenvir ve teshin 
Bedeli icar 
Harcırah 
Nakliyat 
Bendiye 
Kıymetli evrak beyiyesi 

15 000 
96 000 
10 000 

10 000 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 

— 
500 

5 000 
10 000 
42 000 
65 000 
8 000 

500 

271 
277 
279 
279 

265 
272 
275 
275 
276 
276 
278 

1 
1 
2 
3 

— 
1 
1 
4 
1 
2 
1 

Posta ve Telgraf ve Telefon 
Müdüriyeti Umumiyesi 

Vilâyat mefruşatı 
Tesisat ve tamirat 
Posta tazminatı 
Ecnebi posta idare
leri hesabatı 
Mazulin maaşatı 
Tenvir ve teshin 
Bedeli icar 
Harcırah 
Nakliyat 
Bendiye 
Kıymetli evrak beyiyesi 

15 000 
96 000 
10 000 

10 000 
— 

— 

— 

— 
— 
— 

500 
5 000 

10 000 
42 000 
65 000 

800 
500 

Yekûn 131 000 131 000 
ı 
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Tenzili Zammı 
lâzım lâzım 

F.' M. Nev'i muhassesat geien gelen 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekâleti 

394 
395 
397 
403 
404 
387 
404 

4 
2 
1 
1 
1 

-— 
4 

Harcırah 15 000 
Emrazı sariye ve istilaiye 5 000 
Telif ve tercüme -5 000 
Bakteriyolojihaneler 10 000 
istanbul Eftal Hastanesi 10 000 
Zamaimi mahsusa — 
Emrazı akliye ve asabi
ye hastaneleri — 

— 
— 
— 
— 
— 

1 500 

30 000 

Yekûn 31 500 31 500 

Yekûnu umumi 162500 162500 

REİS — Mütalaa var mı? Birinci maddeyi kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir.. 

İkinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

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

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

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

Efendim kanunun heyeti umumiyesini tayini esami 
ile reyinize arz ediyorum. Kabul edenler beyaz, etme
yenler kırmızı rey pusulası versinler. 

6. — Ticaretle iştigal ettiğinden dolayı Avukatlık 
Kanununun dördüncü maddesi mucibince icrayi vekâ
letten men edilen Hüsnü Bey hakkında 5/436 numa
ralı Arzuhal ve Adliye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Okunacaktır. 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Ticaretle iştigal ettiğinden dolayı Avukatlık Kanu
nunun dördüncü maddesi mucibince icrayi vekâletten 
men edilen Hüsnü Beyin Arzuhali üzerine İstida En-
cümeni tarafından tanzim edilen mazbata ve evrakı 
müteferriayi saire Encümenimize havale buyrulmuş 
olmakla mütalaa ve tetkik edildi. 

Hüsnü Beyin akdeylediği şirket kolektif nevinden 
olup şirket mukavelesine nazaran mumaileyhin ismi 
şürekâ meyanmda mezkûr bulunduğu ve eczahane ile 

konturatonun kendi namına muharrer olduğu ve kol-
lektif şirkette aza şirketin mesuliyeti gayrı mahdude 
ile mesul olmalarına ve binnetice iflas gibi netayiç ve 
avakıibi ticariyeyi deruhde eylemiş bulunmasına bina
en elyevm bizzat muamelatı ticariye ile iştigal eyle
mekte bulunduğu anlaşılmasına mebni vaziyeti hazı-
rası devam ettikçe avukatlıktan memnüiyeti hakkında 
baroca ittihaz ve Adliye Vekâletince tasvip edilen ka
rar Encümenimizce de muvafık kanun görülmüş ol
makla Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Saruhan Konya 

Mustafa Fevzi Refik 
Kâtip Aza 
Bozok Kastamonu 

Hasan Fehmi 
Aza Aza 

Karasi Kastamonu 
Osman Niyazi 

Aza Aza 
Konya Konya 

Tevfik Fikret 

REİS — Efendim söz isteyen var mı? 
FAİK BEY (Tekirdağ) — Efendim mevzubahis 

olan meselenin esasına girişmeyerek yalnız usul hak
kında bazı maruzaltta bulunmak isterim. Malumu 
âliinüzdir ki Arzuhal Encümeninin mukarreratı diğer 
encümenlere tevdi edilmeyerek ancak Heyeti Umu-
miyede mevzübahlîs ölür ve orada lehinde veyahut 
aleyhinde bir karar verilir. 

Yalnız affa müteallik olan şeyler Arzuhal Encü
meninin inhasryîe Adliye Encümenine gider ve orada 
tetkik edilir ve bundan başka her hangi bir encü
mende mevzubahis olan bir meselenin diğer bir en
cümene gidebilmesi hakkında da bir ahkâm vardır. 
Bir diğer encümende bulunan bir meseleyi tetkik et
mek arzu eden encümen, o encümenle mutabık kal
dığı vakit de aralarında halli mesele ederler ve Riya
set tarafından evrakı işleyen encümene tevdi edilir. 
Aralarımda tevafuk hâsıl olmadığı takdirde Heyeti 
Celiilenİn takdirine arz edilir. Bu evrak geçenlerde 
burada okundu. Bir defa affa tealluk etmediği halde 
Adliye Encümenine tevdi edildi. Bu tevdi esnasında 
îsltida Encümeninin muvafakat veya ademi muvafa
kati dahi mevzubahis olmadı. Makamı Riyaset doğ
rudan doğruya bunu Adliye Encümenine tevdii etti. 

Bundan sonra gelecek olan muamelâtta yanlış bir 
teamüle girmemek için bu ciheti nazarı dikkati âli-
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nıize arz etmeye lüzum gördüm ve nizamname ahkâ
mını muhafaza etmiş olmak'içlin burada Adliye En
cümeninin kararının mevzuu müzakere olmamasını 
rica ediyorum. Şüphesiz ki her hangi bir encümen
den gelen bir şeyle bittabi Heyeti Celile mukayyet de
ğildir. Tetkik edilir, şayanı kabul görülürse kabul 
edilir. Sayanı ret görülürse reddedilir ve ancak He
yeti Celilede müzakere edildikten sonradır ki kabul 
veya reddedilebilir. 

REFİK BEY (Konya) —*Efendim, acaba bu maz
batayı Riyaset yanlış mı sevk etmiştir?. 

REİS — Efendim, yeni nizamnameli dahilinin 
mevkii tatbike vazından evvel İstida Encümeni me
seleyi, mazbata halinde Heyeti Umumiyeye sevk et
mişti Mazbata tefsir mahiyetini haiz olduğu için Ad
liye Encümeni talep etimlişti. Eğer İstida Encümeni 
yeni nizamnameden evvel sevk etmiş ise yanlış sevk 
edilmiş olur. Evvel seVk etmiş ise tabiî Nizamname!1 

Dahilîye muvafıktır. 
Binaenaleyh, mazbata hakkında başka mütalaa 

yoktur. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Reis Bey, 

bunun usule ircaı mümkündür, usule irca edilebilir. 

istida Encümeninin mazbatası kabul edilirse Ad
liye Eneürnenfinin noktai nazarı kabul edilmemiş de
rnektir. 

REİS — Riyasete ait muamele tashihidir. İstida 
Encümeninin mütalaası var mı? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Mazbatası 
vardır. 

REİS — Mazbatası tabı ve1 tevzi edilmiştir. İsti
da Encümeni Mazbatasının reye vazını teklif ediyor 
mu? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Teklif edi
yor, şimdi mazbata muharriri söyledi. 

REİS —• Rica ederim efendini, bir tekl'if yoktur. 
Başka mütalaa da yoktur, Adliye Encümeninin maz-
batasinı reye arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
ka'ldıTsın, kabul etmeyenler... 

Efendim Divanı Riyaset takdiri reyde ihtilâf et
tiği için tekrar reye vaz edeceğim. 

REFİK BEY (Konya) — AdTiye Encümeni maz
batası bar defa daha okunsun efendim, belki bir yan
lışlık vardır. Biz diyoruz ki : Kollektlif şirketinde şe
rik olan bir zatın avukattık etmemesi Avukatlık Ka
nunu icabatındandır. Çünkü doğrudan doğruya me
suliyet1! maliye o zatın malına, şahsına ve bütün em
valine şamildir. Bu itibarla Avukatlık Kanununun sa

rahatine göre avukatlık eden bir kimsenin kolektif 
şirketine şerik olması doğru değildir. 

REİS — Efendim, Adliye Encümeni mazbatasını 
kabul edenler ayağa kalksınlar, kabul etmeyenler 
ayağa kalksınlar, kabul edilmiştir. 

Efendim, birinci müzakeresi yapılknış ve ikinci 
müzakeresi zamanı gelmiş, kanurtlarm müzakeresine 
geçiyoruz. 

7. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Bey ve rüfe-
kasının, eski pulların Tayyare Cemiyetine devri hak
kında 2/608 numaralı teklifi kanunîsi ve Posta ve 
Telgraf, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları. (1) 

REÎS — Lâyihanın ikinci müzakeresine geçiyo
ruz. 

Posta ve Telgraf İdaresinde bulunan bazı eski 
pulların Türk Tayyare Cemiyetine sattınlmaısı ve hâ
sılatı safiyeden nısfının mezkûr cemiyete tahsisi hak
kında Kanun: 

Birinci madde — Berveçhi âtıi fıkaratta muharrer 
eski pullardan resmi koMeteiyonlar için lüzumu olan 
cins ve miktarfar Posta ve Telgraf Müdiriyefi Umu-
miyesince badetitefrik Türk Tayyare Cem'iyeti mari
fetiyle sattırılır. 

a) Tetlkikatı bitmiş olup hıfzı takarrür eden sevk 
varakaları üzerindeki posta pulları, 

to) Müddeti muayenesini geçirmiş telgraf ve pa
ket makbuzlarındaki evlâdı şüheda pulları, 

c) İstimalden sakıt olup muhafaza edilmekte 
olan posta pulları, 

REİS — Tadilname yoktur, madde kabul edil
miştir. 

İkinci madde — Birinci madde mucibince Türk 
Tayyare Cemiyeti marifetiyle satılacak eski pullar 
hâsılatı saf iyesinin nısfı mezkûr cemiyete tahsis olun
muştur, 

REİS — Tadilname yoktur, madde kalbul edil
miştir. 

Üçüncü madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Tadilname yoktur, madde kabul edil-
miştıir. 

Dördüncü madde — Bu kanunun hükmünü icra
ya Dahiliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Tadilname yoktur, madde kabul edil
miştir. 

(1) Birinci müzakeresi altmış yedinci inikat zabıt 
ceridesindedir. 
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Kanunun heyeti umumiyesini reyi âlilerine arz 
ediyorum, fcalbul edenler lütfen el kaldırsın, kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

8. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Deyin, Vera
set ve İntikal Vergisi Kanununun yirminci maddesine 
-bir fıkra tezyili hakkında 2/621 numaralı teklifi ka
nunîsi ve Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları. (1) 

REİS — Bunun da ikinci müzakeresine başlıyo
ruz; 

Veraset ve İntikal Vergisi hakkındaki Kanunim 
Yirminci Maddesine Müzeyyel Kanun 

Madde 1. — Türk Tayyare Cemiyeti Piyango ik
ramiyeleri, Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun yir
minci maddesi hükmünden müstesnadır. 

REÎS — Tadıilname ydktur, madde kabul edil-, 
m'iştir. 

Madde 2. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

REİS — Tadıilname yoktur, madde kabul edil
miştir. 

Madde 3. — İşbu kanunun ahkâmını icraya Ma
liye Vekili memurdur. 

REİS — Tadil teklifi yoktur, madde kabul edil
miştir. 

Kanun vergiden isfeisnaryeti mutazammın olduğu 
için heyeti umumiyesini tayini esami ile reyinize arz 
edeceğim, kabul edenler beyaz,. reddedenler kırmızı 
rey pusulası vereceklerdir. 

9. — Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya Hükü
meti arasında münakit. Ticaret ve Seyrisefain Mua-
hedenamesinin tasdiki hakkında 1/1060 numaralı ka
nun lâyihası ve Ticaret ve Hariciye Encümenleri maz
bataları. 

REİS — Okunacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 9 Şubat 1927 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet: 6/584 

Büyük Millet Mecl'isi Riyaseti Celilesine 
Türkiye Cumhuriyeti ite Finlandiya Hükümeti 

arasında münakit ticaret ve seyrisefaim muahed'ena-
mesinin tasdiki hakkında Hariciye Vekâleti Celilesin-
ce tanzim edilen ve tcra Vekilleri Heyetinin 30 Kâ
nunusani 1927 tarihli içtimamda tezekkür ve Meclisi 
Âliye arzı tasvip olunan kanun lâyihasiyle esbabı mu-

(1) Birinci müzakeresi altmış yedinci inikat zabıt 
ceridesindedir. 

cibe mazbatasının musaddak sureti leffen takdim 
olunmuştur. 

Muktezasmın ifasına ve neticesinin iş'arına müsa
ade buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
ismet 

Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya Hükümeti ara
sında Âkit ve imza olunan Ticaret ve Seyrisefain Mu-
ahedenamesine müteallik Erbabı Mucibe Lâyihası 

Finlandiya Hükümeti şimdiye kadar ticaret ve ika
met muahedelerimi ayrı birer muahede şeklinde ak
detmemek usul ve esasını kabul ve tatbik etmekte 
olduğundan bu muahedeler «Ticaret ve Seyrisefain 
Mukavelenamesi» unvanı altında bi'lcemi mütekad-
dim muahede tanzim ve imza edilmiştir. 

'Birinci faslı teşkil eden ve akamete mütedair bu
lunan ahkâmın bir kısmı en ziyade mazhan müsaade 
millet muamelesi, diğer aksamı ise tebaai mahalliyeye 
tatbik edilen .esasları dairesinde tanzim edilmiştir. 
Esasatı mezkûreden birincisi ki; muhtelif hükümatın 
ekseri tarafından kabul edilmiştir. Devletlere mevzuatı 
kanuniyei dahiliyelerini tebaai ecnebiye hakkında ta
hakkuk edecek ihtiyacata göre tadil hususunda ser
bestli harekât temin eylediği gibi tarafeyni akideyn 
tebaasının tarafeyn ülkelerinde mütevafit bir mua 
mdeye tabi tutulmalarına mani ahkâmı mahsusasın 
vaz'ı da mütekabiliyet esasını muhafaza etmektedir. 

Filhakika birinci faslın onuncu maddesinde «Ta
rafeyni akideynden hiçbiri diğer tarafı akid'in tebaa, 
şirket ve kooperatiflerine kendisince bahşedilmiş 
olanlardan başka veya daha vâsi hukuku kendi tebaa 
şirket ve kooperatifleri lehinde talep ve iddia etmek 
hususunda işbu fasılda münderiç «En ziyade maz
han müsaade millet» kaydının menfaati ileri süre-
meyecekfe» denilmektedir. Bu suretle tarafeyni 
akideyn tebaasının ikamet şeratini tanzim edecek 
olan en ziyade mazhan müsaade mlillet mumelesi tam 
bir mütekabiliyet esası dairesinde cereyan etmiş ola
caktır , 

Fazla olarak en ziyade mazhan müsaade millet 
muamelesinin Lozan Muahedesinin akidi devletler 
töbaıas* hakkında tanımam Ihiakkı müktesebe şümulünü 
men etmek üzere de muahedei mütekaddimeye mer
but imza protokolünde muamelei mezkûrenıin mev
zubahis hakkı müktesebi iddiaya esas teşkil edeme
mesi ayrıca kayıt ve tasrih edilmiştir. 

Ticaret ve Seyrisefaine müteallik ahkâmı muh
tevi bulunan ikinci fasla gelince başlıca esas teşkil 
eden r 
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1. Gümrük, 2. Ticaret, 3. Seyrisefain mesailidir. 
Finlandiya ile Türkiye arasında mübedeiâtı tica

riye iki memleketi ayıran mesafenin uzaklığı dolayı-
siyle vâsi bir sahada icra edilmiyor ise de Türkiye'
nin 1920 - 1925 8600101*1 zarfında Finlandiya'ya vaki 
olan 1.783.602 - 33.913 - 83.735 - 697.267 - 113.473 
ve 1.444.083 Mark kıymetindeki ihracatı şayanı dik
kattir. 

Hiçbir ahkâmı ahdiye ile tespit ve tanzim edil
memiş olan münasebatı ticariyemizTn 1921 senesin
den itibaren mühim bir surette tezayüt etmesi, akdo-
lunan ticaret muahedesi sayesinde memleketi mez
kûr© ile olan münasebatı ticariyemizin bir kat daha 
inkişaf edeceğini şüpheden vareste kılmaktadır. 

Muahedeye merbut olarak tanzim edilen dört lis
teden ikisinde tarafeynin ticareti hariciyelerini en zi
yade alâkadar eden emtiaya müteallik gümrük resim
lerinin asgarî miktarı tespit olunmuş ve diğer ikisinde 
ikinci derecede ihracat emtiasının tarafeyn gümrük 
tarifelerindeki numaraları zikredilmiştir. 

İşbu dört listeden birincisinde muharrer tenzilâtlı 
yüzde nispetleriyle ikindisinde muharrer rüsum ve 
emsali tezyit işbu muahedenin müddeti meriyeti esna
sında hiçbir suretle tadil edilemeyeceklerdir. Bu su
retle Finlandiya'ya mal ihraç eden tacirlerimiz müna
sebatı ticariyenin ve gümrük muamelâtının istilzam 
ettiği istikrar neticesi olarak memleketi mezkûre ile 
ihracatımıza emin bir istikamet vermiş olacaklardır. 
Diğer iki listenin ihtiva ettiği mevad ise tarafeyn mem
leketlerine hini ithallerinde en zfiyade mazharı mü
saade millet muamelesine tabi tutulacaklar ve bin-
enaleyh düveli safirenin mümasil emtiasının tabi tutul
duğu gümrük rüsumunu aynı nispet dairesinde ted'i-

' . ye edeceklerdir. Bu suretle dört liste tanziminin fe-
vaidi mühimdir. Şöyle ki : 

il. Bir taraftan memleketin .ihracat ticaretim' baş
lıca alâkadar eden emtia hakkında ithal edilecekleri 
memleketin bu emtiaya tekabül eden gümrük rüsu
munun yüzde nispetleri oonsölide edilmiş bulunacak, 
diğer taraftan ise tarife hususunda en ziyade maz
harı müsaade millet muameilesi memleketi ikinci de
recede alâkadar eden muayyen bir liste dahilindeki 
ihracat emtiasına inhisar etmekte ve liste haricinde 
kalan emtia hakkında ise hükümet gümrük tarifeleri 
hususunda muhafazai serbesti etmektedir. 

2. Alelutoum ticaretin, transit yollarının serbes
tîsine rüsumu dahiliye mesailine, şimendiferler nak
liyatına mütedair hususatta en ziyade mazharı mü
saade millet muamelesi kabul edilmiştir ki, memle-

I keti mezkûrenİıı bütün düveli saire ile en ziyade mü-
I na&ebatı ticariyede bulunduğu italya, Fransa, ve fs-
I panya ile akdettiği muahedelerin esasını teşkil eden 
I bu usulün kabulünde mahzur görülmemiştir. 
I 3. Seyrüsefain hakkındaiki mevadda gelince : 
1 Bunlar Lozan Muahedenamesine merbut ticaret mu-
I kavelen'amesinde seyrisefain hakkında tadat edilen 

hususat, daha muvazzah bir şekilde derç olunmuştur. 

Finlandiya ekser hükümat ile yalnız eh ziyade maz
harı müsaade olan millet muamelesi esası dairesinde 
akdi mukavelât eylediği halde bazı emtiamız hakkın -

I dalki emsali tezyit ve yüzde nispetlerinin konsolide 
edilmiş olması hükümeti mezkûreriin pek vâsi nispet
te münasebatı ticariyede bulunduğu memlekette ita 

I eylediği menafii bize de temin eylediğini vazıhen irae 
eylemektedir. 
Türkiye ile Finlandiya arasında münaikit Ticaret ve 

Seyrisefain muahedenamesi 
-Bir taraftan Diğer taraftan 

Türkiye Finlandiiya 

Melek et eyn arasında teyemmünen cari revabıtı 
dostanenin takviyesi ve tebaaîarınm iki memlekette 
ikamet şeraitinin tanzimi ve münasebatı ik'tisadiyele-
rinin inkişafı arzusunu perverde eyledikleri cihetle, 
bu bapta bir mukavelename akdine karar vermişler 
ve murahhasTarı olmak üzere, 

Türkiye Reisicumhuru Finlandiya Reisicumhuru 
ve 

Sabık Ticaret Vekili 
Gaziantep Mebusu 

Ali Cenahı Beyefendi 

Fevkalâde murahhas ve Orta Elçi Mösyö (Buntos 
Arti) cenapları ile Finlandiiya Hariciye Nezareti Umu
ru Ticariye Kalemi Müdürü Mösyö (Gunnarkilman) ı 
tayin etmişlerdir. 

Müşarünileyhim usulüne muvafık ve muteber gö
rülen salâhiyetnamelerini yekdiğerine badettehliğ ah-
ikâmı atiyeyi kararlaştırmışlardır : 

'Birinci Fasıl 
İkamet 

Madde 1. — Tarafeyni akideynden her birinin 
tebaası tarafı diğer ülkesinde mer'i olan kavanin ve 
nizamat kaydı altında serbestçe ikamet ve mekset-
mek, gidip gelmek ve seyrüsefer eylemek hakkını 

I haiz olacaklardır. Tarafeyni akideynden her biri, mu
haceret hususunda bütün serbestli harekâtını muha-

İ faza ettiği gibi kendi arazisine duhul ve ikamet key-
• ' fiyetini emniyet ve intizamı umumîye müteallik es-
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baba 'binaen tedâbiri ferdiye ile, men etmek hakkını 
dahi muhafaza eyler. 

Tarafeyni akideynin, meks ve ikâmet dolayısiyle 
tediye edecekleri rüsum ve mükellefiyat hususunda 
en ziyade mazharı müsaade millet muamelesinden 
müstefit alacaklardır. 

Madde 2. — Tarafeyni akideynden herbirinin te
baası diğerinin ülkesinde mevzuuatı kanuniyei mü-
teallikası muayyen olan keyfiyetler müstesna olmak 
üzene, her nevi emvalimenkule ve gayrimenkuleyi 
memleketin kavanîn ve nizamatına tevfikan en zi
yade mazharı müsaade millet tebaasına ait aynı şe
rait dairesinde ihrazı tasarruf ve ferağ etmek hakkı
nı haiz olacaklardır. 

. Teibaaı mezkûre, aynı şerait dairesinde bey' ve 
şıra' hibe, devir ve ferağ, akdi nikâh, vasiyet, veraset 
tamiki ile veya diğer her suretle emvali mezkûreyi ta
sarruf edeMleceklerdir. 

Teibaaı mezkûre balâdaki hususatın hiçbirinde, 
her ne nam tahtında olursa olsun, tebaai mahalliye 
için vaz edilmiş veya edilecek olandan başka veya 
daha yüksek mükelflefiyata, rüsuma ve vergilere ta
bi tutulmayacaklardır. 

Madde 3. — Tarafeyni akideynden her birinin 
tebaası diğerinin ülkesinde en ziyade mazharı müsaa
de millet tebaasına ait aynı şerait dairesinde, memle
ketin kavanîn ve nizamatına tevfikan, icrası tebaai 
mahalliyeye hasredilmemiş veya edilmeyecek olan 
her türlü sanat ve ticareti icra ve lalettayin kâffei 
hırfet ve mesalike sülük etmek hakkını haiz olacak
lardır. 

Madde 4. — Tarafeyni akideynden her birinin 
tebaasi diğerinin ülkesinde gerek şahısları, malları, 
hukuk ve menafileri gerek her nevi ticaret, sanat, 
hırfet ve mesleği icra itibariyle tebaai mahalliyeye 
tarh edilebilecek olanlardan 'başka veya daha yüksek 
hiçbir mükellefiyete, resim veyahut bilâvasıta veya 
bilvasıta vergiye tabi olmayacaklardır. 

Tebaai mezkûre mallarının furuhtundan mütehas-
sıî esmam veya aynen bu mallarını memlekette cari 
ahkâmı kanuniye kaydı altında serbestçe ihraç et
meye sureti mahsusada mezun olup bu hususta te
baai mahalliyenin tediye edeceği miktardan daha 
yüksek vergilere, harçlara ve aidata, ecnebi sıfatiyle 
tabi tutulmayacaklardır. 

Madde 5. — Tarafeyni akideynden herbirinin 
tebaası diğerimin ülkesinde gerek berrî, bahrî veya 
havaî ordularda, gerek millî muhafız ve milis kıta
atında hiçbir hizmeti askeriyeye ve hizmeti askeri

ye yerine kaim olan hiçbir mecburiyet ve mükellefi
yete tabi ornıayacaklardur. 

Tebaai mezkûre her gûna istikrazı mecburîden 
müstesna tutulacaklardır. Bunlar ancak kanunen te-
baai mahalliyeye tarh edilecek askerî mükellefiyatı 
nakdiye ve istimvalâta tabi olacaklardır. 

Madde 6. — Menfaati ammeye müstenit olduğu 
kanunen mütehakik bir sebep bulunmadıkça ve taz
minatı muhikkası verilmedikçe, tarafeyni akideynden 
birinin tebaasının diğer taraf ülkesindeki emvali is
timlâk olunmayacaktır, evvelce ilân olunmadıkça ve 
tazminatı tediye veya alelusul depozito edilmedikçe 
hiçbir istimlâk muamelesi vuku bülamıyacaktır. 

Madde 7. — Tarafeyni akideynden her birinin 
tebaası diğer tarafın ülkesinde şahıs ve mallarının 
himayei kanuniye ve adliyesine müteallik kâffei 
hususatta ayniyle tebaai mahallîye edilen muamele
den müstefit olacaklardır. 

Binaenaleyh mahkemelere serbestçe ve kolayca 
müracaat ve tebaai mahalliyeye ait şerait dairesinde 
ikamei dava ve defi dava edebileceklerdir. Şu kayıt 
ile ki: masarifi muhakemeyi müemmen kefalet akça
sına ve meccanî müzahareti adliyeye müteallik ah
kâm, bu mesailin tarafeyn arasında akdedilecek bir 
mukavele! mahsusa ile tanzimine kadar mahallî mev
zuatı kanuniye dairesinde icra edilecektir. 

Madde 8. — 'Merkez idareleri tarafeyni akideyn
den birlinin arazisinde bulunup o memleketin kanun
ları mucibince teşekkül etmiş olan Anonim şirketler
le, sınaî, malî, sigorta, muvasalat ve nakliyat şirket
leri de dahil olmak üzere kooperatif yesair ticarî 
şirketler, tarafı diğer ülkesinde meşru tanınacaklar, 
gerek ikamei dava, gerek defi dava için mahakıime 
müracaat edebileceklerdir. 

Mevzubahis şirketlerin diğer tarafı akit ülkesin
de sanat veya ticaretlerini icra eylemeleri hususunun 
kabulü ile 'bu husustaki rüsum vesair mükellefiyetler
de işbu memlekette mer'i bulunan veya mer'i olacak 
olan kavanin ahkâmına tebaaiyetlerine vabestedir. 

ıBu şirketler her ne nam ve mahiyette olursa ol
sun mümasili millî şirketlerden daha ağır vergiler, 
rüsum ve tekâlif tahmil edıilemiyecektir. 

İşbu şirketler ayniyle en ziyade mazharı müsaa
de millet şirketlerine ait şerait dairesinde ve kavanîni 
memlekete tebaiyet ederek her nevi emvali menkule-
yi ve kezalik şirketin işlemesine muktazi emvali 
gayrimenkuleyi ihraz edebileceklerdir. Bu takdirde 
emvali igayrimenkule ihrazı keyfiyeti şirketin gayei 
teşekkülü olmamak mukarrerdir. 
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Madde 9, — Tarafeyni akideynden birinin 'kendi 
ülkesinde mukim bulunan tebaası veya şirket ve koo
peratifleri tarafı diğer memleketinde, ne vergi tarh-
olunan memlekette mevcut sermayelerinden başka 
'bir sermaye üzerinden, ne de 'başka yerlerden aldık
ları varidat üzerinden tekâlife tabi tutulmayacaklar
dır. 

Madde 10. — Şurası mukarrerdir ki tarafı akide
ynden hiçbiri diğer tarafı akiidin tebaa, şirket ve 
kooperatiflerine kendisince bahşedilmiş olandan baş
ka veya daha vâsi hukuku kendi tebaa, şirket ve 
kooperatifleri lehine talep ve iddia etmek hususun
da işbu fasılda münderiç (en ziyade mazharı müsaa
de millet) kaydından mütevellit menfaatini ileri süre-
miyecektir. 

İkinci Fasıl 
Ticaret ve Seyrisefaim 

Madde 11. — Menşe ve mevridi Türkiye olan 
işbu mukavelenameye merbut (A) cetvelinde tadat 
edilen müstahzalâtı arziye ve sınaiye Finlandiya'ya 
hini ithallerinde, mezkûr (A) cetvelinde gösterilen ve 
elyevm mevcut veya atiyen kabili ihdas bilumum 
rüsumu munzamma veya emsali tezyit üzerine 
tatbik edilecek olan tenzilât yüzdelerinden istifade 
edeceklerdir. 

Menşe ve mevridi Finlandiya olan işbu mukavele
nameye merlbul O) cetvelinde tadat edilen mustahsa
lâtı arziye ve sınaiye Türkiye'ye hini ithallerinde mez
kûr (B) cetvelinde tespit edilmiş olandan başka ve
ya daha yüksek rüsuma, emsal dahil olmak üzere, 
talbi tutulmayacaktır. 

Madde 12. — Menşei ve mevridi Türkiye olan 
ve işbu mukavelenameye merbut (A) ve (B) cetvel
lerinde mezkûr bulunan mustahsalâtı arziye ve sınai
ye Finlandiya'ya hini ithallerinde hiçbir surette 
gümrük rüsumu ve emsal veya rüsumu munzamma 
hususatında veyahut herhangi bir başka suretle üçün
cü bir memleketin mümasil müstahsalâtına bahşolun-
muş veya atiyen bahşolunabilecek muameleden, daha 
az müsait (bir muameleye tabi tutulmayacaktır. 

'Menşe ve mevridi Finlandiya olan ve işbu muka
velenameye merbut (B) ve (D) cetvelinde tadat edi
len mustahsalâtı arziye ve sınaiye Türkiye'ye hini 
ithallerinde hiçbir surette gümrük rüsumu ve emsa
li tezyit hususatında veyahut herhangi bir başka su
retle üçüncü ıbir memleketin mümasil müstahsalâtı
na ibahşolunmuş veya atîyen Ibahşölunabilecek mua
meleden daha az müsait ıbir muameleye tabi tutulma
yacaktır. 

Madde 13. — Tarafeyni akideynden birinin mus
tahsalâtı arziye ve sınaiyesi bir veya müteaddit 
memleketi saliseden transit suretiyle geçtikten son
ra tarafı diğer ülkesine esnayı ithallerinıde menşei 
memleketlerinden doğrudan doğruya ithalleri takdi
rinde tabi olacakları vergi veya rüsumdan başkasına 
veya daha yükseğine talbi tutulmayaoaktır. 

Madde 14. — Tarafeyni akideynden birinden ne
şet eden ve oradan gelip tarafı diğer memleketine 
ithal olunan mustahsalâtı arziye ve sınaiye herhangi 
'bir nam altında olursa olsun rüsumu dahiliye husu
sunda üçüncü bir memleketin aynı mahsulâtına bahş-
olunan muameleden istifade edecektir. 

Madde 15. — Tarafeyrii a'kideynıden her biri, ithal 
olunan emtianın menşei memleketini tespit etmek için 
salLOfiül'beyaın' emtlianım memleketi mezkûre müstasaılâtı 
arziye veya sınaiyesinden bulunduğunu veyaihult orada 
şekillerinin uğradıkları talMıavülât dol^yısiyle ol veç
hile kabulü icabdttiğini mübeyyin bir menşe şahadet
namesi ibrazını talep edebilecektir. 

Tarafeyni akideyn arasında müşterek bir itilâfla 
tespit edilmiş olan menşe şahadetnameleri, gerek ti
caret veya ziraat daireleri, gerdk mürsilin mensup oî-
'duğu ticaret odası, gerek mıürsil'ileyh m'ömlekeitin ka-
fbu'l edeceği bilumum teşjkilât veya heyet tarafından 
ita olunacaktır. Mürsilleyfh memleketin hükümeti, 
mümessili, siyasî veya şehlbenderîsi tarafından menşe 
şahadetnamelerinin tasdiki talep etmek hakkını haiz
dir. 

Posta paketleri; bir mahiyeti cariyeyi haiz irsalâJt-
tan madut almadıklarını mürsilileyh memleket kabul 
ettiği takdirde, menşe şahadetnamesinden müsltağni tu
tulacaktır. 

Madde 16. — Tarafeyni akideyn ülkeleri arasında 
ticaret ve seyrisefaim mütekabüen serbest olacaktır. 
Binaenaleyh tarafeyni akideyn ithalat veya ihracalcta 
memnuiyeitler veya takyitler ile mütekabil münasiöbatı 
ticariyelerini selcltedar etmemek hususunda mutabık 
'kalmışlardır. 

Meğer ki bu takyidat ve memnfuiyetlerin idame 
veya ikamesi kalttiyen muiktazi buluna. 

Tarafeyni akideynden ıbiri emtia ithal ve ihracı 
hususunda memnuiyet veya talkyidat vaz ettiği tak
tirde, üçüncü bir memleketin emtiasına bahşedilmiş 
veya bilâhare bahşedilecek olan aynı muameleyi tarafı 
diğer dahi bahşedecektir. 
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1. Emniyeti devletin temini, I 
2. Sıhhati umumiye için veya emrazı nebatiye ve 

hayvaniyeye karşı ittihaz edilecek tedabiri sıhhiye ve 
fenniye, j 

3. Devletin inhisarının tesis veya idamesi, 
4. Mevaddı küüliyenin ithalini men veya tanzim, j 
5. Menşeleri itibariyle ithal edil'ecefcleri meımve-

;ketite neşvünemaya kabiliyitleri olmayan tohumlar, 
Hususatında ithalât ve ihracat memnuiyet ve tak-

yidaltı vaz veya idame edildiği takdirde işbu madde 
ahkâmı kabili tatbik değildir. - 1 

Madde 17. — Tarafeyni âlkideyn beynelmilel tran
site en ziyade elverişli olan yollar üzerinde eşhasa, eş
yayı zatiye'ye, emtiaya ve türlü mevadda, irsalât, se-
fain ve merakibe, arabalar ve vagonlara vesair vesai'Jİ 
nakliyeye transit ha'k'kını - bu bapta yekdiğerlerine en j 
ziyade mazharı müsaade millet muamelesini temin j 
ederek - mütekabilen i'ta etmeyi taahhüt ederler. 

Tarafeyni akideynden birinin ezarii rüsuimiy esinden ' 
geçen her nevi emtia, istatistik, muhafaza harç ve rü
sumu ile diğer idarî müikellefiyat müstesna olmak i 
üzere, bilumum gümrük rüsumundan vesair mükelle
fiyetlerden mütekabilen müstesna tutulacaktır. i 

tşbu maddenin ahkâmı, zurufu tebdil edikhiş veya ; 
edilmemiş olarak aktarma edien veya antrepoya ko- j 
ıran transit halinddki emtiaya tatbik olunur. M ah az a ı 
bu emtianın memlekete duhulünün men'i zımnında j 
kavanini müteallikai rüsumiyeye tevfikan trams: Jiiı.-i ıı j 
tahtı temine alınması mukarrerdir. Tarafeyni akidey- | 
den hiçbiri kendi arazisine duhulleri memnu olan eş- ! 
hasın transit olarak mürurlarını temin ile mükellef 
olmayacaktır. 

Emtianın Transiti 
a) Emniyeti almım'eye ve selâmeti devlete müteai- j 

l'ifk esbaba binaen; ! 
b) Esbabı sıhhiye dol ay isiyle veya emrazı hay

vaniye ve nebatiyeye karşı tahaffuz için men oluna- j 
bilecektir. 

Tarafeyni akideyn, kendi ülkelerinde, bir devlet 
inhisarına mevzu teşkil eden emtianın hakikaten tran
sit suretiyle müruru hakkında husulü emniyet için 
muktaızi tedabiri ihtiyatiyeyi ittihaz etmek hakkına 
haiz olacaklardır. 

Madde 18. — Tarafeyni âlkideyn, kendi ülkelerin
deki demir yolları üzerinde nakliyatın ücretleri Ve 
tarzı icrası ile teslim şeraiti ve rüsum ve mükellefiydi 
umumiye hakkında mütekabilen en ziyade mazharı 
müsaade millet muamelesini ita etmeyi yekdiğerine 
temin eylerler. J 
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Madde 19. — Tarafeyni aikideyden birinin sanca
ğını hamil olup hamulesiz veya hamuleli olarak diğer 
tarafa ait sulara ve limanlara girecek veya buralardan 
çıkacak olan sefain ve merakip, mahalli hareket ve
ya azimetleri neresi olursa ofeun her gûna huisüsatta 
ayniyle sefaini milliyeye tatbik edilen muameleden 
müstefit olacaklar ve her ne unvan altında bulunursa 
bulunsun, devlet, vilâyetler, nahiyeler veya tarafı 
hükümetten salâhiyeti haiz herhangi bir taazzuv nam 
ve menfaatine istiyfa olunup merakiibi milliyeye tahmil 
edilmiş veya edilebilecek olanlardan başka bJiç bir 
gûna harç ve rüsuma tabi tutulmayacaklardır. 

Madde 20. — Hamuleler mevrit veya mahreçleri 
neresi olursa olsun, millî sancak altında i'thal veya 
ihraç edildikleri takdirde tabi tutulacakları rüsum veya 
mükellefiyetten ne başkasına ve ne daha şedid'ine tabi 
almayacaklar ve nede bu takdirden başkaca bir mua
mele göremiyeceklerdir. İşbu gemilerin yolcularına ve 
bunların eşyayı zatiyelerine aynen milli sancak altın
da seyahat ediyorlarmış gibi muamele olunacaktır. 

Madde 21. — 19 ncu ve 20 nci maddelerin ahkâmı 
münhasıran milli sancağa ait olan kabotaja ve fok 
balığı saydı dahil olmak üzere kara sularında balık
çılığa klavuzluk etmeğe ve kılavuz istihdamına römor
kör işletmeye vesair liman hidemaltına ve kezalik da
hilî sularda seyrisefaine kabili tatbik dUmayacak'tar. 

Madde 22. — Merakip ve sefainin tabiiyeti, her 
iki tarafça devleti aidesinin safâhiyetter makamatı ca
nibinden, her memleketin kavanin ve nizamatına tev
fikan, bu bapta verilen vesaik şahadetnamelere göne 
muteber tutulacaktır. 

Tarafeyni akideyden biri canibinden verilen hacmi 
istiabî şahadetnameleri ile hacmi istiabîye mütedair 
saik vesaik ilci tarafı akit arasında akdedilebilecek olan 
itilâfatı mahsusaya tevfikan tarfı diğerce tanınacaktır. 

Madde 23. — Tarafı akideynden birinin sancağını 
hamil olup diğer tarafa ait bir limana mazha hamule-
lıerini itham veya bunlardan bir ki'slmını ihraç maksa-
diyle dahil olan merakip ve sefain, mezkûr mıemfcketin 
kavanin ve nizamatına tevfiki haraket ederek, ha
mulelerinin diğer bir limana veya diğer bir memle
kete gidecek olan kısmının gemi dahilinde hıfzedebi
lecekler ve hamulelerinin işbu kısmı aharı için, mu
hafaza harçlarından maada - ki zaten bu harçlar an
cak mfiilî seyrisefain hakkında tespit edilmiş olan en 
aşağı miktarda istiyfa olunabilecektir - hiçbir harç 
veya ücret tesviyesine mecbur tutulmaksızın bunları 
tekrar ihraç eyleyebileceklerdir. 
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Madde 24. — Tarafeyni akideynden binine men
sup bir sefinenin diğer taraf sularında gar'k olması, 
karaya oturması, hasarı bahrî veya tavakkufu mec-
bureye uğraması gibi hadisatta sefine ve hamulesi 
işbu memleket kavanin ve nizaimatımm ahvali müma-
sifede sefaini milliyeye bahşettiği musaadat ve mua.fi-
yaitın aynından istifade edecektir. 

Geminin kaptanına, mürettebatına ve yolcularına 
gerek bunlar için ve gerek sofine ve hamulesi için 
ayniyle tebaai mahalliyeye tatbik edilen tarz ve de
recede ifayı muavenet ve müzaharet edilecektir. 

Tahlisiye resmine gelince; tatilisin vuku bulduğu 
memleketin mevzuatı kanuniiyesi tatbik olunacaktır. 

Karaya oturmuş veya gark olmuş bir geminin 
kuıvanlan emtiası, istihlâki dahilî için memlekete it
hal edil'nı'ş olmadıkça hiçbir gümrük resmine tabi 
tutulmayacaktır. 

Madde 25. — Tarafeyni akideynden herbiri ken
di ülkesinden diğer tarafın emtiasını, mülkiyeti sı-
naiyenin himayesi hakkında Mart 1883'de Pariste 
akdedilip 2 Haziran 1911 'de Vaşinigton'da yeniden 
tetkik kılınmış olan beynelmilel mukavelename ahkâ
mından istifade ettirmeyi taahhüt eyler. 

Madde 26. — İşbu mukavelenamenin ahkâmı; i 
1. Tarafeyni akideynden biri canibinden hem-

huduıî; memleketler ile vuku bulacak hudut ticareti. 
'çin bahşedi'lmiş veya bilâhare bahşedilebilecek olan 
muamelâta, 

2. Dir gümrük ittihadından münbais müsaadatı 
ma'hsusaya, 

3. Türkiye ile 1923 senesinde Osmanlı İmpara
torluğundan ayrılan memleketler arasında, gümrük 
tarifeleri ve alelumum diğer kâffei mevadı ticariye 
hakkında hâlâ mevcut bulunan veya atiyen ihdas edi
lecek olan menafi ve müsaadatı mahsusaya. 

4. Estonya ile ananevi mübadelâtının muhafaza
sı zımnında Finlandiya'nın mezkûr memlekete 'bah
şetmiş olduğu veya bahşedebileceği menafi ve müsaa-
data, 

5. Bahri Batakta ve bu denizin 58 nci Tul Şi
malî dairesinin şimalinde bulunan körfezlerinde sey-
rüsefaÜn hususunda Finlandiya'nın komşu devletlere 
bahşetmiş olduğu veya bahşedebileceği menafie, 

6. Şarap ve meşrubatı küuliyenin ithali hususun
da Finlandiya'nın, bahşettiği veya edebileceği mema-
fie kabili tatbik olmayacaktır, 

Madde 27. — İşbu mukavelename tasdiknamele
rin teatisi tarihinden bir ay sonra mevkii mer'iyette 
girecek ve tarafeyni akideynden biri veya diğeri ca
nibinden fesholunacağı günden itibaren üç aylık bir 
mühletin hitamına kadar mer'iyülicra kalacaktır. 

Madde 28. — İşbu mukavelename tasdik oluna
cak ve tasdiknameleri sürati mümküne ile (Helsinki) 
de teati edilecektir. 

Tasdıkanlilmekal murahhaseyni mezikûre işbu mu
kavelenameyi imza ve mühürleniyle tahtim etmişler
dir. 

1926 senesi Haziranın ikinci günü Ankara'da iki 
nüsha olarak tanzim olunmuştur. 

İmza Protokolü 

İşbu mukavelenamenin esnayı imzasında tarafeyni 
akideyn ahkâmı atiyeyi kararlaştırmışlardır. 

Madde 1. — Tarafeyni akideynin isim ve nevi 
ne olursa olsun ihracattan istiyfa kılınan rüsum ve 
bilcümle tekâlif hakkında en ziyade mazharı müsaa
de m'Hlet muamelesinin yekdiğerine mütekabilen te
min eylemeleri mukarrer bulunmuştur. 

I Madde 2. — Finlandiya Cumhuriyeti murahhas
ları, hükümeti metibuaları namına beyan ederler ki 
işbu mukavelenamenin üçüncü madde simde zi'kr olu
nan en ziyade mazharı müsaade millet kaydından mü
tevellit menafi, 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan'da 
mün'ak :t ikamet mukavelenamesinin dördüncü mad
desi mucibince mukavelei mezkûreyi imzalayan dev
letler tebaasına Türkiye tarafından tanınmış olan 
hakkı müktesebe riayet hususunda, Finlandiya tebaa
sı lehinde talep edifemiyecektir. 

Madde 3. — Tarafeyni akideyn, 26 ncı maddeye 
6 ncı fıkranın derci keyfiyetinin, Finlandiya'ya şa
raplar ve meşrubatı küuliye hakkındaki Finlandiya 
mevzuatı kanuniyesi ahkâmından münbais bulundu
ğunu tebyin ederler. 

Madde 4. — Tarafeyni akideyn, her nevi teklifi 
muzaafı men eylemek esasını kabul ederek, 9 ncu 
maddeye müteferri olmak üzere tebyin ederler ki 
tarafeyni akideynden birinin tarafı diğer memleke
tinde yerleşmiş olmayan tebaa, şirket ve kooperatif
leri işbu tarafı diğer memleketinde müesseseleri bu
lunmadıkça memleketi mezkûreye vaki ihracatlardan 
dolayı orada vergilere tabi tutulmayacaklardır, 
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Madde 5. — Bu Protokol işbu mukavelenamenin 
cüz'ü mütemmimi olup, mukavelename mevkii i mer'-
îye'te Vaz edilince lâzimülicra olacaktır. 

Ankara, 2 Haziran 1926 
(A) Cetveli 

Finlandiya Rüsum 
tarifdsii tenzilâtı 
numarası Mahsulâtın cinsi yüzde 

16 dan İncir, Korent üzümü, ve kuru 
üzüm 

78 Adi ceviz, kabili ekil diğer ce
vizler, fındıklar ile kestane 

166 Sigara ve sigaretten maada iş
lenmiş tütünlerle tütün istihsa-
lâtt 

268 Beher metrelik bir tul üzerine 
180'den fazla düğümü olan ha-

Yüzde TCD 

Yüzde 100 

Yüzda 35 

814 den 

Türk 
tarife 

numaran 

hlar 
Zeyt in yağı 

(B) Cetveli 

Mahsulâtın cinsi 

Yüzde 75 
Yüzde 150 

Yüz 'kilo 
için rüsum 
ve emsal 

23 Saniyen Peynirler 5 X 480 
210 - den Kayın, akçakavak, akçam ve 

çı;;lı çam ağaçlarından olmak 
şartı ile k°plamah'k yaprak ağaç, 
bir metreden aşağı sihande 12 X 75 

235 Sargilık kâğıt (kırmalı, 'kırma
sız, katranlı kâğıt) 5 X 70 

2'19 Mukavvalar (âdi, ham, iki yüz-
'lü, sert ve katranlı ve asfaltlı) 5 X 40 

250 Cilâlı adî mukavva, tezyinatsız 
mukavva kutu ve mukavva 
boru 5 X 150 

251 Gayrı matbu ve ziynetsiz ve ci
lâlı ve cilâsız alâ mukavva
lar (Fotoğrafa mahsus mukav
valar dahildir.) 5 X 150 

(D) Cetveli 
Menşei ve mevridi Finlandiya olup Türkiye'ye 

hini ithâlinde en ziyade mazharı müsaade millet esası 
üzerine kabul edilecek emtianın Türkiye tarifesindeki 
maddelerini mıiş'dr cetveldir. 

27 31 34 35 38 44 45 63 79 80. 
118 121 153 166 167 178 185 189 190 194. 

200 204 205 20:6 208 209 210 211 212 213 214 
215 216 217 218 221 222 223 225 231li 232 234 236 
237 238 24Ö 241 242 243 246 247 252 253 258 259. 

260 261 262 263 2855 286 287 288 292 293 295 
296 297 298. 

(303 - saniye) (304 - saniyen) (305 - evvelen) 
(303 - evvelen). 

311 356 359 360 367 370 371 374 380 384 387 396. 
40 403 404 405 406 412 413 419 437 438 44G- 441 

442 446 455 456 458 460 507 512 513 554 561 570 587. 
609 637 638 648 649 668 762 763 772. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 18 . 9 . 1927 

Ticaret Encümeni 
Adet 

12 Karar numarası 
Kayıt numarası 

Ticaret Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Hükümeti Cumhuriyemizle Finlandiya Hükümeti 
arasında münâkit ticaret ve seyrisefain muahedena-
mesinin tasdikine mütedair Başvekâletten mevrut ve 
Encümenimize mühavvel kanun lâyihası Encümeni-
mizcî tetkik ve mütalaa olundu. 

Hükümet Cumhuriyemizle Finlandiye Hükümeti, 
tebaalarının iki memleketteki, ikamet şeraitini tanzim, 
münas^batı ticâriy elerinin inkişafı arzusu ile ve hüs
nüniyetle hareket ederek bir muahedename akdine 
karar vermişler, Finlandiya Hükümeti şimdiye kadar 
ticaret ve ikamet muahedeleri ayrı birer muahede 
şeklinde akdetmemek usul ve esasını kabul ve tatbik 
etmekte bulunduğundan «Ticaret ve Seyrisefain Mu
kavelenamesi» unvanı altında mütekaddim muahede
name tanzim edilmiştir. Bu muahedename ile tara
feyn kavan'in ve nizamatı dahiliyeleri kaydı altında 
muhaceret hususundaki serfoestîi harekâtını muha
faza etmekle beraber yekdiğeri tebasına serbestçe 
meks ve ikamet, gidip gelme ve seyrüsefer hakkını 
ve ikamet ve meks rüsumu hususunda da en ziyade 
mazharı müsaade millet muaımelesdni bahşetlmekle
din 

Aynı kayıt ,ve suretle de her nevi emvali menkule 
ve gayrimen'kule tasarruf ve ihrazını, bunların devir 
ve ferağını ve teferruatı sa'iresinin icrası hakkını bah
şetmekte ve bu muamelâtın ayniyle tetoaai mahalri-
yehin tabi olduğu rüsum, vergi ve. mükel'lefiyat ile 
yapılacağı temin ve taahhüt olunmaktadır. 

'Muâhedenamenin ahkâmı sairesi bu gibi muahe-
denamelerde mutat olan maddelerden ibaret olup en 
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mühim ve şayanı tetkik olan hususat müstahsalâtı ar
diye Ve sınaiyen'in ithalât ve ihracatına müteallik bu
lunan A, B listeleridir, şimdiye kadar bu hususa dair 
muntazam bir istatistik vücuda getirilmediği için tet-
Ikükatımız esaslı birer zemine istinat ettirilememiş tam 
ve kâmil bir surette icra olunamamıştır. 

Mamafih muahedenamenin muayyen bir zamana 
münhasır bulunmadığına ve lüzumu halinde kabili 
fesih olduğuna göre Encümenimiz muahedenamenin 
Heyeti Celileee kabul ve tasdikinde b'ir mahzur gör
memekte ve bilakis meks ve ikamet muamelâtı ve 
mıünasebatı ticariyelerinden mütevellit hususa tın ahde 
müstenit jııüsaadaftan müstefit olarak inkişafı nok-
tai nazarından muahedenaımenin bir an evvel mev
kii meriyete vaz'ı lüzumunu hissetmekte ve Hariciye 
Encümen'im'izin bu hususa dair isabetkâr noktai na
zarına ihtiyacı mutlak görmekte olduğundan takdim 
kılındı, 

Reis namına 
Ömer Şevki 

Kâtiip 
Karahisai' 

İsmail 
Aza 

Denizli 
Haydar Rüştü 

Aza 
Zonguldak! 

Yusuf Ziya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hariciye Encümeni 

Adet 
21 Karar numarası 

Mazbata Muharriri 
M araş 

Nurettin 
Aza 

Aza 
Kütahya 
Cevdet 

Aza 
İstanbul 

Ahmet Ha m di 

15.5. 1927 

'Hariciye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya Hükümet 
arasında 1'926 senesi Haziranının ikinci günü Anka
ra'da akit ve imza olunan Ticaret ve Seyrisefain 
Muahedenamesinin tasdikine mütedair olup bir an 
evvel mevkii meriyete vaz'ı Ticaret Encümenince 
şayanı tavsiye görülmekle beraber bir kere de Hari
ciye Encümeninde tetkiki elzem bulunduğu beya-
niyle tevdi kılınan lâyiha'i kanuniye ve merbutatı mü-
ta'l'aa ve tezekkür edildi. 

Muahedenamey'i mezburun şimdiye kadar Hükü
metimizin ticaret, ikamet ve seyrisefain hususatına 
dair muhtelif devldtlerle ak'it ve imza ettiği muahedat 

ve mukavelâ't'ta gözetilen esasat ve mekasıda tema-
miyle ve belki ,de diğerlerinden ziyade muvafık ve 
mutabık olduğuna Endümenıimİzce de kanaat hasıl 
olmuş ve Türkiye ile Finlandiya'yı ayıran mesafenin 
bidayetine ve bugüne değin iki memleket arasındaki 
mübadelâtı ticariyeyi nazım bir temdssüğün fıkdanı--
na rağmen 1920 - 1925 seneleri zarfında Türkiye'den 
Finlandiya'ya vaki ihracat kıymetinin dört milyon 
iki yüz on altı bin yetmiş üç altın marka baliğ oldu
ğuna bakılırsa Finlandiya'nın incir, üzüm, zeytin
yağı, işlenmemiş tütün, 'sigara ve halı gibi başlıca 
ihracat eşyamızdan olan mahsulât ve mamulât için 
gittikçe ittisaa müsait bir mahreç teşkil edeceği kaıvi-
yen muhtemel görülmüş olduğundan tasdiki muta-
zammın lâyiha! kanuniyenin Heyeti Celileye arzına 
karar verildi. 

Hariciyd Encümeni Reisi 
Menteşe 

Şükrü Kaya 

Kâtip namına 
Afyonkarahisar 

Ruşen Eşref 

Aza 

Yusuf Kemal 

Aza 
Tevfik Fikret 

Mazbata Muharriri 
İstanbul 

Ahmet Muhtar 

Aza 

Saffet 

Aza 
Kütahya 

Mehmet Nuri 

Aza 
Ağaoğlu Ahmet 

Hükümetin Teklifi 

Türkiye ve Finlandiya Cumhuriyetleri arasında 
Münakit Ticaret ve Seyrisefain Muahedename

sinin tasdikine mütedair Kanun 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya 
Hükümeti arasında 1926 senesi Haziranının ikinci 
günü Ankara'da akit ve imza olunan Ticaret ve Sey
risefain Muahedenamesi kabul ve tasdik olunmuştur. 

Madde 2. — işbu muahedenin icrayı ahkâmına 
İcra Vekülleri Heyeti memurdur. 

30 . 1 . 1927 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaa! Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
ıM. Cemil 

Mali'ya Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Adlüye Vekilli 
Mahmut Esat 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Maarif Vekâleti Vekili 
Doktor Refik 
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Nafıa Vekili 
Behİç 

Ticaret Vekili 
Mustafa Rahmi 

Ziraat Vekili 
Möh'met Sabri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
içtimaiye Vekili 

Doktor Refik 

Hariciye Encümeninin ilâvesi 

Türkiye ve Finlandiya Cumhuriyetleri arasında 
Münakit Ticaret ve Seyrisefain Muahedename-

sinin tasdikine Mütedair Kanun 

Madde 1. — Hükümetin teklifi aynen kabul. 
Madde 2. — işbu kanun neşri tarihinden itibaren 

muteberdir. 
Madde 3. — İşbu Muahedenin icrayı ahkâmına 

İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
REİS — Efendim, bu lâyihanın birinci müzake

resini yapacağız. Heyeti umumiyesi hakkında bir 
mütalaa var mı? (Hayır sesleri) 

Maddelere geç!ilmesini kabul edenler el kaldırsın, 
kabul etmeyenler ei kaldırsın, kabul edilmiştir. 

Türkiye ve Finlandiya Cumhuriyetleri arasında 
Münakit Ticaret ve Seyrisefain Muahedename-

ısinin tasdikine mütedair Kanun 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya 
Hükümeti arasında 1926 senesi Haziranının ikinci 
günü Ankara'da akit ve imza olunan Ticaret ve Sey
risefain Muahedenamesi kalbul ve tasdik olunmuştur. 

REİS — Mütalaa yoktur, maddeyi kabul edenler 
el kaldırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın, kabul edil
miştir. 

Madde 2. — îşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir; 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldıırsın, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın, kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — îşbu muahedenin icrayı ahkâmına 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın, kalbul etmeyenler el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

İkinci müzakeresine geçilmesini kabul edenler el 
kaldırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın, kabul edil
miştir. 

10. — Türkiye Cumhuriyeti ile Lehistan Cumhu
riyeti arasında Münakit Şehbenderlik Mukavelena
mesinin tasdiki hakkında 1/1-153 numaralı kanun lâ
yihası ve Hariciye Encümeni mazbatası. 

REÎS — Okunacaktır: 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 20 Nisan 1927 

Müsteşarlığı 
Adet 

6/1603 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Cefilesine 
Türkiye Cumhuriyeti ile Lehistan Cumhuriyeti 

arasında Münakit Şehbenderlik Mukavelenamesinin 
tasdiki hakkında Hariciye Vekâleti Celilesince tan
zim edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 13 Nisan 1927 
tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tas
vip olunan kanun lâyihası île esbabı mucibe mazba
tasının musaddak sureti leffen takdim olunmuştur. 

Müktezasının ifasına ve neticesinin iş'arma mü
saade buyuru'lmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
tsmei: 

Türkiye - Lehistan Konsolosluk Mukavelenamesi 
Esbabı Mucibe Lâyihası 

Mukavele, tarafeyn şehbenderlerinin sureti kabu
lünü, müstefit olacakları imtiyazat ve masuniyetleri 
ve bunların vazaif ve salâhiyatını sarih bir surette 
muhtevi olup esasatı hukuk ve teamülâtı beyneddü-
vel ahkâmına tevfikan ve ,aynı zamanda mer'i bulu
nan kavanini adliye ve maliyemizle hem ahenk ola
cak bir surette tanzim ve tespit edilmiştir. 

Birinci madde — Tarafeynin lüzum göreceği ma
hallere tarafı diğer memurini şehbenderîsini kabul et
memek hakkını kayıt ve tasrih etmekte. olduğu cihetle 
gerek rrianatıkı memnua, gerek icabeden sair mahal
ler hakkında hükümetimizin bu husustaki serbestli 
harekâtı temin edilmiştir. 

Aynı madde ile Fahrî şehbenderlerin tâyinlerin
den evvel bunları kabul edecek tarafın rıza ve muva
fakati istihsal edilmesi şartı kalbul edilmiş olduğu gibi 
mukavelenameye tezyil edilen beyannamede de tara
feyn Fahrî şehbenderlerinin yalnız Türkiye ve Le
histan tebaası meyanından intihap edilebileceğinin sa
rahaten derci suretiyle düveli salise tebaasının tara
feyn memalikinde Türkiye veya Lehistan fahrî şeh
benderliklerine tayin kılınmaları ihtimali bertaraf 
edilmiştin 

Kezallk Leh Murahhaslarının musırrane talep ey
ledikleri (Ajan konsüler) tayini keyfiyetinin de ber
taraf edilmesine muvaffakiyet elverrriiştir. 

İmtiyaz ve masuniyet bahsinde Lehistan teşkilâtı 
şehbenderîsi mucibince tebaadan ve meslekten olarak 
kadroya dahil bulunan memurinin adedi teşkilâtımıza 
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nispeten ehemmiyetli bir derecede yüksek görüldü
ğünden başşehbender, şehbender, şehbender vekili ve 
kançılarlarla Lehistan teşkilatı şehbenderîsinde kançı
larlarımıza muadil olarak kabul edilen şehbenderlik 
ataşe ve kâtiplerine mutat olan masuniyet ve muafi
yetler tanınmış ve bunlar haricinde tebaadan ve mes
lekten olan diğer memurini şehbenderî içinde muka
velenin bir cüz'ü mütemmimini teşkil eden imza pro
tokolünde bir haddi azam tayin edilerek işbu had 
dahilinde kalan memurların yâlnız şahsî vergi mahi
yetini haiz bilâvasıta menkulât tekâlifinden müstesna 
tutulmaları hususunun kabul ettiril meşine muvaffa
kiyet elverm'i'ştir. 

Bahrî şehbenderler için muafiyet yalnız kançılar
yaları akcamının evra'kı resmiye vaz'ın tahsis edilen 
mahallerin is'timvalâJt ve ipatei askeriyeden istisnala
rına münhasır bulunmaiktadır. 

'Bilumum memurin1] şehbenderinin vazaifi memıı-
relenine müteallik hususattan gayrı efal için: bulun
dukları memleketin tebaai mahalliye ile mi'navi şe-
rat'i altında, kavanin ve nizamatına tabi olacakları 
tasrih ,ediTm'iş ve evrakı resmiyenin tecavüzden ma
suniyetine dair olan kayıt da yalnız resmî muharre-
rat ve vesaike hasredilip şahsî evrak ve saireye teşmil 
olunmamıştır. 

Vazife ve salâhiyet hususatına gelince, şehbender
ler için kemdi tebaası hakkında sicilli nüfus memurları 
ile kâtibi adillerin haiz bulundukları salâhiyetlerden 
bazıları tanınmış ise de. sicilli nüfus vukuatına müte
allik mevaddın alâkadar eşhas tarafından memurini 
mahalli'yeye de tescil ettirilmesi mecburiyeti bu yüz
den duçarı halel olmadığı gibi memuren bulunduk
ları memlekette icra olunacak işlere mütealliık olmak 
üzere şehbenderlerin tasdik veya tevsik edeceğ'i evrak 
ve vesaiki sairenin kavanüni mahalliye mucibince is-
tiyfası lâzım gelen harç ve resimlere tabi tutulması 
kaydı vaz edim'iştir. 

Vefat eden tebaanın gayrimenkul metrukâtına 
şehbenderlerin müdahalesi sarahaten bertaraf edilmiş 
ölüp bu hususat münhasıran memurini mahalliyenıin 
mevzuu iştigaline ithal olunmuştur. Terekei menku-
lenin muhafazası hususatında ise şehbenderlerle me
murini mahalliye arasında teşriki mesaî esası kabul 
olunmuş ve terekei menkuliede tebaai mahalliye ve 
ya bir devleti salise tebaasının alâkalan olduğu tak
dirde bu bapta karar itası salâhiyeti mahalli muha-
kimine veya memurinine hasredilmiştir. 

işbu terekei menkülenin, tebaai mahalliyeye ait 
olanlar derecesinde rüsum ve harçlara tabi tutulaca

ğı da tasrih olunmuştur. Kezalik vesayet ve kayyum-
luk tesisi hususatı da memurini mahalliyeye hasre
dilmiştir. 

Seyrtisefaine müteallik mevatta şehbenderlerin 
ifasına mezun olacakları vazaif, kendi memleketleri
ne mensup sefainin dühül ve şevkini teshil, intizamı 
dahilîyi muhafaza ve derunlarında zuhur edecek ih-
tilâfat ve münazaatı hallü fasl vesaire gibi hususat
tan ibaret olup karada ve limanda asayişi umumîyi 
muhil bir mahiyette olarak zuhur edecek veya mü
rettebat haricinde bulunan eşhasın karışmış buluna
cağı kargaşalıklarda memurini mahalliyenin hakkı 
müdahalesi mahfuz bulunmaktadır. Sefainin duçar 
olacakları haşaratı bahriye neticesinde tahlisiyeye 
müteallik ameliyatta da intizamı muhafaza, müret
tebattan hariç tahlisiyecilerin menafiini siyanet, em
tianın duhul ve hurucunda lâzımülriaye ahkâmın te
mini icrasına nezaret gibi vazaif memurini mahalli
yenin salâhiyeti cümlesine ithal edilmiştir. 

Bunlardan başka memurini mahaliiyenin kendi 
memleketleri limanlarında bulunan tarafı diğer sefa-
ini dahilinde istintak ve isticvap, taharri, haciz, der
dest,. kablelhüküm tevkif, şuhut isıtimaı, bir hükmün 
infazı veya diğer resmî bir muameleyi tazyikiyenin 
ifası zımmında bir muamele icrasına s&lâhıiyettar ola
bilecekleri hususu kabul ettirilmiştir. 

Şehbenderlerin tarafı diğer ülkesinde en ziyade 
mazharı müsaade olan milletin aynı sınıftaki memu
rinin bahşedilen veya edilecek olan imtiyazat, mua-
fiyat ve salâhiyetlere mazhar ve malik olmaları kabul 
edilmiş ve bununla beraber hususu mezkûr tarafeyn
den biri tarafı diğer memurini şehbenderîsine aynı 
imtiyazat, muafiyat ve salâhiyatını bahşeylemediği 
takdirde kabul olunan en ziyade mazharı müsaade 
millet kaydının kendi memurini lehine tatbiki talebi
ni dermeyan edemiyeeeği şart kılınmıştır. 

Türkiye ile Lehistan arasında münakit Şehbenderlik 
Mukavelenamesi 

Türkiye ve Lehistan Cumhuriyetleri kendi ülkele
rine memurini şehbenderî kabulü keyfiyetini tanzim 
ve başşehbenderler, şehbenderler ve şehbender vekil
lerinin mütekabil hukuk, imtiyazat ve muafiyatını 
ve salâhiyetlerini tayin etmek arzusunda bulunduk
larından bir şehbenderlik mukavelesi akdine 'karar 
vermişler ve bu hususta murahhasları olmak üzere: 

Türkiye Reisicumhuru : 
Hariciye Vekâleti müsteşarı Şevki beyi, 
Lehistan Reisicumhuru : 
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Lehistan'ın Türkiye'deki fevkalâde murahhas ve 
orta elçisi Mösyö (Josef Yeyeruş - Kovalski) ile Var
şova'da Hariciye Nezaretinde şube Müdürü Müsyü 
(Karol Bozteatski) yi tayin etmişlerdir. 

Müşarünileyhim, usule muvafık ve muteber gö
rülen salâhiyetnamelerini yekdiğerine badettebliğ ah
kâmı atiyeyi kararlaştırmışlardır. 

Memurini Şehbenderinin Kabulü 

Madde 1. — Tarafeyni aliyeyni akideynden her 
biri diğerinin ülkesinde başşehbenderlikler, şehbender
likler ve şehbender vekillikleri tesis etmek salâhiyeti
ni haiz olacaklardır. 

Şu kadar ki, diğer bilcümle devletlere de müte-
saviyen tatbik olunmak şartı ile tarafeyn lüzum gö
recekleri mevakün istisnası hakkını muhafaza eder
ler. 

Memurini şehbenderî meslekten ve kendilerini 
naspeden devletin tebaasından veya fahrî alabilirler. 

Bahrî memurini şehbenderî için, tayinlerden evvel 
memuren bulunacakları memleketin hükümetinin dib-
lomasi tariki ile rızası istihsal edilmek lâzım gele
cektir. 

Madde 2. — İşbu mukavelenamemin bilcümle ak
samında müteakiben zikrolunaeak (Şehbender) tabi
rinden Başşehbenderler, Şehbenderler ve Şehbender 
vekilleri ve (Şehbenderlik) tabirinden de Başşehben
derlikler, şehbenderlikler ve şehbender vekillikleri 
maksuttur. 

Madde 3. — Şehbenderler, tayin beratlarının ib
razı üzerine, memuren bulundukları memlekette mü
esses fcavait ve muamelâta göre kabul edilecekler ve 
tamnacaiklardır. Mezkûr şehbenderlerin serbestçe ifa
yı 'vazifeleri için muktazi egzeguvatür (tasdiki me
muriyet emirnamesi) kendilerine bilâteahhür ve bilâ
hare ita olunacak ve işbu egzeguvatürün iraesi üze
rine, vazaifi mevdualarını ifa edebilmeleri ve sıfatı 
memuriyetlerine müteallik masuniyet ve muafiyetler
den istifade ettirilmeleri için, havzai memuriyetleri 
dahilindeki memurini aidesi derhal, tedabiri lâzimeyi 
ittihaz edecektir. 

Madde 4. — Şehbenderlik makamı reislerinin 
manii zuhurunda veya gaybubeti veyahut vefatı ha
linde, tarafeyni aliyeyni akideynden her birinin ni-
zamatı ile muayyen sıra dahilinde diğer memurini 
şehbenderî vazaifi şehbenderîyi vekâleten ifayı bihak
kın salâhiyettar olacaktır, 

Fahrî şehbenderlik makamı reislerinin manii zu
hurunda veya gaybubeti veyahut vefatı halinde 

diblomasi mümessilleri veya meslekten şehbenderler, 
manii zuhur veya gaybubet veyahut vefat etmiş olan 
memuru muvakkaten istihlâf etmek üzere bir zat ta
yin edebilecekler ve fğer bu zat, sıfatı resmiyesi 
memuren bulunduğu memleketin hükümetine evvelce 
bildirilmiş olan meslekten memurini şehbenderî me-
yanındlan intihap edilmemiş ise keyfiyeti istihlâf 
mezkûr hükümetin rızası ile olacaktır. 

Memurini Şehbenderînin imtiyazları ve Masuni
yetleri 

Madde 5. — Meslekten ve kendilerini nasp eden 
devlet tebaasından olan şehbenderlik makamı reisleri 
ve hizmeti şehbenderî memurları (Şehbenderler) Şeh
bender 'vekilleri, Kançılarlar ve Şehbenderhane Ate
şe ve Kâtipleri) istimvalât, mükellefiyatı şahsiye, ve 
ibatei .askeriye, kezali'k tarafeyn devletlerinin herhan
gi bir makamı tarafından matrah şahsî vergi mahiye
tini haiz bilâvasıta menkulât tekâlifi muafiyetinden 
müstefit olacaklardır. 

Şu kadar ki, memurini mezkûre emvali gayrimen-
kuleye tasarruf ederler. Teşebbüsatı sınaiye veya 
ticariyeye vaz edilmiş sermayeye malik olurlar, Ti
caret veya herhangi bir s&naat veya meslek icra eder
lerse bu müteaddit hususattan dolayı hiçbir imtiyaz 
iddia edemiyecekler ve aynı şerait altındaki eşhas sai-
rei hususiye rnisülu rüsum, vergi ve tekâlife tabi ka
lacaklardır. 

Madde 6. — Fahrî şehbenderlik makamı reisleri 
kançılaryaları kalemine ve evrakı resmiyesinin vaz'ıma 
tahsis edilmiş mahaller için istimvalât ve ibatei as
keriyeden müstesna olacaklar ve işbu zevat memur 
bulundukları memleketin tebaasından bile olsalar 
işbu muafiiyattan istifade edeceklerdir. 

Madde 7. — Şehbenderlik makamı reisleri ile be
şinci maddede tadat olunan hizmeti şehbenderî me
murları işbu mukavelename ile kendilerine tanınan 
vazaifin hududu dahilinde ifa eyledikleri memuriyet
leri efalinden dolayı memuren bulundukları memle
ket mahakimi tarafından muhakeme edilmiyecekler-
dir. 

Bunlar, kavanini maihalliyeye göre asgarî üç sene 
hapis cezasını istilzam eden ahval müstesna olmak 
üzere derdest veya kablel hüküm tevkif edilemiyecek-
lerdir. Tevkif veya takibatı adliye halinde memuren 
bulundukları memleket hükümeti salifüzzikir memu
rinin mensup olduğu siyasî mümessili süt'ati mümkü
ne ile keyfiyetten haberdar edecektir. 

Mumaileyhim, gerek mevaddı hukukiyede gerek 
münferit muamelâtı ticariye dolayısiyle (Bir poliçenin 
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imzası veya cirosu gibi) hapis ile tazyikten müstesna 
olacaklardır. 

Birinci fıkrada mezkûr memurların kâffesi, şahit 
sıfatiyle hazır bulunmak üzere, memuren bulunduk
ları memleket muhakiımi tarafından kendilerine vaki 
olacak davetleri kabule mecbur olacaklardır. Meslek
ten olan şehbenderlik makamı reisleri istimalarının 
muahhar fakat yakın bir tarihe taliki için vezaifi 
resmiiyenin icabatı acilesinden mütevellit manilerini, 
esbabı meşrua olarak, indeliktiza dermeyan edebile
ceklerdir. 

Birinci fıkrada mezkûr memurinin kâffesi vaza
ifi memurelerinin ifasına müteallik 'bilcümle umur 
hakkında ifade vermekten, nezdlerinde bulunan ev
rak, vesaik ve defatirin ibraz ve tevdiden imtina 
edebileceklerdir. 

Yukarıda zikrolunan Amtiyazat ve muafiyat kay
dı ihtirazisî tahtında şehbenderlik makamı reisleri 
ve hizmeti şehbenderî memurları gerek mevaddı hu
kukiye, gerek mevaddı cezaiyede memuren bulun
dukları memleket _ mahakiminin hakkı kazasına, te-
baiai mahalliyenin tabi olduğu aynı şerait dahilin
de, taitai olacaklardır. 

Madde 8. — Tarafeyni aliyeyni akıdeynin şeh
benderlik makamı reisleri şehbenderhanenin haricî 
kapısı üzerine milletlerinin armasını havi levha ile 
Başşehbenderliği, Şehbenderliği, veya Şehbender 
Vekilliği yazışım vaz edebileceklerdir. 

Mumaileyhim, eyyamı resmiyede kezalik diğer 
mutat ahvalde şehberderhane üzerine memleketleri
nin sancağını keşide edebileceklerdir. îşbu Alâmatı 
Hariciyenin hiçbir vakit iltica için bir hak teşkil 
eder mahiyette tefsir edilemiyeceği mukarrerdir. 

Madde 9. — Şehbenderhane evrakı her zaman 
taarruzdan masun olacak ve memurini mahalliye 
mezkûr evrak meyanına dahil olan muharrerat, ve
saik ve def atiri hiçbir bahane ile muayene ve müsaa-
dere edemiyecektir. 

İşbu muharrerat vesaik ve defatirin şahsî veya 
memurini şehbenderînin icra edebileceği ticaret veya 
sanaate müteallik defterler, muharrerat ve vesaikten 
temamen ayrı bulundurulmaları lâzım gelecektir. 

Şehbenderhane evrakı meyanında bulunan mu
harrerat, vesaik ve defatirin tevdii veya ibrazı mahal
lî memurini adliye veya idaresince kendisinden talep 
edilmiş olan tarafeyni aliyeyni akideynden birinin 
şehbenderlik makamı reislerinden veya hizmeti şeh-
benderîsi memurlarından birisi bu talebi ifadan im
tina ederse, bu mahiyetteki bilcümle müşkülâtın dip-
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lomasi tariki ile halli icabeylediğinden memurini ad
liye veya idariye mumaileyh hakkında hiçbir tedbiri 
zecrî istimal edemiyecektir. 

Madde 10. — Şehbenderler ve beşinci maddede 
tadat adilen, hizmeti şehbenderî memurları memuri
yetlerine ilk defa hini muvasalatlarında veya mütea
kip altı ay zarfında kendilerine veya ailelerine ait 
mefruşat, melbusatı eşya ve esası beytiyeyi, muayene 
ettirmek şartı ile gümrük resmi tediye etmeksizin 
ithale mezun olacaklardır. 'Bu istisna mevaddı istihlâ
ki ye (mekûlât ve meşrubat) ye tatbik olunmaz. 

İhtiyacatı resmiyesi için şehbenderliklerin namla
rına gönderilen defterler, başlıklı kâğıtlar, koçanlı 
defterler, pasaportlar, pasavanlar, şahadetnameler ve 
pullar ve diğer evrakı resmiye kezalik bilumum ar
ma, sancak, resmî levazımı tahririye dahi gümrük 
rüsumundan muaf olacaklardır. 

Memurini Şehbenderînin Vazaifi 
Madde 11. — Şehbenderler kendilerini tayin eden 

devletin tebaasını himaye ve hukuk ve teamülâtı 
beynelmileliye mucibince, tebaai mezkûrenin bilu
mum hukuk ve menafimi müdafaa ederler. 

Bu maksatla, mumaileyhim memleketeyn bey
ninde mevcut muahedat ve mukavelât ahkâmına 
münafi bilcümle mesail ile tebaası hukukunu muhil 
her husustan dolayı metalibatta bulunmak üzere 
havzai memuriyetleri dahilindeki memurini idariyiye 
müracaat edebileceklerdir. 

Talepleri memurini mezkûrede kabul edilmezse 
memuren bulundukları memleket hükümetine, ancak 
kendi memleketlerinin mümessili siyasîsi mevcut ol
madığı takdirde, doğrudan doğruya müracaat ede
bileceklerdir. 

Şehbenderlerin, vazaifi memurelerinin ifası husu-
satında memuren bulundukları memleketin memu
rini aidesi nezdinde en vasi muaveneti ve en hayrı-
hah müzahareti görmeleri temin edilmiştir. 

Madde 12. — Şehbenderler, kendilerini tayin eden 
devletin kavanini mucibince mezun oldukları takdir
de, kançılaryalarında kendi tebaasının tevellüdat ve 
vefiyatına müteallik beyanatı kabul ve bunların ni
kâhlarını, namzetlerin ikisi de şehbenderin mensup 
olduğu devlet tebaasından iseler, akdedebilecekler. 

Şurası mukarrerdir ki işbu madde ahkâmı alâka
dar eşhası mezkûr sicil nüfus ve vukuatını şehbende
rin memuren bulunduğu memleketin memurini aide 
sine tescil ettirmek vazifesinden vareste kılmaz. 
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Madde 13. — Şehbenderler, kendilerini tayin eden 
devletin •kavanini mucibince mezun oldukları tak
dirde: 

1. iK'eridı.feıM italyan eden devlet 'tebaasından 
olan tüccar veya sair efradı veya sefainin mürette
batı ve yolcuları tarafından vaki olabilecek beyanatı 
gerek kançılaryada, gerek alakadaranın ikametgâhın
da veya sefaini mezkûrede kabul etmek; 

2. Kendi tebaasına pasaport veya diğer şahsi ve
saik ita ve bilcümle pasaportları ve dîger vesaiki vize 
etmek hakkına malik olacaklardır. 

Madde 14. — Şehbenderler, kendilerini tayin eden 
devletin kavanini mucibince mezun oldukları takdir
de : 

1. Kendilerini tayin eden devlet arazisinde kâin 
emval, teşmiyet olunacak mesaliha veya dermeyan 
edilecek hukuka müteallik olmak şartı ile bilcümle 
ukut ve mukavelatı, tarafeyn hangi tabiiyette bulu
nursa bulunsun, kâtibi adil sıfatiyle kabul etmek; 

2. Kendilerini tayin eden devlet tebaasının vasi- ; 
yetlerine müteallik ahkâmı ve mezkûr tebaanın ev- ı 
lenme mukavelatını kâtibiadil sıf atiyle kabul etmek; 1 

3. Kendilerinıi tayin eden devlet tebaasının imza- i 
larını tasdik etmek; j 

4. Kendilerini tayin eden devlet makamat ve 
memurininden sadır olan her türlü evrak ve vesaikin ; 
imzalarını tasdik ve bunları tercüme etmek; j 

Hakkına malak olacaklardır. i 

Berveçhibâlâ tadat olunan evrak ve vesaik keza-
lik şehbender tarafından tanzim veya imzaları tasdik j 
ve şehbenderlik mührüyle tahtim edilmiş olan tercû- ; 
me, suret veya hulasalar şehbenderin memuren bu- j 
lunduğu memleket dahilinde mevsukiyeti veya asıl- ; 
larına mutabakatı musaddak vesaik, suretler, hulasa
lar veya tercümeler misillu tanınacak ve şehbenderin 
memuren bulunduğu memleketin memurini resmiye-
si veya muadil memurini tarafından tanzim, tasdik 
veya tercüme edilmiş gibi aynı kıymeti hukukiyeyi 
ve aynı kuvvei müspiteyi haiz olacaklardır. 

Şurası mukarrerdir ki, salifüzzikir evrakın, şeh
benderin memuren bulunduğu memleketin katibiadil
lerinden veya diğer memurini Tesmiyesinden sudur 
eden evrakı mümasile derecesine müsavi olan kıy
meti ve kuvvei müspitesi yalnız şekil noktai naza
rından olup evrak veya mukavelenin esası ve kuvvei 
icraiyesii maksut değildir. 

işbu evrak veya sair vesaik şehbenderin memu
ren bulunduğu memlekette icra olunacak işlere taal
luk ederlerse mezkûr memleket kavanini mucibince 
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matlup damga resmi ile sair harç ve resimlere, keza
lik bu memlekette meseleye müteallik bilumum mua
melata tabi olacaklardır. 

Tarafeyn şehbenderlikleri kançılaryalarında tescil 
edilmiş evrakın mevsukiyet ve suretleri veya salifüz
zikir suret, hulasa veya tercümelerin aslına mutaba
kat ve sıhhati hakkında bir şüphe tahaddüs ettiği tak
dirde bunların asıllariyle mukabelesini talep edecek 
olan alakadarın bu talebi reddedilemeyecek ve mu
maileyh lüzum görürse esnayi mukabelede hazır bu
lunabilecektir. 

Madde 15. — Devleteyni akideynden biri tebaası
nın tarafı diğer ülkesinde vefatı halinde alakadar 
memurini mahalliye, havzai memuriyeti dahilinde 
vefat vukubulan şehbenderi derhal keyfiyetten ha
berdar edecek ve müteveffanın vefat ilmühaberimin 
bir sureti musaddakasını en kısa bir müddet zarfın
da şehbendere bilâharç gönderecektir. 

Madde 16. — Tereke mesaili ahkâmı atiyeye tev
fikan halledilecektir. 

Birinci Bent 
Tarafeyni aliyeyni akideynden birinin tebaası ta

rafından diğerinin ülkesinde bırakılmış bir terekei 
menkuienin küşadı halinde memurini mahalliye, mü
teveffanın tebaası bulunduğu devlet şehbenderine bi-
lâtaahhür ihbarı keyfiyete mecbur olacak ve aym za
manda varisler bunların sakin oldukları mahal ve 
vasiyetname mevcut olup olmadığı hakkındaki ma
lumatı, kezalik terekenin muhafazası zımnında itti
haz etmiş olduğu tedabiri, imkân müsait olduğu mer
tebede, şehbendere bildirecektir. 

Şayet terekenin küşadından şehbender daha evvel 
malumatlar olursa, keyfiyeti aynı suretle memurini 
mahalliye terekeye mühür vaz'ında, defterinin tanzi
minde kezalik mühürlerin fekkinde teşriki mesaiye 
mecbur olacaklardır. Şu kadar ki, teahhür tereke 
için bir tehlike tevlit edebilecek ise şehbender veya 
memurini mahalliye salifüzzikir muamelatın ifasına, 
bilâbara iştirakini temin için diğerini bilâteahhür ha
berdar etmek üzere, yalnız olarak tevessül hakkına 
malik olacaktır. 

Terekei gayrimenkuleye gelince : Bu, memurini 
mahalliyeriin salahiyeti münhasırasına dahdldıir. Me
murini mezkûre işbu terekenin mevcudiyetinden ala
kadar şehbenderleri haberdar edecektir. 

İkinci Bent 
Terekenin ciheti verasetine, taksim ve tasfiyesine 

ve varislerle musalehler arasında rüyet edilecek hesa-
bata müteallik her dava, tereke menkul olduğu tak-
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dirde, murisin hini vefatında tebaası bulunduğu dev
letin mahakimi, tereke gayrimenkul olduğu takdirde, 
arazisinde kâin bulunduğu devletin mahakimi nez
dinde ikame edilecektir. 

Veraset veya vasiyetten başka diğer bir ciheti 
hukukiyeye müpteni olarak şehbenderin bulunduğu 
devletin veya bir devleti salisenin tebaası tarafından 
tereke hakkında müddeiyat ve metalabat dermeyanı 
halinde bu bapta karar itası daima şehbenderin bu
lunduğu memleket mahakimine veya diğer alakadar 
devairine ait olacaktır. 

İşbu bent ahkâmı mucibince salahiyettar maha-
kimden biri tarafından ittihaz edilen kararlar diğer 
devlet tarafından tanınacak ve vacibülicra olacaktır. 

Üçüncü Bent 
Tereke mesailinin rüyetine, bendi sabık mucibin

ce, murisin mahakimi milliyesi salahiyettar olduğu 
halde devaüri mahalliye terekenin muhafazası için 
tedabiri lazime ittihaz ve işbu maddenin birinci ben
dine tevfikan, murisin tebaası bulunduğu devlet şeh
benderini bilâteahhür keyfiyetten haberdar etmeli
dir. 

Evvelki fıkra mucibince memurini mahalliye ta
rafından ittihaz olunan tedabir, şehbenderin talebi 
üzerine ret olunmalıdır. 

Dördüncü Bent 
Şehbender, terekei menkulenin eşhası hususiye 

veya memurini mahalliye yedinde bulunabilecek kâf-
fei mevaddını, müteveffa bunların iade ve teslimle
rini hangi şerait dahilinde talep edebilir idi ise, o şe
rait tahtında tesellüm hakkına malik olacaktır. Bu 
takdirde şehbender terekenin menafiini bizzat veya 
terekeyi mahakim nezdinde ve mahakim haricinde 
temsil etmek için bir vekil nasp ile terekei menkule 
üzerinde sıkı bir idare teminine mecbur olacaktır. 

Şurası mukarrerdir ki, şayet şehbenderin bulun
duğu memleket veya üçüncü bir devlet tebaası tere
kede alakadar bulunursa şehbender veya bunun ta
rafından nasp edilmiş olan şahıs, terekenin idaresi 
hususunda müttehaz her tedbirde memurini mahal
liye ile mutabık olarak hareket etmeye mecbur ola
caktır. 

Beşinci Bent 
Şehbender, terekei menkulenin tesellüm eylediği 

bilcümle mevaddın murisin yevmi vefatından biliti-
bar dört ay müddetle emaneten muhafaza etmeye 
meobur olacaktır. Şu kadar ki, şehbender mahkeme 
masarifini, şehbenderlik resim ve harçlarım, memu
rini mahalliye masarifini kezalik müteveffanın son 

, hastalığı ve cenaze masraflarını, hizmetçi ücretleri
ni, son altı aylık icar bedelatını ve indeliktiza efradı 

j ailesinin infaık ve iaşesi masarifini tediye için muk-
tazi mebaliği tereke mevcudundan hemen ifraz ede
bilecektir. 

Şehbender, tereke rüsumunun ve kendisine der-
meyan edilecek ımüddeiyatın tesviye ve usulü veçhile 
temiriinden evvel tereke adadına dahil bulunan me-
vaddı memaliki ecnebiyeye göndermek ve ne de va
rislere veya infazı vasiyete memur kimselere teslim 
etmek hakkını haiz olmayacaktır. Şayet şehbender, 
işbu müddeiyatın varisler tarafından tanınmış veya 
bir mahkeme karariyle tasvip veyahut alakadar me
murini adliyeye muntazaman tevdi edilmiş olduğu 
hakkında müteakip altı ay zarfında malumattar ol
mazsa bu mecburiyet sakıt olur. 

Rüsumu maliyeye müteallik hususatta, tarafeyni 
aliyeyni akideynden birisinin tebaasının diğer taraf 
ülkesinde bıraktığı terekede tebaayi mahalüyeye ait 
olanlara müsavi tekâlife tabi tutulacaklardır. 

Altıncı Bent 
Devleteynden birinin tebaasının tarafı diğer ülke

sinde bulunan terekelerinin küşadı, idaresi ve tasfiye
si hususlarından mütevellit kâffei mesailde şehben
derler kendi milletlerine mensup olup hazır bulun
mayan veya mahcur, kısır, veyahut sagir olan varis
leri, bunlar diğer vekiller nasp etmedikleri takdirde 
bilumum memurini mahalliye nezdinde temsil etme
ye bihakkın mezun olacaklar, ve bu suretle sıfatı 
vekâletlerinin husûsi bir vekâletname ile ispata mec
bur tutulmaksızın resmen mezkûr varislerin mümes
silleri gibi tanınacaklardır. Şehbender varislerin mü
messili addolunduğundan terekeye müteallik her gû-
na işten dolayı memurini mahalliye nezdinde şahsen 
dahili dava edilemez. 

Yedinci Bent 
Balâdaki ahkâm, tarafeyni aliyeyni akideynden 

birinin ülkesinde bulunup işbu ülke haricinde vefat 
etmiş olan tarafı diğer tebaasından birinin terekesine 
ait emvali menkule ve gayrimenkule hakkında da 
âlâ tarikülkıyas tatbik olunur. 

Sekizinci Bent 
Tarafeyni aliyeyni akideynden birinin hazır bu

lunmayan veya temsil edilmemiş olan tebaası tarafı 
diğer ülkesinde kuşat edilen bir terekede alâkadar 
olduğu takdirde, murisin tabiiyeti ne olursa olsun, 
şehbenderler, hususi bir vekâletname ibraz etmeksi
zin, veresenin mümessili sıfatiyle hareket edebile
ceklerdir. Fakat şehbenderin müdahalesi, kendi talbi-
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iyetine mensup memlehülhakların hazır olacakları 
veya temsil edilecekleri andan itibaren kabul edilme-
yecektif. 

Şu kadar ki, üşbu ahkâm müteveffanın tebaasın
dan bulunduğu devlet memurini şehbenderisine mua-
hedat ile tanınmış olan hukuka halel dras edemeye
cektir. 

Dokuzuncu Bent 
Tarafeyni aliyeyni akideynden birinin tebaasın

dan olup da tarafı diğer ülkesinde, gerek bir sefüne 
derununda gerek karada vefat eden taife ve yolcu
ların ve diğer gemi seyyahininin terekesi zuhuru ha
linde terekenin defterlerini tanzime ve muhafaza ve 
tasfiyesi zımnında muktazi sair muamelatı resmiyeyi 
ifaya, münhasıran müteveffanın mensup olduğu 
memleket şehbenderleri salahiyettar olacaklardır. 

Tarafeyni ailyeyni akideynden birinin tebaasın
dan olup tarafı diğere mensup bir sefine derununda 
vefat eden taifeye ve yolculara ait.ücretler, maaşat, 
kıymetli evrak ve eşya muvasalat limanında bunların 
mensup oldukları milletin şehbenderine tevdi edile
cekleridir. 

Madde 17. — Tarafeyni, aliyeyni akideynin şeh
benderleri kendi sagir, kasir ve mahcur tebaaları için 
vasayet veya kayyumluk tesisi lüzumunu bulundukla
rı devletin memuru aidine iş'ar edebileceklerdir, it
tihaz edilecek mukarrerat hususunda yalnız işbu me
murun haizi salahiyet kalması mukarrerdir. 

Madde 18. — Seyrüsefaine müteallik mevad tara
feyni aileyrii akideyn şehbenderlerinin vazaifi ahkâ
mı atiye dairesinde ifa edilecektir. 

Birinci Bent 
Şehbenderler, mensup oldukları memleket sefai-

ninin duhul ve şevkini, liman nizamatına tevfiki ha
reketle, teshil ve havzai memuriyetleri dahilindeki 
sularda tevakkufları: müddetince onlara müzaharet 
edebileceklerdir. 

Bu maksatla kendi milletlerine mensup sefain 
derununa, bunların serbest pratika almalarını müte
akip, bizzat aziımet veya vekiller izam, kaptanı ve 
mürettebatı isticvap ve seferlerine, mahalli azimet
lerine ve sefer vukuatına dair beyanatı kabul ve ev
rakı sefineyi muayene ve manifestolar tanzim edebi
leceklerdir. 

îşjbu maddede mezkûr (mürettebat) tabirinin ge
mi zabitanını, gemiciler, ateşçileri ve sefinede müs
tahdem diğer bilumum eşhası muhtevi olduğu mu
karrerdir. 

I Şehbenderler, mensup oldukları memleketin sefa-
I ini ticariyesinde intizamı dahilinin muhafazası ile 
I münhasıran mükellef olacaklar ve sefainü mezkûre-
I nin kaptanları, zabitleri ve tayfası arasında zuhur 
I edecek münazaatı ve bunlardan bilhassa ücrete ve 
I mütekabilen münakit taahhüdatın ifasına müteallik 
I olanları bizzat kendileri hal ve fasledeceklerdir. 
I Memurini mahalliye, gemide hadis olan karga-
I şahklıaıra, kalfada veya limanda asaytlşi umuımıiyeyii 

muihil bir malhiyetöte 'olmadikça veyahut şehbemider-
I ferin memuren ibulunduğu memlekete 'mensup veya 
I mlürefitöbaltımdan lolimıayaın bir şjaihıs fbu kargaşalık -
j 'lama tarışmıış Ibulunmadikçaı müdahale edemeyecek-

ıtir. 
Diğer bilcümle ahvalde memurini mezkûre talep 

I vukuunda şehbenderlere, Vazifelerinin ifasını teshil 
I için müzaharette bulunmakla iktifa edecektir. 

I Üçüncü Bent 
Şehbenderler, mensup oldukları memleket sefaini 

I harbiye ve ticari yesi mürettebatından olup tarafeyni, 
I aliyeyni akideynden biri arazisine firar etmiş olan 
I eşhası derdest ettirebilecekler ve bunları gerek sefi

neye, gerek vatanlarına iade edebileceklerdir. 
I Mumaileyhimin bu maksatla alakadar memurini 

mahalliyeye tahriren müracaat ve gerek sefinenin 
I defterlerini ve tayfa listesini, gerek bu vesaikin mu-
I saddak hulasasını ibraz ederek, talep edilen eşhasın 

filhakika mürettebattan olduğunu ispat etmeleri la
zım gelecektir. 

Bu suretle sübut bulan talebi mezkûr üzerine fi-
I rarilerin teslimi reddedilemeyecektir. 

Bundan başka, mezkûr firarilerin taharrisi ve der
destleri için memurini şehbendetliye her gûna mua
venet ve müzaharet ita edilecek ve bunlar, şehben
derin talebi tahririsi üzerine masarifi şehbendere ait 
olarak memleketin hapishanelerine sevk edilecekler, 
ve sefineye iadeleri zamanına veya memleketlerine 
gönderilmeleri için bir fırsat zuhuruna kadar orada 
mevkuf tutulacaklardır. Şu kadar ki, derdest olun
dukları günden itibaren iki ay zarfında işbu fırsat 
zuhur etmez veya mevkufiyet masarifi muntazaman 
tesviye edilmezse üç gün evvel şehbendere ihbar şartı 
ile ve aynı sebepten dolayı yeniden tevkif olunama
mak üzere, mezkûr firariler serbest bırakılacaklar
dır. 

Şayet firariler, karada her hangi bir cürüm işle-
mişlerse mahkeme hükmünü ita ve işbu hüküm ta
mamen ve kamilen icra olununcaya kadar memurini 

I mahalliye emri teslimi tehir edebilecektir. 
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Mürettebat adadına dahil olup arazisine firar ey
lediği memleketin tebaası bulunan eşhasın (Lehistan 
için Danzik serbest şehsi tebaasının) işbu madde ah
kâmından müstesna olduklarını tarafeyni aliyeyni ak'i-
deyn kararlaştırmışlardır. 

Dördüncü Bent 
Sefa'in mücehbizleri, hamule sahipleri ve sigor

tacılar arasında hilafına ahkâm mevcut olmadıkça 
memleketeyn sefainkıin denizde duçar olacakları ha
şarat neticesinde ister bilihtiyar, ister bilmecburiye 
mütekabil limanlara duhulleri halinde mezkûr haşa
rata müteallik hususat mensup oldukları millet şeh
benderleri tarafından tesviye edilecektir. Şayet şeh
benderin memuren bulunduğu memleket veya bir 
devleti salise tebaası işbu haşaratta alakadar bulu
nursa, ihtilafı vaki, bilcümle alakadarın arasında 
sulhen tesviye edilemediği takdirde memurini mahal-
liyeee halledilecektir. 

Beşinci Bent 
Memleketeynden birinin hükümetine veya teba

asına ait bir sefine tarafı diğer sevahilinde bir kaza
yı bahriye uğrayacak ve karaya düşecek olursa me
murini mahalliye alâkadar şehbenderi keyfiyetten b!i-
lateahhür haberdar edecektir. 

Şu kadar ki, memleketeynden birine mensup olup 
tarafı diğer kara sularında kazaya uğrayacak veya 
karaya düşecek olan sefainin tahlisine müteallik 
ameliyat kendi şehbenderleri tarafından sevk ve ida
re edilecektir. Tarafeyn memalikinde memurini ma-
haliyenin müdahalesi ancak mezkûr şehbenderlere 
müzaharet, intizamı muhafaza, mürettebat haricinde 
olan tahlisiyecilerin menafiinü siyanet ve emtianın 
duhul ve hurucunda lâzımülriaye ahkâmına icrasını 
temin maksadiyle vaki olacaktır. 

Mezkûr şehbenderlerin veya murahhaslarının 
gaybubetinde veya bunların muvasalatlarına kadar 
memurini maihallliye eşhasın himayesi ve kazadan 
tahllis edilecek olan mevaddm muhafazası zımnında 
muktazi bilcümle tedabiri ittihaza mecbur olacak
lardır. 

Bu muhtelif ahvalde memurini mahalliyenin mü
dahalesi, tahlisiye ameliyatının ve kurtarılan mevad
dm emri muhafazasının istilzam edeceği ve mümasil 
ahvalde sefaini milliyenin veya en ziyade mazharı 
müsaade millet sefaininin tabi olabileceği harçlar 
müstesna olmak üzere, hiç bir suretle harç listiyfası-
na mahal vermeyecektir. 

Kazayı bahriye uğrayan sefainin tabiiyeti hakkın
da bir şüphe hudusu halinde işbu maddede mezkûr 
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vazaifin ifasına münhasıran memurini mahalliye sa-
lahliyettar olacaktır. 

Kurtarılan emtia ve eşya, dahilden istihlak için 
ithal edinmedikleri takdirde, hiç bir gümrük resmi 
tediyesine ta!bi değildür. 

Altıncı Bent 
Şehbenderlerin seyrisefaine müteallik mevaddaki 

vazaifi evvelki bentlerde zikredilen hususata mün
hasır olup ef'al ve muamelatı saireye hiç bir suretle 
teşmil edilmeyecektir. 

Binaenalâzalik, şurası mukarrerdir ki, indeliktiza 
memurini mahafliye memleketlerinin limanlarında 
tarafı diğer sefaini ticari yesi derununda istintak ve 
isticvap, taharri, haciz, derdest, kabMhüküm tevkif, 
şuhut istimaı, bir hükmün infazı veya diğer resmi 
bir muamelei tazyikliye ifası- hususlarını doğrudan 
doğruya icra edebilecektir. 

Ahkâmı Umumiye 
Madde 19. — Vazaifi şehbenderiyi ifaya mezun 

oldukları takdirde, işbu mukavelenamenin şehben
derlerin vazaifine müteallik bilcümle ahkâmı, tara
feyni aliyeyni akideynin diplomasi memurlarına da 
tatbik olunur. 

Madde 20. — Bundan başka şurası mukarrerdir 
ki, tarafeyni aliyeyni akideynden birinin şehbender
lik makamı reisleri ve memurini şeh'benderisi diğer 
taraf ülkesinde en ziyade mazharı müsaade milletin 
aynı sınıftaki memurinine bahşedilmiş veya edilecek 
olan bilcümle imtiyazat ve muafiyata ve aynı vazaife 
mütekabiliyet şartı ile mazhar ve malik olacaklar
dır. 

Binaenalâzalik, şurası mukarrerdir ki, tarafeyni 
aliyeyni akideynden hiç biri kendisi tarafından diğer 
tarafa memurini şehbenderisine bahşedilenlerden baş
ka veya daha vasi imtiyazat, muafiyat ve vazaifi ken
di memurini şeh'benderisi lehine talep zımmında yu
karıda muharrer en ziyade mazlhan müsaade millet 
kaydından mütevellit menafii dermeyan edemeyecek
tir. 

Madde 21. — İşbu mukavelename tasdik edile
cek, tasdiknamelerin teatisinden bir ay sonra iktisa
bı meriyet eyleyecek ve ahkâmı, tarafeyni aliyeyni 
akideynden biri veya diğeri tarafından feshedildiği
nin tebliğinden itibaren altı aylık bir mühlet inkiza-
sında miinkati olacaktır. 

Tasdikanlilmekal bu bapta alelusul salahiyettar 
olan zirde vaziülimza işbu mukaveleyi imza ve mü-
hürleriyle takdim etmişlerdir. 
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Ankara'da iki nüsha olarak 25 Mart 1927 tari
hinde tanzim edilmiştir. 

îmza Protokolü 
Bugünkü tarihle münakit şehbenderlik mukave

lenamesinin limza edileceği esnada tarafeyni aliyeyni 
ak'ideyn hususatı atiyeyi kararlaştırmışlardır. 

Beşinci Maddeye Müteferrian 
1. Şurası mukarrerdir ki, (kançılarlar) Türkiye 

ve (Şehbenderlik Ateşe ve Kâtipleri) Lehistan Şeh
benderlikleri kadroları için mevzubahistir. 

2. Beşinci maddede tadat edilenlerden başka 
meslekten ye kendilerimi tayin eden devlet tebaasın
dan olan diğer memurini şehbenderide bu maddenin 
ikinci fıkrasında münderiç aynı kuyudu ihtiraziye 
tahtında olarak şahsi vergi mahiyetini haiz bulunan 
bilavasıta menkulat tekâlifi istisnasından müstefit 
olacaklardır. 

Şu kadar ki, işbu memurinin adedi; başşehben-
derlikler için (4) ü ve şehbenderlikler ve şehbender 
vekilleri için (3) ü tecavüz edemeyecektir. 

Yedinci Maddeye Müteferrian 
Beşinci maddede tadat edilen memurine gönderi

len davet varakaları ahkâmı cezaiye hakkında bir 
kaydı tihtiva etmeyecek veçhile bir şekli cemilekâra-
nede tahrir edilecek ve fakat ademi icabet halinde 
ahkâmı mezkûre mabihittatbik kalacaktır. 

On İkinci Maddeye Müteferrian 
Ancak ifayı memuriyet eyledikleri mahallerin ka-

vanini nükâh müddeti akdini kabul ettiği takdirde 
şehbenderlerin nikâh aktedebileceklerini tarafeyni 
aliyeyni akideyn kararlaştırmışlardır. 

Şehbenderlik mukavelenamesinin bir cüz'ü mü
temmimi bulunan işbu protokol mukavelename ile 
aynı zamanda dahili meriyet olacaktır. 

Tasdikanlilmekal bu bapta alelusul salahiyettar 
zirde vaziini imza işbu protokolü imza eylediler. 

Ankara'da iki nüsha olarak 25 Mart 1927 tari
hinde tanzim edilmiştir. -

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hariciye Encümeni 14.5.1927 

25 Karar Numarası 
Hariciye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Lehistan ile 25 Mart 1927 tarihinde Ankara'da 

imza edilmiş olan konsolosluk mukavelesinin tasdiki 
hakkında Başvekâletten gönderilen kanun layihası ve 
merbutu Hariciye Encümeninde tetkik ve mütalaa 
olundu. 

işbu mukavelenin mevaddı müteferriası tarafeyn
den her birinin diğer taraf ülkesinde Hükümeti ma-
halliyenin umum devletler hakkında müsavi muame
le tatbik etmek kaydı altında lüzum göreceği meva-
ki müstesna olmak üzere fahri veya muvazzaf kon
solosluklar tesis edebileceğini, meslekten yetişme kon
soloslar ile mahiyetlerinin istimvalât, ibate ve her 
hangi bir makam tarafından matruh şahsi vergi ma
li'yetini haiz doğrudan doğruya istiyfa olunur men
kulat vergilerinden muaf olacaklarını, (bunlardan 
başka meslekten ve yine kendilerini tayin eden devlet 
tebaasından başşehbenderliklerde azami dört ve di
ğerlerinden üç memur da aynı muafiyetten istifade 
edeceklerdir) kançılarya ve evrak hıfzına mahsus 
yerlere istimvalât ve 'ibate tedabiri tatbik edilemeye
ceğini konsoloslukların mukavele mucibince dairei 
salahiyetlerine dahil işlerden dolayı mahalli mahke
melerde mahakirne asgari 3 sene hapis cezasını istil
zam eden ahval müstesna olmak üzere derdest ve 
tevkif olunamayacaklarını, konsoloshane evrakının 
taarruzdan masun olacağını, konsolosların hini vü-
rutlarında beraber getirecekleri veya altı ay sonra 
ithal edecekleri kendilerine ve ailelerine ait eşyanın 
bilmuayente fakat bilaresim imrar olunacağını, evra
kı resmiyenin gümrük resmine tabi olamayacağını 
tazammun etmekte; tereke ve seyrisefain işleri de 
dahil olmak üzere konsolosların vazife ve salahiyet
lerini tespit eylemektedir. 

Lozan'da, Lehistan'la akdettiğimiz ikamet ve ti
caret mukavelelerinden sonra ilk konsolosluk muka
velemiz olan bu mukaveleyi de yine Lehistan'la ak
detmiş olduğumuzu memnuniyetle kaydeder ve ka
nun layihasının müstaceliyetle müzakeresini Heyeti 
Celileye teklif eyleriz. 

Hariciye Encümeni Reisi 
Menteşe 

Şükrü Kaya 

Kâtip Namına 
Afyonkarahisarı 

Ruşen Eşref 

Aza 

Yusuf Kemal 

Aza 
Saffet 

Mazbata Muharriri 
Namına 
istanbul 

Tevfik Kâmil 

Aza 

Ahmet Muhtar 

Aza 
Kütahya 

Mehmet Nuri 

Aza 
Ağaoğlu Ahmet 
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Hükümetin Teklifi 
Türkiye Cumhuriyeti İle Lehistan Cumhuriyeti Ara

sında Münakit Şehbenderlik Mukavelenamesinin 
Tasdikine Mütedair Kanun 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Lehistan 
Cumhuriyeti arasında 1927 senesi Mardin yirmi be
şinci günü Ankara'da akit ve imza olunan şehben
derlik mukavelenamesi kabul ve tasdik olunmuştur. 

Madde 2. — İşbu mukavelenamenin icrayi ahkâ
mına İcra Vekilleri Heyeti* memurdur. 

13 Nisan 1927 
Başvekil Adliye Vekili 

İsmet Mahmut Esat 
Müdafaai Milliye Vekili Bahriye Vekili 

Recep İhsan 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 

M. Cemil Doktor Tevfik Rüştü 
Maliye Vekili Maarif Vekili 

Mustafa Abdülhalik Mustafa Necati 
Nafıa Vekili Ziraat Vekili 

Behiç Mehmet Sabri 
Sıhhiye ve Muaveneti 

Ticaret Vekili İçtimaiye Vekili 
Mustafa Rahmi Doktor Refik 

Hariciye Encümeninin İlavesi 

Türkiye Cumhuriyeti İle Lehistan Cumhuriyeti Ara-
s,nda Münakit Şehbenderlik Mukavelenamesinin 

Tasdikine Mütedair Kanun 

Madde 1. — Aynen kabul. 
Madde 2. — İşbu kanun neşri tarihinden itiba

ren muteberdir. 
Madde 3. — İşbu mukavelenamenin icrayi ahkâ

mına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Layihanın müstaceliyetle müzakeresi 
hakkında Encümenin taharri teklifi vardır. Bunu 
reye arz ediyorum, müstacelen müzakeresini kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Kanun layihasının heyeti umumiyesi hakkında 
mütalaa var mı? (Hayır sesleri). Maddelere geçilme
sini kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Türküye Cumhuriyeti İle Lehistan Cumhuriyeti Ara
sında Münakit Şehbenderlik Mukavelenamesinin 

Tasdikine Mütedair Kanun 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Lehistan 
Cumhuriyeti arasında 1927 senesi Mardin yirmi be

şinci günü Ankara'da akit ve imza olunan şehbender
lik mukavelenamesi kabul ve tasdik olunmuştur. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır sesleri). 
Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun neşri tarihinden itibaren 
muteberdir. 

REİS — Mütalaa var mı? 
AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — (Muteberdir) 

yerine (Meriiyülicradır) dense daha doğru olur efen
dim. 

REİS — Bu tashih veçhile reyinize arz ediyorum. 
Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 13. — İşbu mukavelenamenin icrayı ah
kâmına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile re
yi alinize arz ediyorum. Kabul edenler beyaz, etme
yenler kırmızı rey pusulası vereceklerdir. 

Ruznamenin altı ve yedi numaralarındaki kanun 
lay halarinın tehir müzakerelerini Encümen talep et
miştir. Sekizinci numaradaki layihanın müzakeresine 
geçiyoruz. 

/ / . — Hudutları dahilinde Tebaamızın emlâkine 
vaz'yet eden devletlerin Türkiye'deki tebaaları em
lakine karşı mukabelei bilmisil tedabiri ittihazı hak
kında 111179 numaralı kanun layihası ve Hariciye 
Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet Müsteşarlığı 

Adet : 6/1868 
9 Mayıs 1927 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celllesine 
Hudutları dahilindeki tebaamız emlakine vaziyet 

eden devletlerin Türkiye'deki tebaaları emlakine 
karşı mukabelei bilmisil tedabiri ittihazı hakkında 
Hariciye Vekâleti Celilesince tanzim edilen ve İcra 
Vekilleri Heyetinin 4 Mayıs 1927 tarihli içtimaında 
tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan kanun 
layihası ile esbabı mucibe mazbatasının musaddak 
sureti leffen takdim olunmuştur. 

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

Başvekil 
İsmet 

— 314 



t : 70 21 . 5 . 1927 C : 1 

Esbabı Mucibe 
İdari mukarrerat veya fevkalade ve istisnai ka

nunlarla tebaamızın hudutları dahilindeki emlakine 
vaziyet ve hakkı tasarruflarını sair suretle ihlal eden 
devletler tebaasına karşı hini hacet de Hükümetimiz 
tarafından mukabelei bilmisil tedabiri ittihazı derpiş 
olunarak 'bu hususta Hükümetimize tevdihi salahiyet 
için merbut kanun layihası ihzar ve takdim kılınmış
tır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hariciye Encümeni 

Karar : 28 
16.5.1927 

Hariciye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Türklere ait olan emlake vaziyet eden devletler 
tebaasına karşı mukabelei bilmisül tedabiri ittihazı 
zımnında Hariciye Vekâletince tanzim olunan kanun 
layihasının tasdikine mütedair Başvekâletten alınan 
tezkere ile melfufu Hariciye Encümeninde mütalaa 
edildi. 

Kanun lâyihası metni merbut şekilde tadil edile
rek berayı müzakere Heyeti Umum iyeye takdim edil
miştir. 
Hariciye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Menteşe İstanbul 
Şükrü 'Kaya Ahmet Muhtar 

Aza Aza 
Kütahya İstanbul 

Nuri Beyefendi imzada Tevfik Kâmil 
bulunmadı 

ıAza Aza 
İstanbul A f yonkara'hisa r 

Yusuf Kemal Ruşen Eşref 

Hükümetin Teklifi 

Kanun 
Birinci Madde — İdari mukarrerat veya fevkalâ

de veya istisnai kanunlarla Türkiye Tebaası emlâki
ne vazi!yet eden devletler tebaasının Türkiye'deki em
lâkine tcra Vekilleri Heyeti karariyle mukabelei bil
misil olarak vaziyet etmeye hükümet mezundur. Va
ziyet edilen ecnebi emlâkin varidatı vesaike istinaden 
ispat edecekleri zararlar nispetinde yukarıda beyan 
edildiği veçhile zarar gören Türk tebaasına tevd:i ve 
ledellcap mezkûr emlâk bunlara temlik olunur. 

İkinci Madde — İstinat edilecek vesaikin şekle 
ait olarak suveri tanzimiyesi ve mercii tanzimi tcra 
Vekilleri Heyetince tayin ve tespit olunur. 

Üçüncü Madde — İşbu kanun neşri tarihinden 
itibaren meri olacakhr. 

Dördüncü Madde — İşbu kanunun icrasına İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 4 Mayıs 1927 

Başvekil Adlîye Vekili 
İsmet Mahmut Esat 

Müdafaai Milliye Vekili Bahriye Vekili 
Recep İhsan 

Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 
Cemil beyefendi imzada Doktor Tevfik Rüştü 

bulunmadı 
Maliye Vekili Marif Vekili 

Mustafa Ahdülhalik Mustafa .Necati 
Nafia Vekili Ziraat Vekili 

Bebiç Mehmet Sabri • 
Ticaret Vekili Sıhhiye ve Muaveneti 

Mustafa Rahmi İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Adliye Encümeninin Tadili 
Kanun 

Madde 1. — İdari mukarrerat veya fevkalâde 
veya istisnai kanunlarla Türkiye tebaasının hukuku 
mülkiyetini kısmen veya temamen tahdit eden dev
letlerin Türkiye'deki tebaasının hukuku mülkiyeti 
dahi İcra Vekilleri Heyeti karariyle hükümet tarafın
dan mukabelei bilmisil olmak üzere kısmen veya te
mamen tahdit ve menkulât ve gayrimenkulâtına va
ziyet olunabilir. 

Vaziyet edilen emvalin varidatı ledelicap tasfiye
lerinden mütevellit hasılatı vesaike istinaden ispat 
edecekleri zarar nispetinde zarar gören Türk Tebaa
sına tevzi olunur. 

Madde 2. — Zarar gören vatandaşların istinat 
edecekleri vesikanın şekil ve suret ve mercii tanzimi 
İcra Vekilleri Heyetince ve bir talimatname ile tayin 
ve tespit olunur. 

Madde 3. — Aynen kabul. 
ıMadde 4. — Aynen kabul. 
REİS — Heyeti umumiyesi hakkında bir müta

lâa var mı? (Hayır sesleri) 
Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen el kal

dırsın, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın, madde
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Hudutları Dahilinde tebaamız emvaline vaziyet 
eden Devletlerin Türkiye'deki tebaaları emlâkine 
karşı mukabelei bilmisil tedabiri ittihazı hakkında 
Kanun 

Madde 1. — İdari mukarrerat veya fevkalâde ve
ya istisnai kanunlarla Türkiye tebaasının hukuku 
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mülkiyetini kısmen veya temam en tahdit eden dev
letlerin Türkiye'deki tebaasının hukuku mülkiyeti 
dahi îera Vekilleri Heyeti karari'yle hükümet tarafın
dan mukabelel bilmisil olmalk üzere kısmen veya te-
mamen tahdit ve menkul ât ve gayrimenkulâtına va
ziyet olunabilir. 

Vaziyet edilen emvalin varidatı ledelicap tasfiye
lerinden mütevellit hasılatı, vesaike istinaden ispat 
edecekleri zarar nispetinde, zarar gören Türk tebaa
sına tevzi olunur. 

REİIS — Mütalâa var mı? (Hayır sesleri) Madde
yi aynen kabul edenler el kaldırsın, kabul etmeyenler 
el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Zarar gören vatandaşların istinat 
edecekleri vesikaların şekil ve suret ve mercii tanzi
mi tcra Vekilleri Heyetince bir talimatname ile tayin 
ve tespit olunur. 

RBÎS — Mütalâa yoktur, maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın, 
kabul edilmiştir. 

Madde 3. — fşbu kanun neşri tarihinden itiba
ren meri olacaktır. 

REtS — Mütalâa var mı? 
AHMET HAMDİ DEY (İBozok) — Meri ola

caktır yerine meridir dense daha muvafık olur. 
RBİİS — Bu veçhile tashih ediyoruz. Tashih veç

hile maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın, ka
bul etmeyenler el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

Madde 4. — tşbu kanun ahkâmının icrasına İc
ra Vekil eri Heyeti memurdur. 

REİS — Mütalâa var mı? (Hayır sesleri) Mad
deyi kabul edenler el kaldırsın, kabul etmeyenler el 
kaldırsın. Kabul edilmişitİr. . 

Kanunun ikinci Müzakeresine geçilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın, kabul etmeyenler el kal
dırsın, kabul olunmuştur. 

12. — Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Kral
lığı arasında münakit Ticaret muahedenamesinin 
tasdiki hakkında 1/1118 numaralı kanun lâyihası ve 
Ticaret ve Hariciye Encümenleri mazbataları. 

RİBÎıS — Okunacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 24. Mart. 1927 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet 

6/1202 
Büyük Millet (Meclisi Riyaseti Celilesine 

Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Krallığı ara
sında münakit ikamet mukavelenamesi ile Ticaret 
muahedenamesinin tasdiki hakkında Hariciye Vekâ-

ı leti Celilesinee tanzim edilen ve İcra Vekilleri Heye
tinin 29 Kanunuevvel 1926 tarihli içtimaında tezek
kür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan iki kıta ka
nun lâyihası ile esbabı mucibe mazbatalarının mu-
saddak sureti leffen takdim olunmuştur. 

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

Başvekil 
îsmet 

I Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Arasında Âkit 
I ve îmza Olunan Ticaret Muahedenamesinin Esbabı 
I Mucibe Lâyihası 

I Macaristan Hükümteiti ile akdolunan Ticaret mua-
I hedesi esas 'itibariyle Finlandiya Ticaret ve Seyr'isefain 
I muahedesinin muhtevi bulunduğu ahkâmın aynidir. 
I Yalnız Finlandiya (Consıolidation) KonsolJdasyon 
I listesinde gümrük rüsumunda tatbik olunacak yüzde 

tenzilâtlar Consölide - Konsolide edilmiş iken Ma
caristan Consolİdation listesinde ise doğrudan doğru-

I ya gümrük rüsumu Consölide edilmiştur, şu suretle 
I muahenedin meriyeti esnasında Macaristan'a vaki 
I olacak ithalâtımız listede muharrer gümrük rüsu-
I mundan fazla bir resim tediye etmiyeceklerdir. 

Gümrük resmi Consölide edilmiş emtia meyanın-
I da en mühimini teşkil eden kuru üzüm ve halı için 
I mühim tenzilât elde etmeye muvaffak oldu. Şöyle 
I ki: - Umumi tarife mucibince yüz elli kuron resme 
I tabi olan kuru üzüm için kırk kuron gümrük resmi 
I, tayin ve tespit olunmuştur. Halılarımıza verilen ten-
I zilâta gelince - evvelce her yüz kilosuna bin altı 
I yüz kıron tarh olunan yün ipliğinden mamul zemin 
I halıların elde edilen tenzilât dolayısiyle dokuz yüz 
I kuron, yine her yüz kilosuna on bin kuron tarh olu-
I nan ipekten mamul bulunan ve arzani ve tulâni ip-
I İikleri ipek olan halılara ise altı bin kuran, ve en ni-
I bayet her yüz kilosuna iki bin kuran tarh olunan bu 
I halılardan gayrısına ise bin kuron tarh olunacaktır. 

I Elde edilen bu mühim tenzilât neeticesinde halı 
I ticaretimMn mühim bir surette inkişaf edeceği pek 
I bedihidir. Macaristan Hükümeti îspanya ile akdet-
I miş olduğu ticaret muahedesi mucibince Safran, ku-
I ru incir, fıstık, fındık. Zeytin, safi zeytinyağı, meyan 
I kökü maddeleri için kabul ettiği tenzilâtlı gümrük 
I rüsumunun aynen memleketimizjin en mühim ihra-
I cat emtiasını teşkil eden işbu mevad hakkında tatbi-
I kini taahhüt eylemiş ve bu mevadda mütedair güm-
I rük rüsumu da Consölide edilmiştir Ticaret mua-
I hedesinin akdinden eWel Macaristan'a vaki olan sek-
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sen altı bin kiloluk üzüm ithalâtımızın bu maddeye 
mütedair gümrük resminin 2/3 nispetindeki tenzi
lâttan dolayı mühim bir surette tezayüt edeceği pek 
tabiidir. Diğer mevadda gelince, onlara da gümrük 
rüsumunun diğer devletlere tatbik olunan rüsum 
dairesinde tatbiki neticesi olarak bu mevadda ait ih
racatımız da tezayü't etmiş bulunacaktır. Elde edilen 
gümrük rüsumuna müteallik bu menafiden başka 
ayrıca senevi altı yüz bin kiloluk tütünün Macar Re
jisi tarafından mubayaa edilmesi de temin edildi. 
'Muahedeye merbut bulunan imza protokolünde Ma
car Hükümetinin bu bapta bir taahhüdü münderiç-
tir. Muahedenin gümrük - mesaili bu suretle tespit 
edildikten sonra alelumum ticaret ve transit setbösti-
sine, Şimendifer nakliyatına, seyyar ticaret memur
larının ve pazar ve sergilere azimet eden tüccarların 
vaziyetlerine ve rüsumu dahiliyeye mütedair mesaili
de üçündü bir devlete müsavat üzere muamele gör-
melk esa'sı kajbul edildiği gibi muahedenin bazı ahkâ
mın da te'baai mahalliye muamelei dairesinde tan
zim edilmiştir. 

Seyrisefain maddesine gelince, Macaristan seyri-
sefaininin haizi ehemmiyet olmaması hasebiyle bu 
baptaki ahkâmın mufassal bir sekilide tespitine lüzum 
görülmemiş, en ziyade mazharı müsaade millet mua
mele esası dairesinde umumi mahiyette bir madde -
vaz'iyle iktifa olunmuştur. 

Türkiye ile Macaristan arasında Ticaret Muka
velenamesi. 

(Bir taraftan Diğer taraftan 
Türkiye Macaristan 

İki memleket arasındaki münasabatı iktİsadiyeyi 
inkişaf ettirmek: arzusu ile mütehassis olarak bir ti
caret mukavelenamesi akdine karar vermişler ve bu 
bapta murahhasları olmak üzere. 

Türkiye Reisicumhuru Hazretleri, 

• Türkiye Büyük Millet Meclisinde Gaziantep Me
busu ve Sabik Ticaret Vekili Ali Cenani Bey ile Ha
riciye Vekâleti Müsteşarı Ali Şevki Bey'İ, 

Macar Kralı Naip Hükümeti Hazretleri, 

Macaristan'ın Türkiye'deki fevkalâde murahhas 
ve orta elçisi Müsyü (Lâdislâs Tabi Do Taharie 
Tarkoe) yi tayin etmişlerdir. 

Müşarünileyhim usulüne muvafık ve muteber gö
rülen salâhiyetnameler'ini yekdiğerine badetitebliğ ah
kâmı atiyeyi kararlaştırmışluai/dır. 

Madde 1. — Tarafeyni akideynden birinin, di
ğer taraf arazisine İthal edilen müstahsalatı arziye ve 

sınaiyesi, herhangi bir memleketi salisenin mümasil 
mahsulâtından istiyfa olunan ve olunacak bulunan
dan başka veya daha yüksek rüsuma, emsali tezyide, 
Harca Veyahut herhangi bir başka aidata tabi tutul
mayacaklardır. 

•Menşei memleketeyn olan ve mütekabilen A ve 
B melfuflarırida mezkûr bulunan mahsulât, birinci 
fıkranın ahkâmından istifade etmekle beraber mez
kûr melfuflarda tespit edilmiş alanlardan daha yük
sek ithal rüsumuna tabi tutulmayacaklardır. 

Şurası mukarrerdir ki, en ziyade mazharı müsaa
de millet muamelesi gümrük mulkarreratının tatbiki
ne, gümrükteki muameleye ithal edilen emtianın tar
zı muayene ve tahliline, gümrük rüsumunun ve ver
gilerin tediye şeraitine, gümrük tarifelerinin tasni
fine ve inhisarların tatbikine şamildir. 

Madde 2. — Tarafeyni akideynden birinin mus-
tahisalâtı arziye ve sınaiyesi bir veya müteaddit mem
leketi saliseden transit suretiyle geçtikden sonra ta
rafı diğer ülkesine hini ithallerinde menşei memleket
lerinden doğrudan doğruya ithalleri takdirinde ta
bi olacakları vergi veya rüsumdan başkasına veya da
ha yükseğine tabi tutulmayacaktır. 

ıMadde 3. — Tarafeyni akideynden birinden neşet 
eden ve tarafı diğer memleketine ithal olunan müs
tahsalatı arziye ve sınaiye herhangi bir^nam altında 
olursa olsun dahili rüsum hususunda üçüncü bir 
memleketin aynı mahsulâtına bahşedilmiş olan mua
meleden istifade edecektir. 

Madde 4. — Tarafeyni akideynden her biri, it
hal olunan emtinanın menşe memleketini tespit et
mek için salifül'beyan emtianın memleketi mezkûre 
müstahsalatı arziye ve sınaiyesinden bulunduğunu 
veyahut orada şekillerinin uğradıkları tahavvulât do-
layısiyle olveçhlle kabulü icabettiğinl mübeyyin bir 
menşe şahadetnamesi ibrazını 'talep edebilecektir. 

Tarafeyni akideynden her biri canibinden kabul 
edilmiş olan numuneye göre, tanzim kılınmış olan 
menşe şahadetnameleri gerek ticaret veya ziraat dai
releri, gerek mürsilin mensup olduğu ticaret odası, 
gerek mürseliileyh memleketin kabul edeceği bilu
mum teşkilât veya heyet tarafından ita olunacaktır, 
mürseliileyh memleketin hükümeti, mümessili siyasi 
veya şehbenderisi tarafından menşe şahadetnamele
rinin tasdikini talep etmek hakkını haizdir. 

Posta paketleri, bir mahiyeti tieariyeyi haiz irsa-
lattan madut olmadıklarını mürseliileyh memleket 
kabul ettiği takdirde, menşe şehadetnamesinden müs
tağni tutulacaktır. 
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Madde 5 . — Tarafeyni akideyn ülkeleri arasın
da ticaret ve seyri'sefain mütekabilen serbest ola
caktır. Binaenaleyh tarafeyni akıdeyn müitakabil mü-
nasabatı ticariyelerini ne ithalat, ihracat ve ne de 
transit hususlarında hiçbir gûna memnuiyet veya 
takayyüdatla sektedar etmemeyi taahhüt eylerler. 

'Bununla beraber, tarafeyni akideyn: 

L Teayyüş ve tegaddiye elzem olan menabiin 
muhafazası ve milletin iktisadi faaliyetinin vikayesi 
için, 

2. Emniyeti ammeye ve selâmeti devlete müteal
lik esbaptan dolayı, 

3, Zabitai sıhhiyeye mütedair esbap dolayısiyle 
veyahut faydalı hayvanat ve nebatatın hastalıklara, 
Haşarat ve tufeyliyatı muzırraya karşı, Bu bapta ka
bul edilmiş olan beynelmilel esasâta tevfikan hima
yesini temin zırnmındia, 

4, Devlet inhisarlarına mevzu teşkil eden emtia 
için ve yerli emtianın dahilde istihsal, beyi, nakliyat 
veya istihlâki hususunda kavanini dahiliye ile vaz 
edilmiş veya edilecek olan memnuniyet ve takyidatın 
aynı cins ecnebi emtiasına tatbiki zımmınida. 

5. Sikke veya maden halinde altının ihracını 
men etmek için ithalât veya ihracata memnuiyet ve 
tekayyüdat vaz etmek hakkını ancak bu tedabirin 
bütün memleketlere veya aynı şerait altında bulu
nan mömalike tatbiki takdirinde, muhafaza eyler
ler. 

Madde 6. — Tarafeyni akideyn beynelmilel tran
site en ziyade elverişli olan yollar ürerinde eşhasa, 
eşyayı zatiyeye, emtiaya ve her türlü mevaıdda, me-
rakibe, sefaine, arabalara, vagonlara, veya sair ve
saiti nakliyeye transit hakkını, bu bapta yekdiğerle
rine en ziyade mazharı müsaade millet muamelesini 
temin ederek, mütekabilen ita etmeyi taahhüt eder
ler. 

Tarafeyni akİdiynden birinin arazii rüsumiyesin-
den geçen her nevi emtia muhafaza İstatistik ve ma
ğaza rüsum ve ücüratı müstesna olmak üzere bilcüm
le gümrük rüsumundan vesair mükellefiyattan müte
kabilen müstesna tutulacaktır. 

İşbu maddenin ahkâmı, zurufu tebdil edilmiş ve
ya edilmemiş olarak aktarma edilen veya antrepoya 
konan transit halindeki emtiaya tatbik olunur. Ma-
haza bu emtianın memlekete gizlice duhulünün meni 
zımmın'da kavanini müteallikai rüsumiyeye tevfikan 
transitin tahtı temine alınması mukarrerdir. Tarafey
ni akdiynden hiçbiri kendi arazisine duhulleri mem-ı 

nu olan eşhasın transit olarak mürurlarını temin ile 
mükellef olmayacaktır. 

Emtianın transiti : 
a) Emniyeti ammeye ve selâmeti devlete müteal

lik esbap dolayısiyle, 
b) Esbabı sıhhiye dolayısi'yie veya emrazı hay

vaniye Ve nebatlyeye karisi tahaffuz için, 
c) Dahili memlekette imal ve istihsal edilen ve 

memleketin mamulât ve mahsulâtı mahjsusası olarak 
tanılan eşyanın talklMeri için, 

Men olunabilecektir. 
Tarafeyni akideynin ülkelerinde devlet inhisarına 

mevzu teşkil eden mahsulât transiti halen mer'i olan 
veya bilâhara inikat edilecek bulunan idareî ve kanu
nî mukarrerat ile tesis edilen bir müra'kabeyi hUsusi-
yeye tabi tutulabilecektir. 

Madde 7. — Tarafeyni akideyn kendi ünitelerindeki 
demiryolları üzerinde aynı huitut ve aynı isltikamet'te 
emtiayı mümasile hakkındaki nakliyatın ücretleriyle 
tarzı icrasına ve işbu emtianın şeraiti teslimine ve rü
sum Ve mükellefiyatı umumiyesine müteallik hususat-
ta mütekabilen en ziyade maziharı müsaade millet 
muamelesi ita etmeyi yekdiğerine temin eylerler. 

Madde 8. — Üçüncü bir devlet ile müsavat üzre 
muamele görmek esası, 

1. Tarafeyni akideyden biri canibinden hemhu-
dult memleketlerle hududun iki tarafında umuimen on 
beş kilometreyi tecavüz etmeyen bir salha dahilinde 
vulku bulacak hudut ticaırelti hususunda bahşedilmiş 
veya bilâhara edilecek olan irhtiyazalta, 

2. Bir gümrük ittihadından münjbais müsaadatı 
maih'suseye, 

3. Gümrük tarifesi hususunda ve umumiyetle 
diğer huisusatı tfieariyede Türkiye ile 1923 senesinde 
Osmanlı İmparatorluğundan ayrılmış olan memleket-
ler arasında mevcut veya istikbalde ihdas edilebilecek: 
olan menafi ve müsaadata kabili tatbik olmayacaktır. 

Madde 9. — Tarafeyni akideyoden birine mensup 
olup kendi memleketlerindeki salâhiyettar makamat ca
nibinden muta bir salâhiyet varalkası ibraz ederek, orada 
ticaret ve sanatlarını icraya mezun bulunduklarım ve 
kavan'in ile muayyen tekâlif ve rüsumu tesviye ettikleri
ni i'sbat eyliyecek olan tacirier, fabrikacılar, vesair sa
nat erbabı, gerek bizzat ve gerek kendi hizmetlerinde 
bulunan seyyar memurlar vasıltasıyle, tarafı diğer ül
kesindeki tacirier veya müstahsiller nezidinde veyahut 
umumî satış mahallerinde mubayaa'tfta bulunmak hak
kını haiz olacaklardır. Bunlar, arz etitlkleni mevad'da 
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miüJteVaıfik emtiayı kendi ticaret sanatlarında kullanan 
tacirlerden veya sair eşhastan siparişler dahi alabile
ceklerdir. 

Kezalük, beraberlerinde numuneler veya modeller 
nakledebilecekler veya bunları kendilerine irsal etti
rebileceklerdir. İşbu fıkrada tadat olunan ef'al için 
hiçbir gûna rüsum veya aidatı mah'süsaya tabi tutul
mayacaklardır. 

Muayyen bir metaı örneği olan kâffei mevad, bir 
cihetten mevaddı mezkûre tekrar ihraç esnasında 
alelusul ayniyetlerinin tespit kıhmmalsına salih bulun
mak ve diğer cihötten böylece ithali edilmiş olan me
vad, heyatı m'eemuaisı ile numuneliklerin mahiyeti mu-
tadesini zayi etmiş olacaüc derecede kemiyet veya kıy
met irae eylememde kaydı muzaafı altında, numune 
veya model addedilirler. 

iSalâhiyet varakası - C - melfufundaiki modele mu
vafık surette tanzim edilmiş olacaktır. 

Tarafeyni akideyn, bu varakaları itaya memur 
olan makamatı ve kezalifc seyyar ticaret memurları
nın ticaretlerini icra ettiklerinde tebaiyete mecbur 
oldukları ahkâmı mütekabilen yekdiğerine işar ede
bileceklerdir. 

Mahaza, şurası mukarrerdir ki balâda mezkûr 
seyyar ticaret mdmurları varakalarında muharrer 
olanlardan başka tüccar veya erbabı sanat içlin satış 
muameleleri akdinde bulunmak hakkını haiz olmaya
caklardır. 

îthaîi memnu emtia müstesna olmak üzere, bir 
gümrük resmine veya sair kâffei rüsuma tabi olan ve 
numunelik veya model suretiyle ithal edilen eşya, 
tekrar ihraç olunmaları kaydiyle, tarafeynce şeraiti 
atiye dairesinde ithal ve ihraç resminden muafiyeti 
muvakkate ile kabul edilecektir. 

a) İşbu seyyar memurlar, gümrük idaresine be
yannamelerini verirken, ihracat memurini rüsumiyesi1 

tarafından musaddak ve beraberlerinde ithal ettikleri' 
numuneleri veya modelleri alelmüfredat müş'ir bu
lunan tarifatlı bir listeyi üç sureti ile birlikte ibraz 
edeceklerdir. 

Eğer tarifatlı listeyi hamil bulunmuyorlar ise, 
beyannamelerini verirken, numuneler veya modeller 
alelmüfredat irae eden yeni bir listeyi üç nüsha ola
rak i!ta edeceklerdir. 

tthalât memleketinin memurini rüsumiyesi liste
nin Lisanı mahallîye tercümesini talep edebilecekler
dir. 

b) Numuneler veya modellerin tekrar ihraçları 
esnasında ayniyetlerinin tespit edilebilmesi için, bun

lar ihracat memleketinde nevi ve şekillerine göre 
damgalanmış yahut balmumu veyahut kurşunla mü
hürlenmiş olacaklardır. 

Her bir tarafı ak'idin memurini rüsumiyesi, nu
muneler üzerine vaz edilmiş olan işaretlerin aslına 
mutabakatının tahkikini temin için bu damgalar ve 
mühürlerin modellerini mütekalbilen ve resmen yekj 

diğerine göndereceklerdir. 

tşarat vaz'ı gayrı kabil Veya müşkülâtı daî olduğu 
takdirde, fotoğrafiler, res'imler veya tarifâtı tamme 
ve mufassala İle ayniyetin tespiti caizdir. Bununla be
raber, ithalât memleketinin memurini rüsumiyesi, bu 
mümunelerin tekrar ihracı esnasında ayniyetlerini te
min için muktazi görecekleri bütün ahvalde, masa
rifi alakadarlarca tesviye edilmek üzere bunları işa-
ratı munzamma ile teçhiz edebileceklerdir. 

Bu son keyfiyetten maada, gümrük muayenesi, 
numunelerin sadece ayniyetinin tespitinden ve eşyaya; 
göre talep edilecek tekâlif ve rüsum miktarının tayi
nimden ibaret olacaktır. 

Numune veya modeller ihracat memleketinde vaz 
edilmiş işaretleri hamil bulunmaz ise İthal memleketi
nin memurini rüsumiyesi yeni işaretler vaz edecek
lerdir. 

c) ithalâtçı tarafından gümrük idaresine tari
fatlı listenin Veya numunelere ait beyannamenin ita
sından sonra gümrük muayenesine mübareşet edile
cek ve numunelere ait olan liste veya beyanname ile 
bunlara mevzu işaretler usulüne muvafık ise, bu nu
munelerin her birinin gümrük resmi ve - eğer mahal 
varsa - istihlâk rüsumu tespit olunacak ve bu tekâlif 
ve rüsumun miktarı baliği, gerek nakten gerek itha
lât mernleketinin salâhiyettar makamı tarafından kâfi 
görülen teminat suretinde' depozito edilecektir. Te
minata mütedair ahkâm, hükümeti müteallikası tara
flından bir sureti umumiyede tanzim edilecektir. Ve
zin vesaire ücuratı kat'î surette tesviye olunacak ve 
memurini rüsumiye tarafından alelusul tasdik edilen 
tarifatlı liste veya beyanname nüshalarından biri 
ithalâtçıya iade edilecektir. 

Mahaza ihtalaltçı, numunelerden her birinin rüsu
munu tarifenin mevaddı müteallikası mucibince he
sap ettirip depozito edecek yerde, tarifelerin mecmuu 
için bu rüsumu tarifede en yüksek resme taibi numu
ne üzerinden, tesviye eylemek hakkını haiz olacaktır. 
Memurini rüsumiye bu teklifi isaf etmekle mükellef 
bulunacaklardır. 

d) Bu suretle ithal edilmiş olan numuneler veya 
modeller, b'ir senelik bir mühlet zarfında gerek ithal 
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edildikleri ve gerek diğer bir gümrükten ya ihracat 
memleketine iade veya herhangi bir memlekete tek
rar ihraç edileceklerdir. Bir senelik mühlet, icaibettiği 
takdirde ithalât memleketinin rüsumat idaresi tara
fımdan temdit olrtabilir. 

e) Tarif atlı liste veya beyanname ile tekrar ihraç 
edilecek numuneler veya modeller, alâkadar tarafın
dan gümrük idaresine ibraz olunacak ve idarei mez-
kûre, ledelmuayene, hini İthalinde mevdu rüsumun 
tamamen iadesi veya bu rüsumun tesviyesini müem
men kefaletin feshi muamelesinii ifa edecektir. Bu 
iade veya feshi kefalet keyfiyeti ancak tekrar ihraç 
edilmiş dan numuneler veya modeller için ifa kılı
nacaktır. D, fıkrasında mezkûr mühletin hitamından 
sonra tekrar ihraç edilmemiş veya mahallinde satıl
mış olan numuneler veya modellerin emaneten tutu
lan gümrük rüsumu, rüsumat idaresine irat kaydo
lunacak Veya kefillerden istiyfa kılınacaktır. 

f) Hini ithalde mevdu rüsumun ret ve iadesi ve
ya kefaletim feshi, hudutlarda veya dahili memlekette 
kâin olup bu bapta salâhiyeti muktaziyeyi haiz bu
lunan bilumum gümrük idarelerince ifa edilebilecek
tir. Tarafeyni ak'ideyn salâhiyeti mezkûreriin ita kı
lındığı idarelerin listelerini yekdiğerine tebliğ edecek
lerdir. 

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

Bu maddenin ahkâmı ayak satıcılığına kabili tat
bik olmayacaktır. 

Madde 10. — Tarafeyni akidiynden birinin tica
retlerini icra zımnında panayırlara veya pazarlara gi
den tebaası diğerinin ülkesinde, tabiiyetinden bulun
dukları memleket memurini tarafımdan D, melfufun-

daki numune veçhile ita edilmiş bir hüviyet varaka
sını ibraz edebildikleri takdirde, tebai mahaffiyeden 
daha az müsait bir surette muamele görmeyecekler-' 
dir. 

'Birinci fıkrama ahkâmı seyyar erbabı sanata ka
bili tatbik olmadığı gibi ne ayak satıcılığına ne de 
sanat veya ticaret icra etmeyen eşhas nezdiiinde sipa
riş almaya şamil bulunmadığından tarafeyni akideyn-
den her biri bu bapta kendi mevzuatı kanuniyesini 
serbestti tamını muhafaza eder. 

Madde 11. — Tarafeyni akideynden birine adt 
merakip ve sefain tarafı diğere ait sular ve limanlar
la bilcümle hüsiusaitîa mütekabilen en ziyade mazharı 
müsaade millet muamelesinden istifade edeceklerdir. 

Madde 12. — İşbu mukavelename tasdik edile
cek ve tasdiknameler sürati mümküne ile Budapeşte' 
de teati kılınacaktır. 

Bu mukavelename, tasdiknamelerin teatisi tarihin
den bir ay sonra dahili mer'iyet olacak ve iki sene 
müddeti haiz bulunacaktır. Bu tarihten itibaren ta
rafeyni akideynden biri tarafından feshedilmedikçe 
mer'iyette kalacaktır. 

İşbu fesih ancak altı aylık bir mühlettin hitamın
dan sonra hükmünü icra edebilir. 

Tasdikanlilmekal, murahhaslar işbu mukavelena
meyi imza ve mühürîeriyle talhltim etmişlerdir. 

Nusfoateyn olarak Ankara'da 1926 senesi Kânunu
evvelinin yirminci günü tanzim edilmiştir. 

İmza Protokolü 
İşbu mukavelenamenin hini imzasında Macar 

Krallığı hükümeti murahhası Macaristan tütün inhi
sar idaresinin ihtiyacatını tatmin için her sene altı yüz 
bin kilogram Türk tütünü mubayaasını taahhüt eyle
diğini hükümeti metbuası namına beyan eder. 
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İşbu muahede ferhedıildiği takdirde her sene mubayaa olunacak tütün miktarı hini fesihte mütebaki ka
lacak müddete nispetle tayin edilecektir. 

İşbu protokol mukavelenamenin bir cüz'ü mütemmimi olup mukavelename ile aynı zamanda dahili me
riyet olacaktır. 

(A) Merbutu 
Tarifei umumiye 
mucibince beher 
yüz kilosundan 

Macar tari- (istiyfa edilen 
f e numarası Nev'i eşya gümrük resmi 

47 - den Safran 

88 - den Kuru üzüm (Sultaniye) 
İhtar -. Sultaniye üzümü namı altında menşei Asyayı Suğra veya Şark olan ku
ru hemen san gibi esmer renkte ve çekirdeksiz üzüm maksuttur. 

89 - dan B - Kuru incir 
1. Parafcende satılmak üzert zuruf dahilinde (beş kilodan dun zuruf için) 
2. Sair zurufta 
İhtar - Kararname ile tayin edilecek kontrol ve şerait altında ve müsaadei 
mahsusa ile sanayide istimal edilecek incirler. 

95 - den Fıstık 

98-den Fındık Â - Kabuklu 
B - Kabuksuz 

103 -den Zeytin Ermerttiikman kapanmamış kaplarda veya zuruf içinde tuzla suda 

225 - den B - Meyan kökü 

334 - den Saf Zeytinyağı 
1. Vezin gayri safisi 25 kiloluk ve daha fazla kaplarda 
2. Vezin gayri safisi 25 kiloluktan dun kaplarda İhtar - Safiyetinden şüphe 
halinde yağ, maliki mürseliileyhi hesabına resmi bir Macar tahliihanesıi tara
fından tetkik olunabilecektir. Safi zeytinyağından maksudun yalnız zeytinden 
çıkarılmış yağdır. 

603 - den Ve düğümlü zemin halıları (Uşak, Sivas, Hereke, Bursa, Bergama, İzmir, Kır
şehir, İsparta, Kula, Gördes, Demirci, Kayseri, Kütahya, Burdur, Gaziantep, 
Simav, Bünyan, Diyarbekir, Lâdlik, Sivrihisar, Niğde, Malatya, Gürün, Erzu
rum, Milas, ve Kilılm denilen halılar) 
1. Yün ipliğinden 
2. İpek ipliğinden (Tulanî, Arzanî iplikleri ipekden) 
3. Sairleri 

700 

40 

16 
8 

1 

10 

8 
14 

12 

8 

900 
6 000 
1 000 
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(B) Merbutu 

Neiv'i eşya 

Damızlık at (Müsaadei miahsusa ile) 
Tohumluk için ıslah edilmiş büzur 
(Masar Tohumluklar Tetkik İstasyonunun şahadetnamesi terfik edilmiş olacak 
ve Türk Hükümetinin müsaadei mlahsusası ile) 
Maden suları 
Pelesenk ve maun ve meşe ve ceviz gibi marangoz ağaçlarından mobilya ve 
mamulât, içi doldurulmuş veya doldurulmamış kumaş, deri, ipek ve mevaddı 
slaire ile mürettep ve gayrı mürettep olanlar, 
Evvelen 1. Meşe ve ceviz gibi marangoz akaçlarımdan maımul eşya ve mobil
ya, zırhlı ve zırhsız olup oymalı, kalkmalı bakır veya sair madenden tezyinatı 
olmayan 
2. Pelesenk ve maun gibi marangoz ağaçlarından mamul eşya ve mobiya, 
zırhlı veya zırhsız olup oymalı, kakmalı, bakır veya sair madenden tezyinatı 
olmayan 
Saniyen 1. Meşe ve ceviz gibi marangoz ağaçlarından mamul eşya ve mobil
ya, oymalı veya kalkmalı, bakır veya sair madenden tezyinatı olanlar 
2. Pelesenk ve maun gibi marangoz ağaçlarından mamul oymalı veya kalkma
lı bakır veya Sair madenden tezyinatı olanlar 

Yüz kilo ilcin 
kuruş olarak 

listtyfa olunacak 
ithal resmi 

Muaf 
Muaf 

9 x 125 

9 x 1 000 

9 x 1 50Q 

9 x 1 250 

9 x 2 0100 

(C) Merbutu 

Devletin İsimli 

Varakayı ita eden Makam 

Seyyar Ticaret memurlarıma mahsus Salâhiyet Varakası 

İta tarihinden itibaren 12 ay müddetle muteberdir. Hangi memleketler için muteber olduğu 

Varakanın numarası mütevellit de 

;,, sokağında numaralı mülkim efen

dinin de unvanı ticarîsi altında işleyen 

1. Fabrika - veya ticarethane -- siınin - tektim - sahibi (veya - nlamıma ifayı muameleye salâhiyettar sey-
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yar ticaret memuru olduğu ve mumaileyhin saifüzzikir Fabrika - Ticarethane - 1er - için balâda muharrer 
memleketlerde siparişler almak yahut muibaya'at icra eylemek salâhiyetini haiz'bulunduğu ve mezkûr tica
rethane - Fabrika - nrn - l'erin memlekette icrayı ticaret - sa
nat - etmeye mezun olup bu baptaki tekâlifi kanuniyeyi tesviye etmekte olduğu - oldukBan tasdik kılındı. 

Şehrin ismi - Fi 192 

Ticarethanenin -• leriin - sahibinin imzası 
Varaka hamiMinin eşkâli 

Fotoğrafı Varaka hamilinin imzası Yaş 

. Boy 

Saç 

Alâmeti fariıkai sabite 

(1) îşbu noktalara Ticarethane veya Fabrikaların neler sattığı veya neler imal ettiği yazılacaktır. 

(D) Merbutu 

Panayırlar ve Pazarları Ziyaret edenlere mahsus Hüviyet Varakası 

îşbu varakanın hamıiıli olup emıtiasiiyte beraber deki - Türk tebaası için Almanya' 

daki - Alman tebaası için Türkiye'deki - panayır ve pazarları ziyaret etmek arzusunda bulunan 

efendimin ikamet eylediği ve Ticaret veya sanatıma icrası için tekâlif ve rü

sumu kanuniyeyi tesviye ile mükellef olduğu tasdik küındı. 

İşbu varaka aylık bir müddet için muteberdir. 

(Varakanın ita kılındığı mahal ve tarih ile iıta eden makamın imza ve mühürü). 
Türkiye l e Macaristan arasında bugünkü tarihle imza edilen Ticaret Muahedenamesıi İmza Protokolü 

M e r b u t u 

Muahedenaime birinci maddesine müteferriian, 
Tarafeyni alkideyn 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan'da Türkiye ile Düveli Saire arasında ümza edfiflmiş 

bulunan Ticaret Mukavelenamesinin ikinci maddesinde tiayin edilen şerait dairesinde (B) iistesfcde mezkûr 
emsal tezyidi kambiyo temevvücatına nazaran tanzim etmek hususunda mutabık kalmışlardır. 

îşbu protokol muahedenameti mezkûrun aynı kuvvet, kıymet ve müddeti haliz olacak ve onun bık cüz'ü 
mütemımiirnıini teşkil edecektir. 

Ankara'da 20 Kânunuevvel 1926 tarihinde iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 
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Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 
Hariciye Encümeni 
13 Karar Numarası 

24 . 4 . 1927 

Ticaret Encümenıi Riyaseti Aliyyesine 

Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Krallığı ara
sında münaıkit akamet mukavelenamesi ile ticaret 
muahedenamesıinin tasdiki hakkındaki ikli kıt'a kanun 
lâyihası ile esbabı mucibe mazbatalarının musaddak 
suretleri müzakere olundu. 

Encümenimiz, mezkûr ıkanun lâyihaları ile esba
bı mucibe mazbataları hakkında evvelemirde Encü
meni âlinizin isaibetkâr ndktaıi nazarına ıttıla ihtiya
cını görmekte olduğundan işjbu muahedenin iptidaen 
Encümeni âlilerine takdimine karar verilmiştir efen
dim. 

Hariciye Encümeni Reisi 
Menteşe Mebusu 

Şükrü Kaya 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 5 . 5 . 1927 

Ticaret Encümeni 
17 Karar Numarası 

Kayıt Numarası 

Ticaret Encümeni Mazbatası 

Hariciye Encümeni Riyaseti Aliyyesine 

Türtkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Krallığı ara
sında akdedilen ikamet mukavelenamesi ile Ticaret 
muahedenamesinin tasdiki hakkımda iki kıt'a kanun 
lâyihası Encümenimizde müzakere ve tetkik olundu: 

Encümenimiz işbu muahede ve mukavelenameler
de münderiç mevaddı bunların müsteniidatı olan es
babı mucibelere mütevafık görerek aynen klalbui ey
lemiştir. 

Keyfiyet Hariciye Encümeni âlisine arz olunur. 
Mazbata Muharriri 

Reis 
Kâzım Hüsnü 

Kâtip 

Aza 
Aza 

İstanbul 
Ahmet Hamdi 

Denizli 
Haydar Rüştü 

Aza 
Şevki 

Aza 
Aza 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 
Hariciye Encümeni 
24 Karar Numarası 

14 . 5 . 1927 

Hariciye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Macaristan Krallığı hükümeti i e rnünakit 20 Kâ
nunuevvel 1926 tarihli ikamet mukavelesi ile ticaret 
muahedesinin tasdikine dair Başvekâletten alınan Ka
nun Lâyihaları ve teferruatı, Hariciye Encümeninde 
mütalaa olundu. 

Beş sene müddetle ve kabili tecdit almak üzere 
aikdedilen ikamet mukavelesi ile iki sene müddet için 
ve 'keza kabili tecdit olmak üzere akdolunan ticaret 
muahedesinin ahkâmı diğer devletlerle akıdettiğimiz 
mukaveleler ve muahedeler münderecelatı daireslinde-
dir. Tarafeyn tebaası diğer memleketin kavamini da
hiliyesi ile derpiş edilmiş olan istisnalar haricinde 
emvali menkule ve gayrimenkule tasarruf edebilecek
lerdir. Mukavelenin altıncı maddesi emsali mukave
lelerde mevcut olan (istisnaî ifraz mahiyetinde ver
gilerden muafiyet) hükmünü havti değildir. Keza dör
düncü maddesinde 1 Kânunusani, 1923 tarihlinde yer
lilere mahsus hirf, sanayi ve mesalüki icra eden Ma
car tebaasının hukuku müktesebesıi mahfuz olacağı
nla dair istisnaî bir hüküm yoktur. 

Tarafeyn müstahsalatı arziye ve sınaıiyesıiınıin di
ğer taraf ülkesinde herhangi bir üçüncü memleket 
mahsulâtından istiyfa olunandan başlka veya daha 
ziyade rüsum, harç ve emsali tezyide tabi tutulma
ması esası mukarrerdir. (A) cetvelinde muharrer 
Türk mahsulâtının Macaristan'da ve (B) cetvelindeki 
Macar mahsulâtının Türkiye'de tediye edecekleri 
gümrük rüsumu tespit olunmuştur. (B) liistesindeiki 
emsali tezyit kambiyo temevvücatına nazaran tanzim 
edilecektir. Macaristan hükümeti bu muahede ile her 
sene 600 000 kilo Türk tütünü mubayaasını taahhüt 
eylemiştir. 

Seyrisefain hususatında keza en ziyade mazharı 
müsaade millet muamelesi cari olacaktır. 

Tasdik hakkındaki kanun lâyihalariinia tarihi neş
rinden itibaren meri olacakları hakkında birer mad
de ilâve edilerek müstaeelen müzakere edlmek üze
re Heyeti Umumiyeye takdim olundu. 

Hariciye Encümeni Reisi 
Menteşe 

Şükrü Kaya 

Mazbata Muharriri 
Namına 

Tef ik Kâmil 
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Kâtip Namına 
Afyonikjaırabisar 

Ruşen Eşref 

Aza 
Kars 

Ağaoğlu Ahmet 

Aza 
Saffet 

Aza 
Ahmet Muhtar 

Aza 
Kütahya 

Mehmet Nuri 

Aza 
Yusuf Kemal 

Hükümetin Teklifi 

Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Krallığı arasın
da münalkit ticaret muahedenamesinin tasdikine mü

tedair Kanun 
Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti ıie Macaristan 

Kraliyeti arasında 1926 senesi Kânunuevvelimin yir
minci günü Ankara'da akit ve imza olunan Ticaret 
muahedenamesi (kabul ve tasdik olunmuştur. 

Madde 2. — îşbu muahedenin icrayı ahkâmına 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

29 Kânunuevvel 1926 
Başvekil Adliye Vekili 

ismet Mahmut Esaıt 

Müdafiaaıi Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Maliye Vekil 
Mustafa Abdülhaİik 

Naf ila Vekili 
Böhiç 

Ticaret Vekili 
Mustafa Rahmi 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekil 
Doktor Tevfiilk Rüştü 

Maarif Vekâleti Vekilli 
Doktor Refik 

Ziraat Vekili 
Mehmet Sabrİ 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Hariciye Etocümemnin İlâvesi 

Türkiye Cumhuriyeti öle Macaristan Krallığı arasın
da Müreakıit Ticaret Muahedenamesiinin tasdikine 

müitedaiiır Kanun 

Hükümetin teklifi aynen Ikaıbul, 
îşbu 'kanun neşri tarihinden itibaren 

Madde 1. 
Madde 2. 

muteberdir. 
Madde 3. — İşbu muahedenin icrayı ahkâmına 

icra Vekilleri Heyeti memurdur. 
REİS — Efendim, bu [lâyihanın müstactiiyetie 

müzakeresini Adliye Encümeni tahriren bildirmiştir. 

Müstacelen müzakeresini kabul edenler lütfen el 'kal
dırsın, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var mı? 
(Hayır sesleri). Maddelere geçilmesini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın, kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Krallığı arasın
da Münalkit Ticaret Muahedenamesiinıin tasdikine 

mütedair Kanun 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan 
Kraliyeti arasında 1926 senesi Kânunuewei!nin yir
minci günü Ankara'da akit ve imza oluna» Ticaret 
muahedenamesi kabul ve tasdik olunmuştur. 

REİS — Mütalaa var mı efendim?-(Hayır sesle
ri). Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın, kabul 
etmeyenler lütfen el 'kaldırsın. Kabul olunmuştur. 

Madde 2. — İşbu kanun neşri tarihinden mer'îdir. 
REİS — Efendim, maddeyi reye arz ediyorum. 

Kalbul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşibu muahedenin iorayı ahkâmına 
lora Vekilleri Heyeti memurdur. 

REtS —Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kalbul etmeyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. 

Efendim, kanunun heyeti ulmuimiıyesini tayini esa
mi ile reyinize arz ediyorum. Kabuıl edenler beyaz, 
kalbul etmeyenler kırmızı rey pusulası vereceklerdir. 

13. — Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist Sovyet 
Cumhuriyetleri İttihadı Hükümeti arasında münakît 
Ticaret ve Seyrisefain muahedenarnesinin tasdiki hak
kında (1/1125) numaralı kanun lâyihası ve Ticaret ve 
Hariciye encümenleri mazbataları. 

REİS — okunacaktır. 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist Sovyet Cumhu
riyetleri İttihadı Hükümeti arasında münakit Ticaret 
ve Seyrisefain muahedenarnesinin tasdiki hakkında Ti
caret Vekâleti Celilesine tanzim edilen ve İcra Vekil
leri Heyetinin 27 Mart 1927 tarihli içtimaında tezek
kür ve Meclisi Aliye arzı tasvip olunan kanun lâyi
hası ile esbabı mucibe lâyihası sureti maaiteferruait lef-
fen takdim kılınmıştır. 

Muktezaisının ifasına ve neticesinin iş'arına mü
saade büyrulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
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Türkiye Cumhuriyeti ,ile Sosyalist Sovyet Cumhuri
yetleri İttihadı Arasında Münakit Ticaret ve Seyri

sefain Muahedesi Esbabı Mucibe Lâyihasiidır 
Heyeti Murahhasamızla Sovyet Heyeti Murahha-

sası arasında bir senederaberi imtidat eden mıüzalkerat 
neticesinde Ticaret ve Seyrisefain mualheidenamesi Hü
kümeti mez)kûre mevzuatı kanuniyesiniin hususiyetine 
binaen maruzda tanzim ve imza edül'm iştir. 

İşbu mualhiedenaımenin ikamete hasredilen birindi 
kısmında tarafeyn teSbaaisının yekdiğeri mömallikine gi
dip gelmeleri ve ükaımdt eylemeleri hu'susa'tında en 
ziyade mazhan müsaade milet muamelesi esası vaz 
ve menaltılkt memnua haklknıda ta'kyiida't ithal edilmiş 
Ve ledelihaıce menatıkı mezkûreye hemhudut memle
ketler tabeasının talkyidatı mezlkûreden istisnası kabil 
olabileceği ilâve editaiştir. İkalmdt kısmının ahkâmı 
süresi düveli saire ile akdettiğimiz ikamet mukavele-
naimeleri ahkâmının helmen aynı olup en ziyade maz
han müsaade millet muamelesi ekser aksamının esa
sını tenkil etmekte olduğu gtiibi bir kısmı da tefoaai 
mahalliye muaimelesli esasına müstenit bulunmaktadır. 

Hududu belediye haricindeki emvali menfkulenin 
iktisabı hususunda da kavaninimize göre hareket olu
nacağı tasrih, fakat düveli saire tebaasına bu hususta 
bahşolunacak müsaadattan Sovyet tebaasının da isti
fade edeceği ilâve kılınmıştır. Memleketeyn tebaa ve
ya eşhası hükmiyesi beynindeki hakem mukavelena
melerinin de kavanini mahalliyeye ve bu bapta veril
miş herhangi bir mahkeme kararına mugayir olma
mak şartı ile tarafeynce kabul olunacakları tasrih 
edilmiştir. 

Sovyet eşhası hükmiyesinin mahiyeti hususiyesi 
nazarı dikkate alınarak bunların ka'bul ve icrayı mu
amelâtı ve tanınmaları hususunda muahedenamenin ti
caret ve seyrisefain kısmında ise Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri İttihadının Ticareti Hariciyesi hükümet in
hisarı şeklinde icra edilmekte olduğu cihetle ittiha
dın, Almanya, İtalya, Japonya, Norveç vesair dev
letlerle akdettiği bütün ticaret muahedatında kabul 
ettirdiği ticaret mümessilliğinin tarafımızdan da ka
bulüne mecburiyet hâsıl olmuş ve mezkûr ticaret mü
messilliğinin bir reisi (Ticaret mümessili) ile iki mua
vininin sefaret erkânı misillu masuniyeti şahsiye, mua
fiyet ve imtiyazattan istifadeleri ka'bul edilmiştir. Keza 
bu ticaret mümessilliğinin Ankara'daki binası ile İs
tanbul'da muayyen adresteki şubesinin hariciez mem
leket imtiyazatından istifade edebilecekleri, fakat mez
kûr mümessilliğin memleketimizde icra edeceği mua
melâtı tieariyesiyle bunların netayici hukukiyesinin 

Türk kanunlarına tabi olacağı tasrih edilmiş ve icra 
ettikleri muamelâttan dolayı hukuku umumiyei düvel 
kavaidi mucibince hukuku hükümrânîye ve siyasî ve 
şehbenderî memurini siyasiyesinin faaliyeti Tesmiyele
rine mahsus mevad müstesna olmak şartı ile Sosyalist 
Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı Hükümetinin Türkiye' 
deki emvalinin haczine dahi mesağ olacağı tasrih edil
miştir. 

Keza mezkûr mümessilliğin memleketimizde akde
deceği bilcümle muamelâtı ticariyeden mütevellit bil
cümle mesuliyeti ittihat hükümetinin deruhde eyle
diği kaydolunmuştur. 

Sovyet Heyeti Murahhası merkezi Ankara'da ve 
İstanbul haricinde Türkiye'nin bazı şehirlerinde ez
cümle İzmir, Trabzon, Mersin, Erzurum, Konya veya 
Eskişehir, Kars ve Artvin'de şuabatı bulunmak üzere 
birer ticaret mümessilliği ihdası hususunda ısrar eyle
miş ve o zaman münakaşat neticesinde Kars ile Art
vin'den sarfınazar etmelerine muvaffakiyet elvermiş-
tir. 

İmtiyazat meselesinde muamelei mütekabile esası 
temin edilmek üzere tarafımızdan Sovyet arazisinde 
bir ticaret mümessilliği tesis edildiği takdirde bu mü
messillik ile memurinin Sovyet Ticaret Mümessilliği
ne bahşolunan aynı hukuk, muafiyat ve imtiyazattan 
istifade edeceklerine dair bir madde ilâve edilmiştir. 

Sovyet arazisinde ecnebi eşyanın transit olarak şev
ki umumiyetle men edilmekte olduğu halde tarafeyn 
transit muamelesinin umumiyetle kavanin ve nizama-
tı mahalliyeye tebaan transit edilebileceği ve bunun 
haricinde olarak da Batum tariki ile Asya memleket
lerine ve yine vilâyatı şarkiyemizden vilâyatı garbiye-
mize ve vilâyatı garbiyemizden vilâyatı şarkiyemize 
transit olarak emtiamızı sevk için bir madde vaz ve 
ka'bul ettirilmiştir. Seyrisefain faslı düveli saire ile 
alelhusus Alman'larla akdettiğimiz muahedenamenin 
ahkâmının aynıdır. Gümrük tarifesi hususunda Avru
pa düveli sairesinin, bazı kuyüt tahtında istihsal ede
bildiği, en ziyade maziharı müsaade millet muamelesi 
esasını bilaistisna kalbul ettirdiğimizden muahedeye 
merbut 1 ve 2 numaralı listelerde tadat edilen müs-
ta'hsalatı arziye ve sınaiyemizin Sovyet arazisine hini 
ithalinde Sovyet Hükümetinin şimdiye kadar hiçbir 
Avrupa devletine tam olarak bahşeylemediği en zi
yade maziharı müsaade millet muamelesinden istifade 
edecektir. Bu suretle emtiamız Sovyet Hükümetinin 
Asya devletlerine ve alettahsis İran'a bahşettiği yüz
de tenzilâtlardan da istifade edeceklerdir. İşbu tenzi
lât marelarz (1) numaralı listede muharrerdir; 
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Gerek mua'hedenamenin tetkikinden, gerek işbu 
esbabı mucibe lâyihasının mütalaasından müsteban 
olacağı veçhile akdettiğimiz muahedename Sovyet Hü
kümetinin düveli saire ile akdettikleri muahedename-
lerin cümlesine, menafiimiz itibariyle faiktir. 

Türkiye Cumhuriyeti ve Sosyalist Sovyetist 
Cumhuriyetleri İttihadı Arasında Münakit Ticaret 

ve Seyrisefain Muahedenamesi 
Bir taraftan 

Türkiye Cumhuriyeti 
Diğer taraftan 

Sosyalist Sovyetist Cumhuriyetleri 
ittihadı 

Aralarında teyemmünen cari münasebatı dostaneyi 
takviye ve memleketeyn münasebatı iktisadiyesinin in
kişafına hizmet, kezalik memleketlerinde tebaalarının 
şeraiti ikametini tanzim etmek arzusunda bulunduk
larından bir ticaret ve seyrisefain muahedesi akdine 
karar vermişler ve bu bapta murahhasları olmak üze
re : 

Türkiye Reisicumhuru; 
'Sabık Ticaret Vekili ve Büyük Millet Meclisinde 

Gaziantep Mebusu Ali Cenani Beyefendi ve Harici
ye Vekâleti Müsteşarı Ali Şevki Beyefendiyi, 

Sosyalist Sovyetist Cumhuriyetleri Merkez İcra 
Komitesi; 

Sosyalist Sovyetist Cumhuriyeti İttihadının Türki
ye'deki Sefiri Kebir ve fevkalâde murahhası Mösyö 
Jaksüriç'i ve Sosyalist Sovyetist Cumhuriyetleri İtti
hadının Türkiye'deki mümessili ticarîsi Mösyö Akim-
yorgiyef'i, 

Tayin etmişler ve müşarünileyhim usulüne muvafık 
ve muteber görülen salâhiyetnamelerini yekdiğerine ba-
dettöbliğ ahkâmı atiyeyi kararlaştırmışlardır : 

Birinci Fasıl 
İkamet 

Madde 1. — Tarafeyni akideynden her birinin te
baası, tarafı diğer ülkesine serbestçe girmek ve bu 
ülkede mevcut nizamata tebaiyet şartı ile ikamet ey
lemek ve oradan çıkmak hakkına haiz olacaklardır; 
bu hususta tebai mezkûre, en ziyade mazharı müsaade 
millet tebaasının tabi oldukları veya olacakları şerait
ten daha az müsait şeraite tabi tutulmayacaklardır. 

Şurası mukarrerdir ki, işbu madde ahkâmı muahe-
denamenin ahkâmı sairesi haricinde olarak, tarafeyni 
akideynden her birinin kendi ülkesindeki muhtelif 
manatıka tarafı diğer tebaasının duhulünü men eyle
mek hususundaki serbestisini diğer bilumum memalik 
tebaasına da böyle bir memnuiyet tatbik edildiği tak-
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dirde, tahdit eyleyemez. Maaza, menatıkı memnuaya 
hemhudut memleketler tebaasının işbu fıkradan istis
nası kabil olabilir. 

Madde 2. — Tarafeyni akideynden her birinin te
baası işbu muahedenin birinci maddesi ahkâmı muci
bince tarafı diğer memleketlerinde, mevcut kavanin ve 
nizamata tevfik hareket ederek istimali zatî ve istimali 
beytîlerine mahsus olan mallarını ithal ve ihraç ey
lemek hakkını haiz olacaklardır. Bu hususta tarafeyni 
akideyn tebaası en ziyade mazharı müsaade millet te
baasının tabi olduklarından veya olacaklarından daha 
az müsait şeraite tabi tutulmayacaklardır. 

Madde 3. — Tarafeyni akideynden her birinin te
baası mukim bulundukları tarafı diğer ülkesinde, bu
lundukları memleketin kavanin ve nizamatına tabidir
ler. 

Mezkûr tebaa kendi haklarının ihkakı ve müda
faası zımnında derecatı mahakimden kâffesine ser
bestçe müracaat edebileceklerdir. Umumiyetle, hima-
yei kanuniye ve adliye hususatında, bulundukları 
memleketin tebaasına bahşedilmiş veya ileride edile
cek olan hukuktan müstefit olacaklardır. 

Mahaza, masarifi muhakemeyi müemmen kefalet 
akçası ve muaveneti adliye (muhtacine bahşedilen tes-
hilât) hususatında akideynden her birinin tebaasına bu
lundukları tarafı diğer ülkesinde en ziyade mazharı 
müsaade millet tebaasına tatbik olunan muamelenin 
aynı tatbik edilecektir. 

Hukuku aile ve ehliyete müteallik mesail ve ke
zalik vaziyet tariki ile veya bilâvasiyet tevarüs hu-
susatı işbu muahedenin mevkii meriyete vaz'ından 
itibaren bir sene mühlet zarfında tarafeyni akideyn 
arasında akdedilecek bir itilâfı mahsusun mevzuunu 
teşkil eyleyecektir. 

Madde 4. — Tarafeyni akideynden her birinin te
baası tarafı diğer ülkesinde gerek kıtaatı muntaza-
mada, gerek miliste mülkî, bahrî ve askerî kâffei hide-
matı mecburiyeden müstesna olacaklardır. 

Kezalik balâda tadat olunan hidemattan birine 
muadil olmak üzere ihdas edilmiş aynî veya nakdî 
kâffei mükellifiyattan da müstesna tutulacaktır. 

Tebaai mezkûre gerek adlî, gerek idarî, gerek 
beledî bilumum resmî ve mecburî memuriyetlerden 
de istisna edilecektir. 

Anasırı tabiiyeden münbais afat vukuunda, tara
feyni akideynden birinin tebaası tarabı diğer ülke
sinde çalışma mükellefiyetine tabi tutulabilecektir. 

Nakdî mükellefiyat ve istimvalâtı askeriye ve ke
zalik ihtiyacatı askeriye için rüsum ve vergiler huşu-
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satında tarafeyni akideynden birinin tebaası tarafı di
ğer ülkesinde tebaai mahalliye muamelesinden daha az 
müsait bir muameleye tabi tutulmayacaktır. 

Herhalde işbu maddede mezkûr nakdî mükellefi-
yat, istimvalât, rüsum ve vergiler hususatında tara
feyni akideynden birinin tebaası tarafı diğer ülkesinde 
herhangi bir diğer memleket tebaasının tabi olduğun
dan daha az müsait şeraite tabi tutulmayacaktır. 

Madde 5. — Tarafeyni akideynden her biri, her ne
vi emvalin iktisap, temellük, masuniyet ve tasarrufu
na müteallik hususatın kâffesinde kendi tebaasına ve 
en ziyade mazharı müsaade millet tebaasına bahşettiği 
muamelenin aynını tarafı diğer tebasına temin eyler. 

İşbu madde ahkâmı Türkiye'de tebaai ecnebiyenin 
hududu belediye haricinde emvali gayrimenkule ikti
sabı hususundaki memnuiyete dair olan Türk kavani-
ni ahkâmına halel iras etmez; bununla beraber, hu
dudu belediye haricinde kâin işbu emvali gayrimen-
kulenin iktisabı hususunda Sosyalist Sovyetist Cum
huriyetleri İttihadı tebaası Türkiye'de en ziyade maz
harı müsaade millet tebaasına bahşolunan muamele
den müstefit olacaktır. 

Madde 6. — işbu muahedenin birinci maddesi 
ahkâmı mucibince tarafeyni akideynden birinin ülke
sine girmiş olan tarafı diğer tebaası, en ziyade maz
harı müsaade millet tebaası hakkında tatbik edilen 
esasatın aynına tebaan işbu taraf ülkesinde faaliyeti 
sınaiye ve ticariyede mesaîi fikriye ve bedeniyede bu
lunabilecektir. 

Bunlar tebaai mahalliyeye hasredilmiş olan ticareti, 
sanayii, mesleği ve hirfeti icra edemeyeceklerdir. 

Bununla beraber tebaai mezkûre işbu meslek ve 
hirfetlerin icrası hususunda en ziyade mazharı mü
saade millet tebaasının tabi tutulduklarından veya tu
tulacaklarından daha az müsait şeraite tabi olmaya
caktır. 

Bir devlet inhisarının mevzuunu teşkil veya müda-
faai milliye için bir menfaat arz eden faaliyeti sınaiye 
şuabatının, işbu maddenin birinci fıkrasının tatbikin
den müstesna olduğu müstağni beyandır. 

Madde 7. — Memleketeyn tebaa veya eşhası hük-
miyesi beyninde kavanini mahalliyeye tevfikan akde
dilmiş olan hakem mukavelenamelerinin, tarafeynin, 
memleketeyni akideynden biri ülkesinde mukim bu
lunmaları şartı ile, muteber tanınacağını memleketeyni 
akideyn taahhüt ederler. 

Aynı suretle memleketeyni akideyn balâda mez
kûr mukavelenameler mucibince tayin edilmiş olan 
hakemlerin kararlarının icrasını atîdeki şerait daire
sinde deruhde ederler : 

T. Ha!kem!eiivn mu'karreıratını'n infazı keyfıiyeti 
aynı maslahat hakkında tarafeyni akideynden birinin 
müessesatı adliyesi tarafından ısdar edilmiş olan bir 
kararı mukaddeme muhalif olmaya, 

2. iMükairrenalt ürtfaz edilecekleri memlekdiliıı ka
nunlarına muhalif ahkâmı muhtevi bulunmaya. 

Madde 8. — Tarafeyni akideynden birinin ülke
sinde mer'î olan kanunlara tevfikan tesis edilecek olan 
ve icrayı ticaret ve sanat maksadiyle veyahut sair ik
tisadî mekasitle müteşekkil bulunan her nevi eşhası 
hükmiye diğer tarafı akit ülkesinde eşhası hükmiye 
tanınacak ve bilhassa müddei ve müddeialeyh sıfatla-
riyle mahakime müracaat hakkını haiz olacaktır. 

Şurası mukarrerdir ki balâdaki ahkâm, tarafeyni 
akideynden birinin ülkesinde müteşekkil bir şahsı hük
mînin tarafı diğer ülkesinde muamelâtını ifa etmesi 
için kabul olunabilip olunamayacağının bilinmesi key
fiyetine taalluk etmez; bu keyfiyet işbu son ülkede 
bu bapta mer'î olan ahkâma daima tabi kalır. 

Herhalde, tarafeyni akideynden birine mensup eş
hası hükmiyenin tarafı diğer ülkesinde kabul olun
ması ve kezalik işbu ülkede muamelâtının ifası zım-
mında vesair kâffei hususatta, mezkûr eşhası hükmi
ye tarafı diğer ülkesinde en ziyade mazharı müsaade 
millete mensup eşhası hükmiyenin tabi tutuldukların
dan veya tutulacaklarından daha az müsait şeraite 
tabi olmayacaktır. 

Madde 9. — Tarafeyni akideynden birinin tarafı 
diğer ülkesine kabul edilmiş olan tebaası ne şahısları, 
ne de malları veya faaliyetleri hususlarında tebaai ma-
halliyenin ve en ziyade mazharı müsaade millet te
baasının şeraiti mümasile tahtında tabi olduğundan 
veya olacağından başka veya daha yüksek tekâlif ve 
rüsuma tabi tutulmayacaktır. 

Tarafeyni akideynden birinin ülkesinde müteşekkil 
olan ve muamelâtını ifa için tarafeyni diğer ülke
sine kabul edilmiş bulunan hususî veya devlete ait 
eşhası hükmiye ne mallan veya faaliyetleri husus
larında ve ne de diğer hiçbir hususta işbu ülkede 
icrayı muamelât için kabul edilmiş olan en ziyade 
mazharı müsaade millet eşhası hükmiyei mümasilesinin 
aynı şerait tahtında tabi olduğundan veya olacağın
dan başka veya daha yüksek tekâlif ve rüsuma tabi 
tutulmayacaktır. Cibayet olunan tekâlif, rüsuma taal
luk ettiği gibi belediyeler ve cemiyetler (Korporasyon) 
menfaatine istiyfa olunan rüsuma da şamildir. 

İkinci Fasıl 
Ticaret ve Seyrisefain 

Madde 10. — Sosyalist, Sovyetist Cumhuriyetleri 
İttihadı Ticareti Hariciye inhisarı devlete ait bulun-
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duğu cihetle Türkiye Hükümeti Sosyalist, Sovyetist 
Cumhuriyetleri İttihadı ticaret mümessilliğine ve teş
kilâtına Türkiye ülkesinde atîdeki vazaifi icra salâ
hiyetini bahşeder : 

a) Ticareti Hariciye hususunda Sosyalist, Sov
yetist Cumhuriyetleri İttihadının menfaatini gözet
mek, 

b) Türkiye ile Sosyalist, Sovyetist Cumhuriyetleri 
İttihadı arasındaki ticareti hariciyeyi ve emtia müba
delesini işbu muahedename ahkâmına tevfikan tanzim 
etmek, 

c) Sosyalist, Sovyetist Cumhuriyetleri İttihadı Hü
kümetinin ticareti hariciyesini icra ve Türkiye ile Sos
yalist, Sovyetist Cumhuriyetleri İttihadı arasındaki 
münasebatı ticariyenin inkişafına hizmet eylemek. 

Madde 11. — Sosyalist, Sovyetist Cumhuriyetle
ri İttihadının merkezi Ankara'da bulunan Türkiye'de
ki Ticaret Mümessilliği Türkiye'deki Sosyalist ve Sov
yetist Cumhuriyetleri İttihadı sefaretinin tamamen bir 
kısmını teşkil eder. Ticaret mümessili ve iki muavini 
sefaret erkânından madut olup masuniyeti şahsiye-
den ve heyeti siyasiye azasına bahşolunan sair sa-
lâhiyat ve imtiyazattan müstefit olurlar. 

Madde 12. — Sosyalist Sovyetist Cumhuriyetleri 
İttihadı Ticaret Mümessilliğinin Ankara'daki binası 
ile İstanbul'da, Beyoğlu'nda Caddei Kebirde (464) nu
marada (Sovyet Han) da kâin şubesi, binası hariciez 
memleket imtiyazâtından müstefit olacaktır. İşbu ha
riciez memleket imtiyazı on üçüncü madde ahkâmının 
tatbikine mani olmayacaktır. 

Madde 13. — Ticaret mümessilliğinin Türkiye' 
de icra edilmiş olan muamelâtı hukukiyesi ile bunla
rın netayici iktisadiyesi Türk kanunlarına tabi olacak 
ve Türk hakkı kazasına dahil bulunacaktır. 

Hukuku umumiyei düvele nazaran devletin hakkı 
hükümranîsinin icrasına ve siyasî veya şehbenderî mü
messilliklerin faaliyeti Tesmiyelerine mahsus mevad 
olmamak şartı ile Sosyalist Sovyetist Cumhuriyetleri 
İttihadı Hükümetinin Türkiye'de bulunan emvalinin 
haczine dahi mesağ olacaktır. 

Madde 14. — Sosyalist Sovyetist Cumhuriyetleri 
İttihadı Hükümeti kendi ticaret mümessilliğinin Tür
kiye'de akdettiği bilumum muamelâtı ticariyeden mü
tevellit mesuliyeti deruhde eyler. Sair Sosyalist Sov
yetist Cumhuriyeti İttihadı devlet müessesatının ak
dettiği muamelâtı ticariyeye gelince; bu muamelâttan 
bu müessesatın ancak kendileri mesul olacaktır. 

Madde 15. — Tarafeyni akideyn Sosyalist, Sovye
tist Cumhuriyetleri Ittihadi Hükümetinin Türkiye'deki 
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Ticaret Mümessilliğinin Türkiye'nin atîdeki şehir ve 
limanlarında şube açmak hakkından istifade edeceği 
hususunda mutabık kalmışlardır. 

İstanbul, İzmir, Trabzon, Mersin, Erzurum, Konya 
veya Eskişehir, 

Yeni şubeler küşadı iki hükümet arasında bir iti
lâfın mevzuunu teşkil edecektir. 

Madde 16. — Türk Hükümeti Sosyalist Sovyetist 
Cumhuriyetleri İttihadı Hükümeti ülkesinde bir tica
ret mümessilliği tesis ettiği takdirde Sosyalist Sovye
tist Cumhuriyetleri İttihadı Hükümeti bu mümessillik 
ile memurinini Sosyalist Sovyetist Cumhuriyetleri İt
tihadı Hükümetinin Türkiye'deki ticaret mümessiliği-
ne bahşolunan aynı hukuk, imtiyazat ve muafiyattan 
istifade ettirecektir. 

Madde 17. — Tarafeyni akideynden her biri tarafı 
diğer ülkesinin ithalâtına veyahut işbu ülkeye ihraca
ta müteallik hususatta bu bapta diğer bilcümle meraa-
lik hakkında müesses umumî usule kıyasen herhangi 
bir <gûna takyidat tatbik etmemeyi taahhüt eyler. 

Madde 18. — Tarafeyni akideynden her birinin 
müstahsalatı arziye ve sınaiyesi tarafı diğer mevzuatı 
umumiyesi mucibince işbu tarafın transite açık yol
ları üzerinde ve keza işbu taraf mevzuatı umumiye-
sine tevfikan transite kabul edilecek ve bu ülkede bil
cümle transit rüsumundan serbest bulunacaktır. 

Sosyalist Sovyetist Cumhuriyetleri İttihadı Hükü
meti Türkiye'ye, işbu maddenin birinci fıkrası ahkâ
mından hariç olmak üzere menşei ve mevridi Türki
ye olup Batum tariki ile Asya memleketlerine ve 
kezalık menşe ve mevridi Türkiye bulunan ve Tür
kiye vilâyeti şarkiyesından vilâyatı garbiyesine ve vi-
lâyatı gafbisinden vilâyatı şarkiyesine, Batum tariki 
ile sevk edilecek emtia için de serbest transit hakkı 
bahşetmeye muvafakat eyler; 

Menşei Türkiye olan ve Türkiye'den gelen emtia
nın işbu maddede mezkûr tarihle transiti, sosyalist 
sovyetist cumhuriyetleri ittihadı hükümeti teşkilâtı ta
rafından bu eşyanın menşei ve mevridinin Türkiye 
olup olmadığının tetkiki şartı ile icra edilecektir. 

Bu tetkikin tarzı icrası işbu muahedeye merbut 
nihai protokolda tespit edilmiştir. 

Madde 19. — Tarafeyni akdeynin demir, kara 
ve dahili sular yollarında yolcuların, eşyayı zatiyele-
rinin ve emtianın nakliyatı hususlarında tarafeyni 
akideyn ülkeleri sekenesi beyninde hiç bir fark göze-
tilmiyecektir. 

İşbu maddenin birinci fıkrası ahkâmının tarafeyni 
akideynin kendi nakliyat yolları üzerinde istedikleri 
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veçhile tarifeler tanzim etmeleri haklarına halel iras 
etmediği müstağnii beyandır. 

Tarafeyni akideyn işbu muahedenamenin mevkii 
meriyete hemen duhulünü müteakip yolcu ve eşyayı 
zatiye ile emtianın doğru demir yolu nakliyatı hak
kında bir itilâfnamei mahsus akdine temamen amade 
bulunduklarını beyan ederler. 

Madde 20. — Tarafeyni akideynden birinin sanca
ğını hamil olup hamulesiz veya hamuleli olarak di
ğer tarafa ait sulara ve-limanlara girecek veya bura
lardan çıkacak olan merakip ve sefain, mahalli ha
reket veya azimetleri neresi olursa olsun, her güna 
hususatta ayniyle sefaini milliyeye tatbik edilen mu
ameleden müstefit olacaklar ve her ne unvan altında 
bulunursa bulunsun, devlet, vilâyetler, nahiyeler veya 
tarafı hükümetten salâhiyeti haiz herhangi bir taazzuv 
nam ve menfaatine istiyfa olunup merakibi milli
yeye tahvil edilmiş veya edilebilecek olanlardan baş
ka hiçbir gûna tekâlif veya rüsuma tabi tutulmaya
caklardır. 

•Madde 21. — Hamuleler, mevrit veya mahreçleri 
neresi olursa olsun, milli sancak altında ithal veya ih
raç edildikleri takdirde tabi tutulacaklarından başka 
veya daha şedit rüsum ve mükellefiyata tabi tutul
mayacaklar ve başka bir muamelede görmeyecekler
dir. Gemilerin yolcularına ve bunların eşyayı zatiye-
lerine aynen milli sancak altında seyahat ediyorlar
mış gibi muamele olunacaktır. Mezkûr sefainin mü
rettebatı en ziyade mazharı müsaade millet sancağını 
hamil merakip ve sefain mürettebatı misillu muamem-
le göreceklerdir. 

Madde 22. — 20 ve 21 nci maddeler ahkâmı, millî 
ticareti bahriyenin himayesini, yeniden teşkilini ve in
kişafını istihdaf eden kavanini mahsusaya, millî san
cağa hasredilmiş olan kabotaja, kara sularında ba
lık avı icrasına, kılavuz hidematına, kılavuz istihda
mın, römorkör işletmeye vesair liman hidematına, ke-
zalik dahilî sularda seyrisefaine tatbik olunmayacak
tır. 

Madde 23. — Sefain ve merakibin tabiiyeti, her 
iki tarafça devleti aidesinin salâhiyettar makamatı ca
nibinden, her memleketin kavanin ve nizamatına tev
fikan, bu bapta verilen vesaik ve şahadetnamelere 
göre muteber tutulacaktır. 

Tarafeyni akideyn, geminin senedi bahrisi ve va
ziyeti fenniyesini musaddak hacmi istihabî, kabiliyeti 
seferiye vesair mümasil şahadetnameler gibi gemi ev
rakının mütekabilen tanınması hususunda bir itilâfı 
mahsus akdini taahhüt ederler. Böyle bir itilâfın akdi

ne değin akideynden biri tarafından alelusul ita edil
miş olan balâda mezkûr gemi evrakını mütekabilen ta
nıyacaklarını tarafeyn taahhüt ederler. 

Madde 24. — Tarafeyni akideynden birinin san
cağını hamil olup diğer tarafa ait bir limana, mahza 
hamulelerini itmam veya bunlardan bir kısmını ihraç 
etmek maksadiyle dahil olan merakip ve sefain mem-
leketeyn kavanin ve nizamatına tevfiki hareket ede
rek, hamulelerinin diğer bir limana veya diğer bir 
memlekete gidecek olan kısmını gemi dahilinle hıfze
debilecek ve hamulelerinin işbu kısmı aharı için, mu
hafaza harçlarından maada - ki zaten bu harçlar an
cak millî seyrisefain hakkında tespit edilmiş olan en 
aşağı miktarda istiyfa edilebilecektir - hiçbir harç ve
ya ücret tesviyesine mecbur tutulmaksızın bunları tek
rar ihraç eyleyebilecektir. 

iMadde 25. — Tarafeyni akideynden birine men
sup bir sefinenin tarafı diğer sularında gark olması, 
karaya oturması, hasarı bahrî veya tavakkufu mec
burîye uğraması gibi hadisatta, sefine ve hamulesi iş
bu memleket kavanin ve nizamatının ahvali mümasile-
de sefaini milliyeye bahşettiği müsaadat ve muafiya-
tın aynından istifade edecektir. Geminin kaptanına, 
mürettebatına ve yolcularına, gerek bunlar için, gerek 
sefine hamulesi için, ayniyle tebaai mahalliyeye tat
bik edilen derecede ifayı muavenet ve müzaharet edi
lecektir. 

Tahlisiye resmi hususunda tabiisin vuku bulduğu 
memleketin mevzuatı kanuniyesi merakip ve sefaini 
milliyeye tatbik olunduğu misillu tatbik olunacaktır. 

Karaya oturmuş veya gark olmuş bir geminin kur
tarılan emtiası, istihlâki dahilî için memlekete ithal 
edilmiş olmadıkça hiçbir gümrük resmine tabi tutul
mayacaktır. 

Madde 26. — Menşei Sosyalist Sovyetist Cumhu
riyetleri ittihadı olup buradan doğrudan doğruya it
hal edilmiş olan müstahsalâtı arziye ve sınaiyenin Tür
kiye'ye duhullerinde iş/bu muahedenin bütün müddeti 
meriyeti esnasında üçüncü herhangi bir devlet müs
tahsalâtı mümasilesi üzerinden cibayet edilmiş veya 
edilecek olandan başka veya daha yüksek, emsali tez
yit de dahil olmak üzere, gümrük rüsumuna kezalik 
sair bilcümle ithal harçlarına tabi tutulmamaları lâ
zımdır. 

Madde 27. — Muahedenamenin bütün müddetince 
Türkiye'den doğrudan doğruya ithal olunan ve işbu 
muahedenameye merbut (1) numaralı Üstede tadat edi
len ve menşei Türkiye olan müstahsalâtı arziye ve sı
naiye Sosyalist Sovyetist Cumhuriyetleri İttihadı Hü-
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kümetine hini duhulünde Sosyalist Sovyetist Cumhu
riyetleri İttihadı Hükümetinde mer'î bulunan gümrük 
rüsumu tarifei umumiyesi üzerinden ve balâda mez
kûr (1) numaralı listede münderiç yüzde tenzilâtından 
istifade edecektir. 

Herhalde salifüzzikir (1) numaralı listede tadat 
edilen mustahsalâtı arziye ve sınaiye ile işbu muahe
deye meribut (2) numaralı listede tadat edilen Türkiye 
mustahsalâtı arziye ve sınaiyesi Sosyalist Cumhuri
yetleri ittihadı hükümetine duhulünde herhangi bir 
üçüncü mustahsalâtı mümasilesinden istiyfa edilen 
veya edilecek olan, emsali tezyit de dahil olmak şar
tı ile, bilcümle gümrük rüsumundan ve diğer bilcüm
le (ithalât mükellefiyatından başka veya daha fazla 
rüsum ve tekâlife tabi tutulmayacaktır. 

Madde 28. — Tarafeyni akideynden birinin ülke
sinde devlet, .belediyeler veya cemiyetler, (ıKorporas-
yon) menfaatine olarak ne olursa olsun emtianın istih
sali, satışı ve istihlâk ve nakli üzerinden cibayet olu
nan dahili vergiler, resimler ve harçlar tarafı diğer 
mustahsalâtı arziye ve sınaiyesiyle emtiai mümasilei 
mahalliye ve en ziyade müsait şeraite tabi tutulmuş 
veya tutulacak olan herhangi bir üçündü devlet em
tia! mümasfilesinden cibayet olunandan daha yüksdk 
ve daha ağır olmayacaktır. 

Madde 29. — Teminat, gümrük rüsumunun tar
zı cilbayeti ve ithalât ve ihracata ait sair gümrük 
muamelâtı hususlarında tarafeyni akideynden herbiri 
diğerine herhangi üçüncü bir memlekete bahşettiği 
veya ilerde edeceği bilcümle menafiden istifade hak
kını bahşeder.; 

Madde 30. — Tarafeyni akideynden hertbiri tara
fı diğerin mustahsalâtı arziye ve sınaiyesinin hini 
ithalinde ithal edilen maddenin tarafı diğer ülkesin
de istihsal edilmiş 'bulunduğunu müfoeyyin bir men
şe şahadetnamesi ibrazını talep etmek, hakkını mu
hafaza eyler. 

Sosyalist Sovyetist Cumhuriyetleri ittihadı hü
kümeti emtiasının menşe şahadetnameleri Sosyalist 
Sovyetist Cumhuriyetleri ittihadı hükümeti ticaret halk 
komiserliği veya teşkilatı tarafından ve Türk emtiası
nın menşe şahadetnameleri de Ticaret ve Ziraat Ve
kaletleriyle bunların teşkilâtı mahalliyeleri ve kezalik 
Türkiye ticaret odaları tarafından ita edilecektir. 

Gerek Sosyalist Sovyetist Cuımhuriyetleri ittihadı, 
hükümetinden Türkiye'ye ihraç gerek Türkiye'den 

Sosyalist Sovyetist Cumhuriyetleri ittihadına ithal olu
nacak emtiaya ait menşe şahadetnamelerln'in şekli 
tarafeynce itilâfı müştereki© tespit edilecektir. 

Salüfüzzikir, menşe şahadetnamelerinin tarafeyn 
teşkilâtı aidesi tarafından vize ve ınuamelei tasdikiye-
si, şahadetnamede mezkûr emtianın ithal edildikleri 
taraf ülkesinde, işbu [muahedenamenin hini imzasında, 
meri #olan nizamata tevfikan icra edilir. 

Madde 31. — İşbu muahedenamenin en ziyade 
mazharı müsaade millet muamelesine müteallik ahkâ
mı mevaddı atiyeye şamil değildir : 

1. Tarafeyni akideynden herhirinin hudut mıntı
kası dahilinde ticareti teshil için hemhudut memleket
lere bahşeylediği veya ilerde edeceği fevait, 

2. Bir gümrük ittihadı dolayısıyla tarafeyni aki
deynden herhangi birine tahmil edilecek mecburiyet
ler, 

3. Sosyalist Sovyetist Cumhuriyetleri ittihadı ta
rafından, arazisi 1 Ağustos 1914 tarihinde sa'bık Rusya 
imparatorluğu eczasından bulunan memalike bahşedi
len veya edilecek olan fevait, 

4. Gümrük tarifesi hususunda vesair bilcümle 
hususatı ticariye hakkında Osmanlı İmparatorluğun
dan 1923 senesinde ayrılmış olan memaMk ile Tür
kiye arasında mevcut veya atide tesis edilecek olan 
menafi ve fevaidi mahsusa. 

Madde 32. — İşbu muahedename tasdik edilecek 
ve tasdiknameler sürati mümküne ile Ankara'da tea
ti kılınacaktır. 

İşjbu mualhedename tasdiknamelerin tarihi teati
sinden Mlbaren bir ay zarfında mevkii meriyete da
hil olacaktır. Muahedenamenin mevkii meriyete du
hulünden itibaren bir sene nihayetinde tarafeyni aki
deynden heribiri bunun ahkâmına nihayet vermek hu
susundaki: niyetlini iblağ edebilecek ve miahaza işbu 
muahedename tarafeyni akideynden biri tarafından 
böyle bir tebliğin vukuhulduğu günden itibaren altı 
ayın hitamına değin meri kalacaktır. 

Tasdikanlillmekal mürahhaseyn işbu muahedeyi im
za ve tahtim etmişlerdir. 

Ankara'da 11 Mart 1927 tarihinde iki nüsha ola
rak tanzim edilmiştir. 

İmzalar 
Ali Cenani Jaksuriç 
Ali Şevki Akimyorgiyef 
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(1) Numaralı liste 
Sosyalist Sovyetist Cumhu

riyetleri İttihadına itlhalde 
gümrükte tarifei umumiye 

numarası 

5-2! 
6 -1» 
6- 1 

6-3 
6-4 
8-1 ' 

8 -1 ' 
8-2 
19-2 
19 -4 
20 - 1' 
33-
35 - l1-
4 3 - 1 

43-2! 

59 - 1 ' 
7 8 - 1 
113-2! 
179-1* 
180 - 3 
180 - 4 
1 8 1 - 1 - 2 
im 

203" 

Eşyanın esamisi 

Soğan 
Yaş üzüm 
Şekerlenmiş kuru incir, her nevi şekerlenme
miş meyve (Korent üzüm müstesna) 
Portakal 
Limon 
B) Her nevi ceviz ve fındık ve bilhassa' 
tadat ve zikredilenler müstesna olmak üzere 
A) Badem ve fıstık kabuklu 
BJ Badem ve fıstık, kabuksuz 
Tereyağı 
Peyni'i 
Taze et 
Mdvaşi (Canlı hayvanat) 
İpelk böceği tohumu 
Tuzlanmış, yaş, işlenmemiş ham deri 
A) Kıllı deri 
Bf Kılsız deri 
Kuru veya tuzlanmış, kuru işlenmemiş ham 
deri 
A) Kıllı deri 
B) Kılsız deri 
Sünger taşı 
Kitre zamkt 
Zeytinyağı 
Ham pamuk 
Kapçı ipeği 
Ham ipek 
Ham yün 
Mancınıktan geçmiş ipek ve ipek ipliği 
A) Ham mancınıktan geçmiş ipek - Organ-
sen - Tulani ve arzani:. 
A) Ham beyazlanmamış ve boyanmaimış 
B) Pişmiş, beyazlanmış ve boyanmış 
Yün halı 

Tenzilât 
yüzdesi 

100 
98,5 

98,5 
60 
75 

91,5 
97,3 
98,2 
100 
100 
100 
100 
100 

100 

100 
70 
2 

64 
20 

100 
20 
35 

100 

20 
20 
96 
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(2) Numaralı L'fclte 

Sosyalist Sovyetist Cumhu
riyetleri ittihadına ithalde 
gümrükte tarifei umumiye 

numarası 

1< 
5-2 
6 - 2 - 3 - 4 - 5 
6-2 
7-

11 - V 
12 
18 - 4 
18 - 4 
18-4 
21 - * • 
311 -2 -- 31 
24-1' 
3'1-'1İ 
3İ1-2 
32-Ü B 
3'2 - 2 
331 
3'4 - Ü 
35-1! 
44-1-2-31 
46-1*1 
48-H 
49-50 
53-1' 
53-3 
53-3 
531-7 
59 -1! 
60-2 
60-2" 
63 
68 -1 ' 
107-20 
113 - 31 
11'4-3» 
116 •< 
11118-1'. 
1118 - li 
118 - ti 
118 - 2 

Eşyanın Bsaımülsi 

Taze ve kuru nohut, bakla, fasulye, mercimek 
Taze ve kuru bezelye 
Her türlü kuru ve yaş meyve 
Keçi boynuzu 
Zeytiin 
Safram 
Palamut 
Pekmez ve bulama! 
Her nevi reçeller 
Her nevi şuruplar 
Taze balık 
Kuru balık 
Mutfak tuzu 
Yumurta sarısı 
Yuimurta' 
Yaprak tütün 
Nargile için tömbeki 
Kümes hayvanat! 
Kemik 
Boynuz ve tırnak 
Her nevi deri 
Her- nevi kundura1 

Oduri 
Kereste ve tahtaya müteallik her nevi mamulât 
Kuru <M 
Susam 
Çekilmiş, doğulmuş susam (Tahan) 
Meyan k!öku 
Zımpara 
Lüle taşl 
'Esmer, sarı ve siyalh kehirbar 
Porselen mevaddl 
Maden kömürü 
Meyan ıbalı 
Susam yağı 
Gülyağı ve rUhu 
Adî sabun ve tuvalet sabunu 
Kara haille 
DÜbağat için kabuk 
DJbağata ait her nevi mevad (Palamut ve mazı dahildir) 
Palamut hülâsası 
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Sosyalist SoVyetist Cumhu
riyetleri İttihadına ithalde 
gümrükte tarifei umumiye 

numarası Eşyanın Esamisi 

r'ig 

1119 -1» 

m 
13« 
138 - li 

142-1 
145 -1 
152 - 1 ' B 

1 7 8 - 2 - 3 Ve İhtar 
179 - 3 
180-11 
181 - 1 - 2 

184-1» 
185 
189- 190-191i 
192 - 1 
193İ İhtar. 
201» 
213 - 1 

2J13 - 2 
22Î1* 

5,231 

19 - 2,36 -1 ' 
70, 78-1, 11'4« 
73,113-3-4, 
179-1, 1831 -1 -
145-1,146-3 

6 
114 -
•2 

B 
152-1' A 152-2 
82 , 2, 8!5, 84 - 3 -4-

1 

1 -2 -3 -10 

147,149 - 2, 
A 

• 5, 88 - 3 - 4 . 5 

Ağaç boya,, gerek parça ve gerek toz, kök, yapraik ve 
ka'buk boyalat 
Ham cehri 
Toprak boyalaı1 

Krom madeni! 
Hurda demirler 
Ham kurşun" 
Bakır mevad 
Adî ve hayvanat nallamaya mahsus çivi 
Kitaplar ve mektep kitapları 
Ham kenevir 
İpelk kozası 
TM 
Pamulk ipliği 
Kenevir ve keten ipliği 
Her nevi pamuk mensucat 
AV ve balık ağı 

İp ma'mulâti 
Her nevi yün mensucat 
(Kehribar mamulâtı 

Sdlolort ve gal'ânit mevadı 
Afyon 
Taze ve tuzlu se'bze, konserve - Domates salçası da 
dahil < 
Her türlü şuhumu hayvaniye 
Her türlü reçinâ 
Gayrı kabili ekil ve sanayide müstamel her türlü züyut 
Pamuk kırıntıları 

Eczayı tılbbiyd 
Müstahzaratı tıbbiye 

94 ,95-4-5 , 96-2, 99-2,100-
4 - 8 - 1 3 - 1 4 - 1 5 - 1 6 , 101 -1,105, 
106 - 6 - 9, 107 - 3 A, 107 - 4 -
5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 -
14 - 15 - 16 , 17 - 1« - 19 - 20, 108, 
109, 11, 1 1 2 - 1 - 3 , 114 - 5 
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Nühaî Protokol 
Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist Sovyetist Cum

huriyetleri ittihadı arasında bugünkü tarihte münakit 
Ticaret ve Seyrisefain Muahedenamesinin imzası es
nasında tarafeyni akideyn ahkâmı atiyeyi kararlaştır
mışlardır... 

(5) nci Maddeye Müteferrian 
Türkiye'de «Hududu Belediye» tabirinden elyevm 

teşkilâtı belediyeyi haiz olan mahaller, (2 000)'den 
(20 000)'e kadar nüfusu olan küçük şehirler, (20 000) 
ve daha ziyade nüfusu olan büyük şehirler ve şehre-
manetleri maksuttur. 

(8) nci Maddeye Müteferrian 
Sosyalist Sovyetist Cumhuriyetleri İttihadı eşhası 

hükmiyesinin bazı ahvalde mahiyeti hususiyesini na
zarı itibara alarak tarafeyni akideyn karar vermiş
lerdir ki :. 

Türkiye Cumhuriyeti dahilinde icrayı muamelât 
etmek isteyen ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri İt
tihadı ülkesinde ittihad kanunlarına tevfikan müte
şekkil bulunan her nevi Devlet teşkilâtı iktisadiyesi, 
Devlet tröstleri ve Devlet sendikalları, her nevi es-
harnlı şirketler, kooperatifler ve diğer her nevi teş
kilâtı iktisadiye gibi müessesat Türkiye ülkesine ka
bul ve işbu ülkede muamele icrası hususlarında en 
ziyade mazharı müsaade millete mensup ticarî, sınaî 
ve malî şirketlere, sigorta vesaire şirketlerine ve ke-
zalik her nevi eşhası hükrniyeye Türkiye Cumhuriye
ti ülkesinde tatbik edilen muameleden daha az müsait 
•bir muamele tatbik ediimiyecektir. 

Türkiye Cumhuriyet ülkesinde balâda mezkûr Sov
yet teşkilâtının tescil muameleleri, bunlar tarafın
dan Ticaret Vekâletine ve Vekâleti müşarüniieyha-
nın şualbatı mahalliyesine, müessesenin unvanı ticarî
sini, mahalli teşekkülünü, tabiiyetini, sermaye mikta
rını ve Türkiye ülkesindeki muamelelerinde Türk ka
nunları ahkâmına tebaiyeti taahhüdü mutazammm bir 
istidanamenin ve mevzubahis şahsı hükmînin teşek
külüne esas olan vesikanın Sovyet Sosyalist Oumhu-
riyetlerd İttihadı dahilindeki Sovyet kâtibi adıilliği ve 
Türk memurini siyasîye veya şehlbenderîsi marifetiy
le musaddalk suretinin ve işbu şahsı hükmînin Sovyet 
Kavanini mer'iyesine tevfikan müteşekkil ve elyevm 
hali faaliyette bulunduğunu müspit olmak üzere Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı Hükümeti tara
fından muta bir ilmühaberin ve tescil olunacak mü
essese tarafından tayin edilmiş bir mümessile, mezkûr 
teşkilâtın nizaimnamei esasisinde muharrer muame
lâtı icra ve işbu muamelâtın icrasından münbaîs ih-

tilâfat için mezkûr teşkilât nam ve hesabına derecatı 
mahakimin kâffesinde gerek müddei ve gerek müddei-
aleyh ve gerek diğer herhangi bir sıfatla ispatı vücut 
etoelk hususlarında salâhiyeti kâmile ita eden ve Sov
yet Sosyalist İttihadı dahilinde Sovyet kâtibi âdilliği 
ile Türk memurini siyasiye veya şehbenderîsi cani
binden alelusul tasdik veyalhut Türkiye'de bir kâtibi 
âdil huzurunda tanzim edilmiş olan bir vekâletname
nin ibrazı suretiyle icra edilecektir. 

(12) nci Maddeye Müteferrian 
İşbu Muahedenamenin müddeti esnasında Türki

ye'deki Sosyalist Sovyetist Cumhuriyetleri İttihadı Ti
caret Mümessilliği İstanbul Şubesi binası tebdil edil
diği takdirde işjbu şubeye bahşedilmiş olan hariciez 
memleket imtiyazı şubenin yeni binasına nakledile
cekti^ 

(18) nci Maddeye Müteferrian 
Şurası mukarrerdir ki Sosyalist Sovyetist Cum

huriyetleri İttihadı Türkiye müstahsalatı arziye ve sı-
naiyesinin, 18 nci maddede mezkûr yollarda transite 
müteallik hususatta mezkûr müstahsalatın Sosyalist 
Sovyetist Cumhuriyetleri İttihadı arazisine hini duhu
lünde bunların Türkiye müstahsalatı arziye ve sınai-
yesi olduklarını mübeyyin bir menşe şahadetnamesi 
ibrazını talep hakkını muhafaza eyler. 

Menşe şahadetnameleri Ticaret ve Ziraat Vekâlet
leri ile bunların teşkilâtı malhalliye'si veya ticaret oda
ları tarafından ita edilecektir. 

Salifüzzikir, menşe şahadetnameleri Türkiye'de 
Sosyalist Sovyetist Cumhuriyetleri İttihadı Ticareti 
Hariciye Mümessilliği veya şuabatı ve bu müessesa-. 
tın mevcut olmadığı mahallerde Sosyalist Sovyetist 
Cumlhuriyetleri İttihadı şehbenderlikleri tarafından 
vize edilecektir. 

'Sosyalist Sovyetist Cumhuriyetleri İttihadı gümrü
ğü, transit eden eşyanın menşe şahadetnamesi muhte
viyatı ile tevafuku hakkında şüphe için esbabı cid-
diyeye malik bulunursa, azamî bir haftalık bir müd
det zarfında işbu eşyanın şahadetname ile derecei 
mutabakatım tetkik edebilecektir. 

2ı Î8 nci madde ahkâmının memleketeyn ülke
sine ithali kanun ve nizamatı ile memnu bulunan eş
yaya şamil olmadığı müstağnii beyandır. 

(23) ncü Maddeye Müteferrian 
Yirmi üçüncü madde ahkâmının Rus Hükümetinin 

malı olan veyahut Sovyet mevzuatı mucibince milli
leştirilmeye tabi bulunan gerek ticarî, gerek askerî 
eski Rus filosuna mensup olup müdahale esnasında 
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memaliki ecndbiyeye götürülen veya suveri saire ile I 
fiilî surette millîleştirilmekten hariç kalan bilcümle I 
sefain üzerindeki hukukunu hiçbir veçhile iptal eyle-
mediğini Sosyalist Sovyetist Cumhuriyeti ittihadı Hü- I 
kümeti beyan eder. 

Bu Protokol Muahedenamenin bir oüz'ü mütem- I 
mimi olup Muahedename ile aynı zamanda dahili I 
meriyet olacaktır.' I 

Ankara'da 11 Mart 1927 tarihinde iki nüsha ola- I 
rak tanzim edilmiştir. 

Ali Cenani Jalksuriç I 
Ali Şevki Akimyorgiyef I 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Ticaret Encümeni 2.5.1927 

Adet 
Karar No : 14 I 

Ticaret Encümeni Mazbatası I 

Riyaseti Celileye I 
Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist Sovyetist Cum- I 

huriyetleri ittihadı arasında münafcit olup, Başvekâ
letten mürsil ve Riyaseti Celleierinden muhavvel, 
Ticaret ve Seyrisefain Muahedenamesi ve işbu Mua- I 
Ihödeniiin talsdiikinie mütedair lâyiibai kanuniye ive eslba- I 
bı mucibe mazbatası, encümenimizce lâyık olduğu [ 
dikkat ve ehemmiyetle mütalâam ve tetkik olundu. I 

Türk Milleti, duyduğu samimi dostluğun teDkina- I 
tına tebaan, Sosyalist Sovyetist Cumhuriyetleri itti- I 
hadi Hükümeti ile akdedilecek Ticaret ve Seyrisefa
in Muabedenamesinin, tarafeynin münasebatı ticari- I 
ye ve iktisadiyesinin inkişafına hizmet ve menafiinin I 
istihsaline imkân bahşedeceğini kani idi. I 

Müzakeratı bir seneden beri devam eden ve ahi- I 
ren tarafeyn murahhasları arasında imza edilen Mua- I 
hedename - Sosyalist Sovyetist Cumhuriyetleri Ittiha- I 
di Hükümetinin mevzuatı kanun'iyesinin hususiyeti 
ve ticareti hariciyesinin Hükümet inhisarı şeklinde I 
idare edilmesi dolayısiyle diğer devletlerle akdettiği- I 
miz ticaret ve seyrisefain muahedenamelerinıe naza- I 
rain - bazı müsaadat ve is'tisnaiyatı ihtiva etmekte I 
olduğundan Türkiye'den yapılacak ihracatın da doğ
rudan doğruya Hükümetimizce tanzim ve idare edil- I 
mesi Encümenİlmizce muvafık görülmüştür. I 

Binaenaleyh Sovyet Hükümetinin diğer devletlerle I 
akdettiği muahedenamelerin cümlesine menafiimiz iti- I 
Ibariyle faik olduğunu gördüğümüz işbu Muahedena- I 
menin Encümenimizce kabul edilmiş olduğunu arz | 
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eyler ve bermucibi havale Kanunun Hariciye Encü
menine tevdiini rica ederiz. 

Mazbata Muharriri 
Reis Maraş 

Kâzım Hüsnü Nurettin 
Kâtip Aza 
Denizli Ömer Şevki 

Haydar Rüştü 
Aza Aza 

Bolu 
Mehmet Vasfi 

Aza Aza 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 14.5.1927 

Hariciye Encümeni 
26 Karar Numarası 

Hariciye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Sovyet Cumhuriyetleri ittihadı ile 11 Mart 1927 
tarihinde akdolunan ticaret ve seyrisefain muahede
sinin tasdikine ait olup Başvekâletten gelen kanun 
lâyihası ile merbutatı ve Ticaret Encümeninin maz
batası, Hariciye Encümeninde mütalaa ve tetkik 
olundu. 

Muahedenin 1-9 (dokuzuncu madde dahil) mad
deleri ikamete müteferridir. Ahkâmı münderecesi ta
rafeyn telbaa ve müessesatı hakkında esasen 16 Mart 
1921 tarihli Moskova muahedesinin kabul ettiği en 
ziyade naili müsaade millet muamelesi şartını ihtiva 
etmekte olup bariz 'bir hususiyet gösterlmemeiktedir. 
20-25 (25 nci madde dahil) nci maddeler seyrisefaine 
ait ve bu baptaki mukavelelere derci mutat olan -
ahkâm havidir.-

Ticaret hakkındaki mevadda gelince : Rusya ile 
akdi muahede etmiş olan Almanya, italya, Norveç, 
Danimarka vesair devletlerce de kabul edilmiş ol
duğu veçhile Rusya'da cari ticareti hariciye sistemi
nin bir neticei zaruriyesi olmak üzere Türkiye'deki 
Rus ticareti hariciye mümessilliğinin sefaretin tam 
bir cüz'ünü teşkil ettiği kabul olunmuş (11 nci mad
de) ve 15 nci maddede mezkûr şubeler hariç ala
rak mümessilliğin Ankara merkezi ile istanbul'daki 
adresi mukayyet şubesinin hukuku düveli ammece 
hariciez memleket imtiyazı namıyla muamnen mes
ken masuniyetinden istifade edeceği 12 nci madde 
cümlei ahkâmından bulunmuştur. 

Şu kadar ki bu imtiyaz 13 ncü madde ahkâmı
nın tatbikine mani teşkil etmeyecektir. 
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Bundan maada ticareti hariciye mümessili ile İki 
muavini diplomasi dmtiyaziaıtındaın istifade edecekler
dir. Bu istisnai vaziyete muka'bil 16 ncı maddede 
Türkiye'nin de ittihat hükümeti ülkesinde bir ticaret 
mümessilliğini tesis etmesi ih'tübali derpiş olunmuş
tur. 

18 nci maddede tarafeynden herblriuin mustasa-
latı arziye ve sınaiyesi için diğer tarafın transite açık 
yolları üzerinde transit rüsumundan muafen serfoestii 
mürur hakkı tanınmıştır. Bundan maada menşe ve 
mevridi Türkiye olan emtia Batum tariki ile Asya 
memleketlerine ve yine bu sınıfa dahil emtia aynı 
tarikle Türkiye'nin Şark ve Garp Vilâyetleri arasında 
imrar olunabilecektir. 

Moskova muahedesinin 2 nci maddesinin 2 nci fık
rası bu tarikle imal edilmiş olacaktır. 

İthalat rüsumu hakkında mevzu ahkâm da şundan 
fba-etitir : 

Rus müstaihsaliatı arziye ve sıınaliyesi 26 ncı mad
de mucibince Türkiye'de üçüncü herhangi bir devlet 
mustaıhsalatı mümasiilesi üzerinden alınan veya alına
cak olanlardan başka veya daha yüksek, emsali tez
yit de dahil olmak üzere gümrük rüsumuna vesair it
hal harçlarına tbi olmayacaktır. Bu Ittibarla Rus 
mahsulâtı mülmasilesıine Lozan rejimini tatbik etmiş 
olacağız. Rusya'ya ithali tahtı karara alınmış olan 
ve merbut (A) cetvelinde tadat edlilmiş bulunan Türk 
müstahsalatı arziye ve sınaiyesi ise Rus tarifei umu-
miyesi üzerinden hizalarında münderiç yüzde tenzi
latından istifade edecektir. Tenzilât !% 1,5'dıan yüzde 
yüze yani muafen imrara kadar tefavüt ediyor. Ge
rek bu takım, gerek Rusya memalikine lisansla itlhal 
edilecek olup merbut (B) cetvelinde tadat edilen eş
yamız Rusya'da, emsali tezyit de dahil olmak üzere, 
herhangi bir üçüncü devlet mahsulâtı mümasilesinden 
istiyfa edilen veya efdlilecek olandan başka veya daha 
ziyade gümrük rüsumuna ve ithalât mükellefiyetime 
tabi olmayacaklardır. Türkiye malhsulâtı arziye ve 
sınaiyesinden Rusya'ya ithal kararigir olan eşya içirt 
ibraz edilecek menşe şahadetnamesi hakkında Rus güm
rüklerinde ciddî bir şüphe hasıl olursa tetkikat azamî 
bir hafta zarfınad itmam edilecektir. (Nihaî Pröto-
kblda 18 nci maddeye müteferri olarak kabul edilen 
hüküm) Balâdaki cetvellerin muhteviyatı her seme 
müştereken gözden geçirileceği cihdtle vesika ile it
hal olunacak mevaddın tevzii hususunun salâhiyötitar 
ve bitaraf teşkilâtımız vasıtasiyle ve şikâyete mahal 
verrniyecek tarzda icrası matlûp ve memuldur. Se-
fain ve merakifbin tabiiyeti hakkındaki 23 ncü mad

de hükmünıe biir kaydı ihtirazî teşjkil ötmek üzere as
kerî ve ticarî eski Rus filosuna mensup olup mema-
liki eendbiyeye gönderildikleri cihetle millîleştiril-
meikten hariç kalan bilcümle sef ain üzerinde Sovyet 
hükümetinin hukuku iptal edilememiş olduğu proto
kol cümlei ahkâmındandır. Mevaddı münıderices'i! 
berveçhi balâ teşrih edilmiş olan muahedenin tasdi
kine ait kanunun tarihi neşrinden muteber olacağı 
hakkında lâyihaya bir madde ilâve olunmuş ve müs-
ıtacelen kaibul ve tasdiki Heyetli Umumiyenin nazarı 
tasvibine arz edilmiştir. 
Hariciye Encümeni Reisi 

Menteşe 
Şükrü Kaya 

Kâtip namına 
Afyonkarahisar 

Ruşen Eşref 
Aaa 
Kars 

Ağaoğlu Ahmet 
Aza 

Saffet 

Mazibata Muharriri 
Namına 

Tevfik Kâmil 

Aza 
Ahmet Muhtar 

Aza 
Kütahya 

Mehmet Nuri 
Aza 

Yusuf Kemal 

Hükümetin Teklifi 

Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist Sovyetist Cumhu
riyetleri ItJdhaıdı Hükümeti arasında Münakit Ticaret 

ve Seyrisefain Mualhedenaimesin'in Tasdikline 
Mütedair Kanun 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist 
Sovyetist Cumhuriyetleri arasında 1926 senesi Mar
tının on birinci günü Ankara'da akit ve imza olunan 
ticaret ve seyrisefain muahedenamesii kabul ve tas
dik olunmuştur. 

Madde 2. — İşbu muahedenamenin icrayı ahkâ
mına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 27 Mart 1927 

'Başvekil 
İsmet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdültıalik 

Nafıa Vekili 
Befriç 

Ticaret Vekili 
Mustafa Rahmi 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 
Bahriye Vekili 

İhsan 
Hariciye Vekili 

Doktor Tevfik Rüş'Cü 
Maarif Vekili 

Mustafa Necati 
Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 
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Hariciye Encümeninin İlâvesi 

Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist Sovyetist; Cumhu
riyetleri İntihaldi Hükümeti arasında münakit Ticaret 

ve Seyrisefain Muahedenamesinin tasdikine 
Müitödain Kanun 

Madde 1. — Hükümdün teklifi aynen kalbul. 
Madde 2. — Işjbu Kanun neşri tarihinden itibaren 

muteberdir. 
Madde 3. — İşbu muahedenin icrayı ahkâmına 

İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
REİS — Efendim, Encümenin tahrirî müstaceli

yet teklifi vardır. Lâyihanın müstacelen müzakeresini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın, kalbul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın, kalbul olunmuştur. 

Heyetti umumiyesi hakkında söz isteyen var mı 
efendim? (Hayır sesleri) 

Maddelere geçilmesini kalbul edenler lütfen el 
kaldırsın, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın, kabul 
olunmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalst Sovyet'ist Cumhu
riyetleri İttihadı Hükümeti arasında Münakit Ticaret 
ve Seyrisefain Mualhedenamesiınin tasdikine mütedair 

Kanun 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyetti ile Sosyalist 
Sovydtist Cumhuriyetleri İçtihadı arasında 1926 se
nesi Martının On birinci günü Ankara'da akit ve 
imza olunan Ticaret ve seyrisefain mualhedenamesi 
kabul ve tasdik olunmuştur. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır sesleri) 

Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın, kalbul 
etmeyenler lütfen el (kaldırsın, kabul olunmuştur. 

Madde 2. — İşbu kanun neşri tarihinden itibaren 
mer'îdir. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın, kaibul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın, kabul olunmuştur. 

Maidde 3. — İşbu muahedenliin icrayı ahkâmına 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın, kabul 
ölmeyenler lütfen el kaldırsın, kabul olunmuştur. 

Efenidim, Kanunun heyeti umumiyesini reye arz 
ediyorum, kalbul edenler beyaz, kalbul etmeyenler 
kırmızı rey pusulası vereceklerdir. 

14. — Osman Oğlu Halil hakkındaki hükmün 
affına dair 3/894 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
Adliye Encümeni Mazbatası : 

REİS — Okunacaktır. 

TBMM 
Adliye Encümeni 4.5. 1927 

Adet 
Karar Numarası 

63 - Kayıt Numarası 
Adliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celleye 
iizalei bikr maddesinden İzmir Ağır Ceza Mahke

mesince üç buçuk sene küreğe mahkûm Kemalpaşa' 
nın Cernıo karyesinden Osman Oğlu Halil hakkındaki 
muta hükümde hata olduğundan bunun af ile tas
hihi ricasına dair Başvekâlet tezkeresi ve Evrakı mü-
teferriası Encürneriilrnıize havale buyrulmakla mütalâa 
ve tetkik edildi : 

Mahkemenin esnayı cereyanında merkumun 19 
yaşınlda olduğuma dair vafci ifaıdei şifahiyesi netice
sinde üç buçuk sene küreğe mahkûm ve bu hükmün 
Mahkemeyi Temyizce tasdik edildiği ve merkumum 
müseccei olduğu mahallin nüfus kaydı evvelce muh-
teriik olmasına binaen ahiren icra kılınan tatırirdö 
sicili nüfusa gün ve ay mukayyet olmaksızın 323 
tevveMdü ile kaydedilmiş bulunduğu ve bu suretle 
hadisenin tarihi ik'aı olan mart 1341 tarihinde henüz 
18 yaşını ikmal etmediği cihetle yeni Kanunu ceza
mın ikinci maddesi hükmüne tevfikan muhaffef ceza 
olan Kanun ahkâmının tatbik edilmesi ikltüza ettiğine 
ve eski ceza Kanununun kırkıncı maddei muaddile-
sinde ise bu gibi ahvalde kürek cezasının nısfından 
üç rulbuna kadar tenzil edilerek hapsen infaz edile
ceği muharrer bulunmasıma binaen mahkûm olduğu 
kürek cezasının üç rubuna muadil bulunan yirmi 
yedi ayın af suretiyle tenzili hususu bittasvip Heyeti 
Umumiyeye arz olunur. 

Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Sarühan 

'Mustafa Fevzi 
Kâtip Aza 

Yozgat Antalya' 
Ahmet Hamdı Ahmet Saki 

Aza Aza 
Karasu Kastamonu 

Osman Niyazi Ali Nazmi 
Aza Aza 

Konya Çorum 
TeVfik Fikret Münir 

Azai 
REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 

var mı efenidim? (Hayır sesleri) Maddelere geçilme
sini kabul edenler lütfen el kaldırsın, kalbul etmeyen
ler lü'tıfen el kaıldırsın, kabul olunmuştur. 
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Osman Oğlu Halil'in Affı Hakkında Kanun 
Madde 1. — Kemadpaşa'nın Cerno karyesinden 

Osman Oğlu Halil'in üç buçuk sene kürek cezası 
hapse tahvil ve bunun yirmi yedi ayı affedimiŞtir. 

RBlS — Mütalaa var mı efendini? (Hayır ses
leri) Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın, ka
bul etmeyenler lütfen el kal'dşrsın, kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir, 

REİS — Maddeyi kaibul edenler lütfen el kaldır
sın, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın, kaibul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu Kanunun icrasına Adlüye Vekili 
memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın, kaibul etmeyenler lütfen el kaldırsın, kaibul edil
miştir. 

Efendim, kanunun ikinci müzakeresine geçilmesi
ni kabul edenler lütfen el kaldırsın, kabul emmeyenler 
el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

15. — Lozan'da akdolunan affı umumî beyanna
me protokolündü mevzubahis 150 kişilik listede isim
leri muharrer eşhasın Türkiye tabiiyetinden ıskatı 
hakkında 1/1148 numaralı Kanun lâyihası ve Adliye 
Encümeni Mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 17 . 4 . 1927 

Müsteşarlığı 
Adet : 1/1513 

Büyük Millet Meclisli Riyaseti Celil'esine 
Lozan'da akdolunan 24 Temmuz 1923 tarihli af

fı umumî beyanname ve protokolüne mevzubahis 
150 kişilik listede isimleri muharrer aşhasın Türkiye 
tabiiyetinden ıskatı hakkında Hariciye Vekâleti Ce-
lilesince tanzim edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 
10 Nisan 1927 tarihli içtimaınd'a tezekkür ve Meclisi 
Âliye arzı tasvip olunan kanun lâyihasiyle esbabı 
mucibe mazbatasının müsaddak sureti leffen takdim 
olunmuştur. 

Mufldtezasının ifasına Ve neticesinin iş'arına mü
saade buyurulmasınt rica eylerim efendim. 

Başvekil 
ismet 

Esbabı Mucibe 
Lozan'da akdolunan 24 Temmuz 1923 tarihli affı 

umumî beyanname ve protokolünde mevzubahis 150 
kişilik listede isimleri muharrer eşhasın mezkûr pro-
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to'kol ahkâmına tevfikan zaten Türkiye ile alâkaları 
kat edilmiş ve protokol ahkâmı merkumların ne
vama tabiiyetimizden ıskatı mahiyetim tozarnı-
mun eylemekte bulunmuş ise de sarahaten ıs
katı tabiiyetlerinin zikir ve beyan edilmemiş ol
ması hasebiyle muamelâtça tereddüdü mucip olma
mak ve merkumların bir kaçamak yolu aramalarına 
meydan bırakmamak üzere sureti kafiyede ıskatı ta
biiyetleri hakkında bir kanunun tanzim ve neşri za
rurî görülmüştür. 

,10 Kânunusani 1284 tarihli Tabiiyet Kanunumu
zun altıncı maddesi mucibince ıskatı tabiiyetin neti-
cei hükükiyesi tabiiyetten ıskat olunan eşhasın Tür
kiye'ye avdetleri memnu olacağından ibarettir. Vakıa 
(Ecariübin Hakkı İstimlâki Kanunumun birinci mad
desinde istisna olunan eşhasın emlâk ve arazisine 
mahsus olan) 1298 tarihli Kanunum ikinci maddesin
de tabiiyetten ıskat olunan eşhasın Türkiye'de istiniz 
lâk ve tevarüs hakkından mahrumiyeti ve üçüncü 
maddesinde ise bu gibilerin akaratı memnukesi Tür
kiye tebaasından bulunan veresesi beyninde emvali 
menkule gibi taksim olunacağı ve arazii miriye ve 
meVkufe ve icareteyrili müsakkafat ve müstağilâtı 
vakfiyelerinim vârislerine intikal etmiyerek mahlul 
olacağı zikr ve tasrih edilmiş ise de marüzzikir mad
deler mefadına nazaran işbu hüküm ancak bilamezu-
raiyeti resmiye tebdili tâbiiyet etmesi hasebiyle ıskatı 
tabiiyeti cihetine gidilenlere hasr ve tahsis edilrnüş 
olmasından dolayı marüzzikir 150 kişilik listeye dalhil 
•olan eşhasın badema Türkiye'de hakkı istimlâk ve 
hakkı tevarüsleri olamamasını temin zımmında bu 
kere tanzim olunan lâyihai kanuniyeye ikinci madde
nin ilâvesine lüzum hâsıl olmuştur. 

TBMM 
Adliye Encümeni 16 . 5 . 7927 

66 Karar Numarası 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Lozanda akdolunan affı umumî beyanname ve 
protokolüne mevzubahis 15Q kişilik listede isimleri 
muharrer eşhasın Türkiye tabiiyetinden ıskatı hak
kında 1/1148 numaralı kanun lâyihası Encümenimize 
havale buyurulmakla mütalaa Ve tetkik edildi : 

Memleketin mezalim ve felâket zamanlarında su-
veri muhMifede Türk Milletinin ifnayı mevcudiyeti
ne çalışan bu eşhasın vaziyetleri, Lozanda aktolu-
nan 24 Temmuz 1923 tarihli affıumumi beyanname 
ve protokolü ahkâmına nazaran nev*ama ıskatı ta-
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'büvetin vaz'ı netaicinıi tazammun etmekte ise de mu
amelâtça tereddüdü badi olmamak üzere bunun bir 
kanun ile tespit ve temini lüzumuna dair hariciye 
vekâletince serdolunan esbabı mucibe encümenıimizce 
muvafık görülmüş ve birindi maddede (istimlâk)' ke
limesi yerine maksadı daha vazih surette ifade eden 
ıtemellûk kelimesi ikame edilmek suretiyle lâyiha ka
bul edilmiş olmakla heyetli ümumlyeye arz olunur. 

Adiye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Mustafa Feyzi 

Kâtip Aza1 

Yozgat ••Kastamonu 
Ahmet Hamdi Hasan Fehmi 

Aza1 Aza 
Kastamonu Karesi 
Ali Nazmi Osman Niyazi 

Aza Azal 
Sinop Mebusu Yusuf Ke
mal Beyefendi müzakere
sine iştirak etmiş, hini im
zada bulunmamışlardır. 

Hükümetin Teklifli 
Kanun 

Birinci Madde — Lozan'da akdolunan 24 Tem
muz 1923 tarihli affı umumî beyanname ve proto
kolüne mevzubahis yüz elli kişilik listede isimleri 
muiharrer eşhas Türkiye tabiiyetinden ıskat edilmiş
lerdir. 

İkinci Madde — Eşhası merkume badema Tür
kiye'de hakkı istimlâk ve tevarüsten mahrum olacak
lardır. 

Üçüncü Madde — İşbu Kanunun icrasına İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

Dördüncü Madde — İşbu Kanun tarihi neşrinden 
itibaren muteberdir. 10 Nisan 1927 

Başvekil Adliye Vekili 
İsmet Mahmulü Esat 

Müdafaai Milliye Vekili Bahriye Vekili 
Recep Beyefendi İhsari 

İmzada bulunmadı. 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 

M. Cemil Doktor Tevfik Rüştü 
Maliye Vekili Maarif Vekili 

Mustafa Abdülhalik Mustafa Necati 
Nafıa Vekili Ziraat Vekili 

Behüç Mehmet Sabri 
•Ticaret Vekili Sıhhiye ve Muaveneti 

Mustafa; Rahmi İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Adliye Encümeninin Tadili 
Birinci Madde — Aynen; 
İkinci Madde — Eşhası merkume badema Tür

kiye'de hakkı temellük ve hakkı tevarüsden mahrum 
olacaklardır. 

Üçüncü Madde — Aynen; 
Dördüncü Madde — Aynen. 
REİS — Heyeti Umumlyesi hakkında söz iste

yen Var mı? (Hayır sesleri) Maddelere, geçilmesini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın, kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

Lozan'da Akdolunan Affı Umumî Beyanname ve 
Protokolüne mevzubahis yüzelli kişilik listede isimleri 

muharrer eşhasın Türkiye Tabiiyetinden ıskatı 
Hakkında Kanun' 

Birinci Madde — Lozan'da akdolunan 24 Tem
muz 1923 tarihli affı umumî beyanname ve proto
kolünde mevzubahis yüzelli kişilik listede isimleri 
muharrer eşhas Türkiye tabii yetinden ıskat edilmiş
lerdir. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır ses
leri) 

Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın, kabul1 

etmeyenler lütfen el kaldırsın, kalbul olunmuştur. 

İkinci Madde — Eşhası merkume badema Tür
kiye'de hakkı temellük ve hakkı tevarüsten mahrum 
olacaklardır. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? («Mahranı 
olurlar» şeklinde olacaktır sesleri) Maddeyi bu şekil
de tashih ederek reye arz ediyorum efendim. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın, kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın, kabul olunmuştur. 

Üçüncü Madde — İşbu Kanun tarihi neşrinden iti
baren mer'îdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın, kalbul etmeyenler lütfen el kaldırsın, kalbul olun
muştur. 

Dördüncü Madde — İşbu kanun ahkâmının icra
sına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

(REİS — Maddeyi kalbul edenler lütfen el kaldır
sın, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın, kalbul olun
muştur. 

Kanunun ikinci müzakeresine geçilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kalbul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın. Kalbul olunmuştur. 

16. — Bilumum kanun ve nizamların sureti neşir 
ve ilânı hakkında 1/1162 numaralı kanun lâyihası ve 
Dahiliye Encümeni Mazbatası. 

— 340 — 



İ : 70 21 . 5 . 1927 C : 1 

RElS — Okunacaktır. 
25 . 4 . 1927 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesin© 
Bilumum kanunlar ve nizamların sureti neşir ve 

ilâm hakkın'da tanzim edilen ve icra Vekilleri Heye-
tinlin 17 Nisan 1927 tartılli içtimaınıda tezekkür ve 
Meclisi Âliye arzı tasvip olunan kanun lâyihası ile 
esbabı mucibe mazbatasının musaddak sureti leffen 
ıta'kdi'm olunmuştur. Müstaceliyet karariyle mulklteza-
sının ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyrul-
masını rica eyleriim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
18 Mayıs 1927 tarihinide neşredilen «Kavanin ve 

Nizarriâtın neşir ve İlânı hakkındaki Kanun» Cum
huriyet idaresinde kabiliyeti taitbdkiyesi olmayan bir 
takım ahkâmı ihtiva ettiği için tadili vücubu idari tah
tında görülmüş ve bu vecibeye tebaan ihzar olunan 
yeni kanun lâyihasında devlet teşkilâtı hazıra&mın 
icabettirdliği bugünkü ihtiyaçlar nazarı dikkate alın
mış ve birinci, ikinci maddeler ona göre tertip edil-
m'iştör. 

Kanunun muhtelif vekâletler tarafından kopyası 
alınarak vilâyetlere ve vilâyetler tarafından ikinci 
bir kopyası alınarak devlet dairelerine ve naheyelere 
tebliğ edilmesi usulünde - ekseriyetle görüldüğü üze
re - bir takım yanlışlıklar vukua geldiği ve her dai
re memurunun muayyen zamanda bu kanun mün
derecatına ıttıla kesbetrnedikleri gibi ekseriya teb
ligat kopya mürekkebi ile yazılan kâğıtlarla oldu
ğundan bunların müruru zaman ile beyazlanarak 
okunmaz bir şekil aldığı görülmektedir. 

ıBundan başka, birkaç vekâleti memur kılan ka
nunların kopyası ayrı ayrı alınarak aynı makamatı 
resmlîyeye müteaddit nüshalar tebliğ edilmekte ve 
bu suretle muamele beyhude iştigali ve fuzuli mas
raf ihtiyarını intaç etmektedir. Bu mahzurun tevlit 
eylediği mülâhaza ile kanun suretlerinin matbu bir 
halde ve tebliği müktazi - bilumum makamların ade
dine göre tevzi ve neşri ve bilumum kavanin ve ni
zamatın resmi cerideye derci vazifeleri münhasıran 
Müdevvenatı Kanuniye Müdiriyeti Umumiyesince 
ifa ve idare edilmesi muvafık görülerek lâyihai ka-
nuniyehin üçüncü ve dördüncü maiddeler'i ona göre 
kaleme alınmıştır. Başvekâlet bütçesinin Muvazenei 
Maliye Encümenince kabul edilen şekLi ve işbu ka
nun lâyihasında zikir ve tadat edilen vazaif dolayı-
siyle teşkil e'dilecek Müdevvenatı Kanuniye Müdi-

riyetinin bu baptaki vazaifii beşinci madde ile tayin 
edilmiştir. 

,Büyük Millet iMedisince kabul edilen kanunların 
meriyet tarihleri ekseriyetle metinlerde gösterilmek
te olduğu gibi meriyet tarihi metinde yazılmamış 
olan bir kanunun resmi ceride ile neşri tarihinden 
sonra altmış gün intizar edilmesinde bir faide görüle-
memesine mebni kanun lâyihasının altıncı maddesi 
bu neticeye göre kaleme alınmıştır. 

Makabline teşmili lâzım gelen kanunlar için me
tinlere maddei mahsusa derceîdilmekte olduğu gibi 
muhaffef ceza olan ahval dahi ahkâmı umumiye ile 
muayyen bulunduğundan ilga edilecek olan kanu
nun bu hususa ait olan beşinci maddesi iktibas edil-
memişjbir. 

Başvekâlet teşkilâtının Haziran 1927 senesinde ic
ra edilebileceğine nazaran işbu kanun lâyihası ahkâ
mının o tarihlten tatbik edilebileceği düşünülerek ye
dinci madde konulmuştur. 

16 . 5 . 1927 
Dahiliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Kavanin ve nizamatın neşir ve ilânı hakkında 

Başvekâleti Celileden mevrut ve Heyeti Uîmumiye-
den muhavvel lâyihai kanuniye ve esbabı mucibe 
mazbatası müdalââ ve tetkik olundu : 

Kavanin ve nizamatın neşir ve ilânı hakkındaki 
18 Mayıs 1928 tarihli kanun o zamanki hükümet sis
temine göre bir kanun olduğundan bu günkü ihtiyacı 
ve kavanin ve nizamatın muntazaman neşir ve ilânı 
ile muhafazasını temin edemiyeceğinden yeni ahkâ
mı ihtiva eden bir kanunun lüzumuna Encümeniimiiz-
ce de kanaat hâsıl olmuş ve bu emniyenin husulü 
için hazırlanan lâyihai kanuniye ve bazı tadilât icra-
siyle kabul olunmuştur, 

Heyeti Umumiyenin nazarı ta'svibine arz olunur. 

(Dahiliye Encümeni Reisi 
Niğde 

Mehmet Atâ 
Kâtip 
izmir 
Kâmil 
Azla 

İzmir 
Ahmet Münir 

Mazbata Muharriri 
Kayseri 

Ahmet Hilmi 
Aza 

Bozok 
Süleyman Sırrı 

Aza 
Balıkesir 

Ali Şuuri 

Tarihi neşrinden muteber olmak üzere kabul edi
len kanunlar hakkında işbu lâyihada bir hüküm ol
madığımdan altıncı maddeye bunlar hakkında bir 
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fıkra ilâvesi ve bu gibi kanunların mahallerinde neş
ri tarihinden muteber olması fikrindeyim. 

Tekirdağ 
ıM.. Faik 

Hükümetin Teklifi 

(Kanun ve Nizamların Sureti Neşir ve İlânı 
Hakkında Kanun 

Madde 1. — Büyük Millet Meclisi tarafından ka
bul edilen kanunlar ve Reisicumhur tarafından tas
dik edilen Nizamlar ilân kılınmak üzere takımı ile 
Başvekâlete tevîdii olunur. 

Madde 2. — Kanunların kabul tarihleri ile Ni
zamların tasdik tarihleri ve bilumum muahedat He
yeti Vekilenin talsdiki ile akit ve teati olunan mu-
kavelâltın aslına mutabık surdtleri Başvekâlette Mü
devvenatı Kanuniye Müdiriydtinıce alındıktan son
ra asılları hıfz olunmak üzere Hazindi evraka tes
lim edilir. 

Madde 3. — Müdevvenatı Kanuniye Müdiriyeti-
ne tevdi olunan kanun ve nizamlar derhal tabı etti
rilerek vekâldtlere ve doğrudan doğruya Vilâyetlere 
tebliğ ve resmi ceride ile neşir ve ilân edilir.. 

Madde 4. — Başvekâletten vekâletlere gönderi
len kanun ve nizamlar derhal bilumum devaİri dev
lete ve mahkemelere tebliğ edilmekle beraber Valinin 
nezareti ve mesuliyeti altında kaza ve nahiye ve be
lediyelere tevdi ve vilâyet gazeteleriyle de halka ilân 
olunur. 

Madde 5. — Kanun ve nizamların resmi ceride 
ile neşrettirilmesi, Büyük Millet Meclisi kavanin mec
muasına derç ve ilâve ve tab ettirilmesi ve neşri iriki-
taa uğramış bulunan düsturların ikmali tab'iyatı, 
Müdevvenatı Kanuniye M üdiri yetine aittir. 

Madde 6 —- Kanun ve nizamların mer'iydt tarihi 
metninde tayin edilmemiş olduğu takdirde resmi ce
ride ile Ankara'da neşri gîününden itibaren bir ay 
sorara Türkiye Cumhuriyetinin her tarafında cere
yana başlar. 

(Madde 7. — Bu kanunun hükmü 1 Haziran 1927 
tarihinden muteberdir. 

Madde 8. — Kavanin ve nizamatın usulü neşir 
ve ilânı hakkındaki 18 Mayııs 1307 tarihli kanun ah
kâmı ile işbu kanuna mugayir mevaddı saire ahkâ
mı mülgadır. 

Madde 9. — ıBu kanunun hükmünü icraya İcra 
Vekilleri memurdur. 17 Nisan 1927 

Başvekil 
İsmet 

Müda'faaıi Milliye Vekili 
Recep Beyefendi 

İmzada bulunamadı 
Dahiliye Vekili 

M< Cemil 
Maliye Vekili 

Mustafa Abdülhalik 
Naifiia Vekili 

.Beh'iç 
Ticaret Vekili 

Mustafa Rahmi 

Adliye Vekili 
'Mahmut Esat 
Bahriye Vekili 

İhsan 

Hariciye Vekili 
Tevfik Rüştü 
Maarif Vekili 

Mustafa Necati 
Ziraat Vekili 

Sabri 
Sıhhiye Vekili 

Hasta 

Dahiliye Encümenünin Teklifi 

Kanun ve Nizamların Sureti Neşir ve 
İlânı Hakkında Kanun 

Madde 1. — Kanunlar ve nizamnameler ilân edil-
mdk üzere Reisucumhur tarafımdan Başvekâlete tevdi 
olunur. 

Madde 2. — Kanunların kabul tarihleri ile nizam
ların tasdik tarihleri ve bilumum muahedat ve mu-
kavelâltın aslına mutabık suretleri Başvekâlet Müde-
devvenaltı Kanuniye Müdiriyetünce alındıktan sonra 
asılları hıfz olunmak üzere Hazinei evraka teslim edi
lir. 

Madde 3. — Müdevvenatı Kanuniye Müdiriye-
Iftiıne teVdi olunan kanun ve nizamlar derhal tab etti
rilerek vekâletler ve doğrudan doğruya vilâyetlere 
tebliğ ve resmi ceride ile neşir ve ilân edilir. 

Madde 4. — Başvekâletten vekâletlere gönderi
len kanun ve nizamlar derhal bilumum devairi dev
lete ve mahkemelere tebliğ edilmekle beraber Vali
nin nezaret ve mesuliyeti altında kaza ve nahiye ve 
belediyelere tevdi ve vilâyet gazeteleriyle de halka 
ilân olunur. 

'Madde 5. — Kanun ve nizamların resmi ceride ile 
neşrettirilmesi, Büyük Millet Meclisi Kavanin Mec
muasına derç ve ilâve ve tabı ettirilmesi ve neşri in-
kiltaa uğramış bulunan düsturların ikmali tab'iyatı, 
müdevvenatı kanuniye müdiriyetine aittir. 

Madde 6. — Kanun ve nizamın hükmü resmi 
ceride ile neşrinden sonra olmak üzere derununda 
tasrih ve tayin olunan zamandan itibaren meridir,. 
Metinde bir vakit tayin ve ta sarih olunmamış olidu-
ğu takdirde Anakaraca resmi ceride ile neşrinden 
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itibaren otuz bir gün sonra Türkiye Cumhuriyetinin 
her tarafından cereyana başlar. 

Madde 7. — Bu Kanunun hükmü 1 Haziran 1927 
tarihinden muteberdir. 

Madde 8. — Kavanin ve nizamatm u'sulü neşir 
ve ilânı hakkındaki 18 Mayıs 1927 tarihli kanun ah
kâmı ile işbu kanuna mugayir mevaddı saire ahkâ
mı mülgadır. 

Madde 9. — Bu kanunun hükmünü icraya, İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Efendim, heyeti umumiyesi hakkında 
mütalâa' var mı? (Hayır sesleri) maddelere geçilme
sini kabul edenler lütfen el kaldırsın, kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın, kabul edilmiştir, 

'Kanun ve Nizamların Sureti Neşir ve îlânı 
Hakkında Kanun 

Madde 1. — Kanunlar ve Nizamnameler ilân 
edilmek üzere Reisicumhur tarafından Başvekâlete 
tevdi olunur. 

«RBİS — Mütalaa var mı efendim? .(Hayır sesleri) 
maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın, kabul et
meyenler el kaldırsın kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Kanunların kabul tarihleri ile ni
zamların tasdik tarihleri ve bilumum muahedat ve 
mukavelâtın aslına mutabık suretleri Başvekâlet 
MÜdevvenatı Kanuniye Müdiriyetiince alındıktan 
sonra asılları hıfz olunmak üzere Hazinei evraka tes
lim edilir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın, ka
bul etmeyenler el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

Madde 3. — MÜdevenatı kanuniye müdirıyeti
ne tevdi olunan kanun ve nizamlar derhal tab etti
rilerek vekâletlere ve doğrudan doğruya vilâyetlere 
tebliğ ve resmi oeride ile neşlir ve İlân edilir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın, kabul etmeyenler lütfen el' kaldırsın, kabul olun
muştur, 

Madde 4. — Başvekâletten vilâyetlere gönderilen 
kanun ve nizamlar derhal bilumum devairi devlete 
Ve mahkemelere tebliğ edilmekle beraber valinin ne
zaret ve mesuliyeti altında kaza ve nahiye ve bele
diyelere tevdi ve vilâyet gazeteleriyle de halka ilân 
olunur. 

•REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın, kabul e'dil-
mişbir. 

Madde 5. — Kanun ve nizamların resmi ceride 
ile neşrettirilmesi, Büyük Millet Meclisi Kavanin 

Mecmuasına derç ve ilâve ve tabı ettirilmesi ve neşri 
inkıtaa uğramış bulunan düsturların ikmali tab'yatı, 
MÜdevvenatı Kanuniye Müdiriyetine aittir. 

,REİ!S — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın, kabul edil
miştir. 

'Madde 6. — Bir Kanun ve nizamın hükmü res
mi ceride ile neşrinden sonra olmak üzere derunun-
da tasarih ve tayin olunan zamandan itibaren mer'i-
dir. Metninde bir vakit tayin ve tasrih olunmamış 
olduğu takdirde Ankara'da resmi ceride ile neşrinden 
itibaren otuz bir gün sonra Türkiye Cumhuriyetinin 
her tarafında cereyana başlar. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın, kabul olun
muştur. 

Madde 7. — Bu kanunun hükmü 1 Haziran 1927 
tarihinden muteberdir. 

REÎIS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kal
dırsın, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın, Kabul 
olunmuştur. 

Madde 8. — Kavanin ve nizamatın usul ve neşir 
ve ilânı hakkında 18 Mayıs Î327 tarihli kanun ahkâ
mı ile işbu kanuna mugayir mevaddı saire ahkâmı 
mülgadır. 

REtS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın, kabul olun
muştur, 

IMadde 9. — Bu kanunun hükmünü icraya İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın. Kabul olun
muştur. 

Efendim, kanunun ikinci müzakeresine geçinme
sini kabul edenler lütfen el kaldırsın, kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın, kabul olunmuştur. 

17. — İmalâtı Harbiye Fabrikalarında Müstah
dem, Mütehassıs, Ümera ve Zabıtana verilecek yev
miye hakkında 1/1066 numaralı Kanun lâyihası ve 
Müdafaai Milliye ve Bütçe Encümenleri Mazbata
ları. 

REİS — Okunacaktır efendim. 
Türkiye Cumhuriyeti 

Başvekâlet 19 Şubat 1927 
Müsteşarlığı 

Adet 
6/7116 

İBüyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
fmalâtı Harbiye Fabrikalarında Müstahdem, Mü

tehassıs, Ümera ve Zabitana verilecek yevmiye haki 
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kında, Müdafaai Milliye Vekâleti Celilesince tanzim 
edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 13 . 2 . 1927 ta
rihli içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip 
olunan kanun lâyihası ile esbabı mucibe mazbatası 
ve Maliye Vekâleti Celilesinin bu husustaki mütalââ-
namesinin musaddak suretleri Ieffen takdim olun
muştur, 

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

•Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe Lâyihası 
iMüdafaai memleket için ordunun muhtaç oldu

ğu esl'iha, mühimmat ve malzeme] harbiyeyi memle
ketimizde ihzar ile mükellef olan imalâtı harbiye fab
rikalarının umuru fenniye ve sınaiyesi, mülga mühen-
dishanede, bilhassa bu maksat için üçyüz beş sene
sinde ihdas kılınmış olan mürritaz sınıflarında naza
rı tahl'sili âli görmüş ve kısmı azamı Avrupa mekâti-
bi âliye ve müessesatı sınaiyesıiride ikmali tahsil ve 
iktisabı mü'marese eylemiş bulunan mümtaz Topçu 
ve İstihkâm Zabıtanı ile mülga tophane Sanayi alay
ları mekteplerinde yetişmiş ve ekserisi Avrupa fabri
kalarında bilfiil tezgâh başında çalışmış sanayi zabi
tanı ve sivil müsdahdemini uhdelerine tevdi edilmiş
tir. Mumaileyhim Balkan harbi ile Harbi umumi se
nelerinde ve hittahsis istiklâl harbi esnasında her 
türlü müşkülât ve vesaitsizliğe rağmen müdafaai 
memleket vasıtalarının ihzarında pek büyük ve şerefli 
netice elde etmeye, ihtisas ve ehliyetleniyle kıymetli 
hizmetlere muvaffak olmuşlardır. 

Üç yüz beş senesinde ihdais edilmiş olan marelarz 
mümtaz topçu, istihkâm sınıfları üç yüz yirmi beş se
nesinde lağv edilmiştir. 

Hâlen mevcudu on beşi tecavüz edemeyen fenni 
zabitanın kemiyyeten gayrıkâfi olması ve mevcudun 
aleddevam azalması fabrikalar umuru fenniyesinde 
günden güne inkişaf eden ihtiyaç hariçten yüksek 
ücurat ve maaşat ile sivil mühendis ve fen memurla
rı istihdamına mecburiyet hâsıl etmiş ve bu yüzden 
aynı vazife ile muvazzaf asker ve sivil (fenni ve 
ameli zabıtan ve mensubini askeriye rnaaşatı ile si
vil mühendis ve fen memurları ve müstahldem'ini sai
re) rnaaşatı arasında pek mafkûs bir nisbetsizlik te-
haddüs etmiştir. 

Üçyiüz otuz tarihli nizamnamei mahsûs ile terfih 
ve terâkkileri pek tahdit edilmiş olan fabrikalar za
bıtan ve mensubini askeriyesi aynı idare altında, ay

nı vazifede çalışan sivil mühendis ve mütehassıslar
dan pek farklı muhassasat aldıkları gibi terfihleri di
ğer vekâletlerde bulunan memurini fenniye ve idari
ye derecesinde inkişaf edememiştir, fmalâtı harbiye 
fabrikaları umuri fenniye ve idarlyesiriin terbiye ve 
tahsili askeriyi iktisap ve ikmal etmiş zabİtan uhde
sinde bulunması Avrupa Hükümet Fabrikalarında 
dahi olduğu gibi bir zarureti mutlaka hükmündedir. 
Anadolu dahilinde peyderpey tevsi ve inkişafı pek 
mübrerri ve zaruri olan imlâlâtı harbiye fabrikaları
mızın muhtaç olduğu mütehassıs ve fenni zabitanı 
biran evvel yetiştirmek ve balâda lağv edildiği arz 
edilmiş olan mülmtaz sınıflarının yeni ve ihtiyacı ha
zırla mütenasip bir surette tekrar tesisine teşebbüs 
edildiği şu sırada memleketin sanayii aliye ve askeri
yesi ndk'tai nazarından pek lüzumlu olan bu sınıfa 
rağbeti temin etmek ve fabrikalarda çalışan müte
hassısları aynı vazifedeki emsalleri derecesinde ik-
dar edebilmek ümera, zabitanı fenniye ve idariyeyi 
fabrika işletme ve umuru fenniyesinde faaliyete sevk 
ve teşvik etmek maksadiyle derecei sanat ve ehliyet
lerine göre yevmiye ile taltifleri tahttı elzemiyette gö
rülmüş ve buna müteallik kanun lâyihası Ieffen tak
dim kılınmış olmakla kabul ve tasdiki arz ve istir
ham olunur efendim. 

Başvekâleti Celileye 

İmalâtı Harbiye fabrikalarında mevcut ve müs
tahdem mütehassıs ümera ve zabitanın çalıştıkları 
günlerinde kendilerine ayrıca verilecek İhtisas yev
miyeleri halkkında Müdafaai Milliye Vekâleti Celile
since tanzim olunup beyanı mÜtlaa zımmında Hazi
neye emir ve havale buyurulan merbut tezkere ve 
lâyihai kanuniye tetkik ve mütalâa olundu; 

Leffen takdim olunan lâyihai kanuniyenin istil
zam ettiği masraf altmış bin lira raddesinde olmak 
itibariyle büitçeye tesiri bedii] ise de vekâleti müşa-
rünileyha ile cereyan eden muhabereye göre meba-
liği mezburenin imalâtı harbiye bütçesi dahilinde 
tedVir edilebileceği anlaşılmış olmakla bu sene ve se
nini atîye için istilzam ettiği masraf sebebiyle büt
çelerin ayrıca tahsisat ilâvesine ihtiyaç gösterilme-
mefc ve 1927 senesi İçinde Müvazenei Umumiye ka
nunu lâyiıhasiyle teklif olunan Müdiriyeti mezkure 
bütçesi dahilinde tedvir edilmek şartı ile mezkûr lâ
yihanın Meclisi Âliye şevkinde hazinece mahzur 
olmadığı arz olunur, efendim hazretleri. 12 Şubat 1927 

ıMaliye Vekili 
(Mustafa Abdülhalik 
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Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Müdafaai Milliye Encümeni 
Adet 

33 

17 .3 . 1927 

Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 
Riyasete 

Müdafaai Milliye Vekâletinin teklif ettiği, ima
lâtı harbiye fabrikalarımda müstahdem, mütehassıs, 
ümera ve zabıtana verilecek yevmiye hakkındaki ka
nun lâyihasını müzakere ve aynen kabul ettik. 

Reis Mazbata Muharriri 
Ali Ekrem 
Aza Aza 

Kılıçali İbrahim 
Aza 

Musa Kâzım 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Encümeni 
132 Karar Numarası 

1/1066 Kayıt Numarası 

Bütçe Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celüleye 

İmalâtı Harbiye Fabrikalarında müstahdem, mü
tehassıs zabitana yevmiye itası hakkında olup He
yeti Umum iyenin 26.2.1927 tarihli içtimaında Mü
dafaai Milliye ve Bütçe Encümenlerine havale buy-
rulan kanun lâyihası Müdafaai Milliye Encümeni 
mazlbatasıyla birlikte Encümenimize tevdi kılınmakla, 
Müdafaai Milliye Vekâleti müsteşarı Şefik Paşa ha
zır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

İmalâtı Harbiye Fabrikaları umuru fenniyesinde 
hariçten istihdam olunan mütehassıslara verilen ücu-
rat ile aynı vaziyette bulunan mütehassıs zaibitanın 
almakta oldukları maaşa't arasındaki nispetsizliğin iza
lesi için teklif olunan işlbu lâyihai kanuniye hakkında 
hükümetin esbabı mucibe lâyihasında dermeyan olu
nan mütealaat nazarı itibara alınmış ve verilen iza
hata nazaran bu kanun lâyihası dolayısıyla yevmiye
den istifade edecek mütdhassıs zabitan adedinin azami 
elli miktarında olup alacakları yevmiyelerin bütçe
ye tesiri dalhi 50 000 lira raddesinde olacağı anla
şılmış ve fabrikalarda bilfiil iş başında çalışan müte
hassıs zabitana ihtisas yevmiyesi itasının tezyidi şevk 
ve gayretlerine hizmet edeceği bitteemmül lâyihanın 
esas itibariyle kabulü muvafık görülmüştür. 

Verilecek yevmiyenin marelarz bilfiil fabrikalar 
dahilinde fenni vazaifte çalışan zabitana münhasır ol
masına nazaran birinci madde bu dairede temini vu
zuh için bazı ibare tashihatına tabi tutulduğu gibi 
ikinci madde dahi kezalik ibareye ait bazı tadilat ile 
ve kanunun 1 Haziran 1927 tarihinden itibaren me
riyeti kabul olunduğundan üçüncü madde dahi bu 
dairede tadilen bilkalbul tadilâtı vakıa dairesinde ye
niden ihzar kılınan lâyihai kanuniye Heyeti Umumi-
yeye takdim kılındı. 18 Mayıs 1927' 

Reis Mazbata Muharriri 
Çatalca Gaziantep 

Şâkir Ali Cenani 
İzmir İstanbul 

Ahmet Münir Ali Rıza 
Bozok Diyarbekir 

Süleyman Sırrı Şeref 
Gazüantep Konya 

Ahmet Remzi Kâzım Hüsnü 
Kütahya Çorum 

Faik Ziya 
Kütahya 

Metanet Nuri 

Hükümetin Teklifi 

İmalâtı Harbiye Fabrikalarında Müstahdem, Müte
hassıs Ümera ve Zabitana Verilecek Yevmiye Hak

kında Kanun 
1. İmalâtı harbiye fabrikalarında bilfiil fab

rika müdürlüğü, fen ve işletme müdürlükleri ile şu
be memuru ve ustabaşılık gibi ihtisas ve sanata taal
luk eden ve mühendislik ve kimyagerlik gibi fenni 
vazaifte müstahdem, ümera ve zabitana çalıştıkları 
günler için ayrıca ihtisas yevmiyesi verilir. 

2. İhtisas yevmiyesi bir ilâ dört lira olup müte
hassısların kudret ve ihtisasları ve işleri derecesine gö
re İmalâtı Harbiye Müdüriyeti Umumiyesinin takdir 
ve inhası ve Müdafaai Milliye Vekâletinin tasdiki üze
rine tespit olunur. Ve bilâhara kudret ve faaliyeti kâ
fiyeleri görünmeyenlerin yevmiyeleri aynı veçhile ten
kis veya kat olunur. 

3. İşlbu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
4. İşlbu kanunun icrasına Müdafaai Milliye ve 

Maliye Vekilleri memurdur. 13 Şubat 1927 
Başvekil Adliye Vekili 

İsmet Mahmut Esat 
Müdafaai Milliye Vekili Dahiliye Vekili 

Recep M. Cemil 
Bahriye Vekili Nafia Vekili 

îttsan Behiç 
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Maliye Vekili 
Mustafa Abdülibalik 

Hariciye Vekilli 
Doktor Tevfifc Rüştü 

Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri 

Maarif Vekâleti Vekili 
Doktor Refik 
Ticaret Vekili 

Mustafa Rahmi 
Sıhhiye ve Muaveneti 

İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Bütçe Encümeninin Tadili 

İmalâtı Harbiye Fabrikalarındaki Mütehassıs 
Zabıtana Verilecek Yevmiye Hakkında Kanun 

Birinci Madde — İmalâtı Hafbiye Fabrikaları 
dahilinde Fabrika Müdürlüğü, Mühendislik, Kimya
gerdik, Fen ve İşletme Müdürlükleri, Şube Şefliği ve 
Ustâbaşılık gibi ihtisas ve sanata taalluk eden fenni 
vazaifte bilfiil mü'sdahdem bulunan zabıtana çalıştık
ları günler için ihtisas yevmiyesi verilir. 

İkinci Madde — İhtisas yevmiyesi miktarı aza
mi dört lira olup birinci maddede mezkûr zabıtana 
verilecek miktar kudret ve ihtisasları ve işleri dere
cesine göre İmalâtı Harbiye Müldiriyeti Umumiye-
sinin teklifi ve Müdafaai Milliye Vekâletinim tasdiki 
ile tespit ve vazifelerinde kudret ve faaliyeti kâfiye
leri görülmeyenlerin yevmiyeleri dahi aynı surette 
tenkis veya kat olunur. 

Üçüncü Madde — Bu kanun 1 Haziran 1927 ta
rihinden muteberdir. 

Öördüncü Madde — Bu kanunun hükmünü ic
raya Müdafaai Milliye ve Maliye Vekilleri memur
dur, 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa 
var mı efendim? (Hayır Sesleri) Maddelere geçilme
sini kabul edenler lütfen el kaldırsın, kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın, kabul olunmuştur. 

imalâtı Harbiye Fabrikalarındaki Mütehassıs 
Zabıtana Verilecek Yevmiye Hakkında Kanun 
Birinci Madde — İmalâtı Harbiye Fabrikaları 

dahilinde Fabrika Müdürlüğü, Mühendislik, Kim
yagerlik, Fen ve İşletime Müdürlükleri, Şube Şefliği 
ve Ustâbaşılık gibi İhtisas ve sanata taalluk eden 
fenni vazaifte bilfiil müsdahdem bulunan zabıtana 
çalıştıkları günler için ihtisas yevmiyesi verilir. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesleri) 
Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın, kabul 

etmeyenler lütfen el kaldırsın, kabul olunmuştur. 
İkinci Madde — İhtisas yevmiyesi miktarı Aza

mi dört lira olup birinci maddede mezkûr zabıtana 
verilecek miktar kudret ve istisasları ve işleri derece
sine göre İmalâtı Harbiye Müdüriyeti Umumiyesinin 

teklifi ve Müdafaayı Milliye Vekâletinin tasdiki ile 
tespit ve vazifelerinde kudret ve faaliyeti kâfiyeleri 
görülmeyenlerin yevmiyeleri dahi aynı surette ten
kis veya kat olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın, Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın, kabul edillriiştir. 

Üçüncü Madde — Bu kanun 1 Haz'iran 1927 tari
hinden muteberdir. 

RBİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Dördüncü Madde — Bu kanunun hükmünü icraya 
Müdafaai Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi ıkabul edenler lütfen d kaldırsın. 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul olunmuş
tur. 

Kanunun İkinci müzakeresine geçilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul dümeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

18. — Beynelmilel Teşkilât rüesa ve memurini ec-
nebiyesinin muhassasatlarının tevkifata tabi tutulma
ması hakkında (1/1139) numaralı kanun lâyihası ve 
Hariciye ve Bütçe encümenleri mazbataları. 

REİS — Okunacaktır efendim. 

^Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet Müsteşarlığı 

Adet 
611477 

14 Nisan 1927 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Gelii esine 
'Beynelmilel teşkilât rüesa ve memurini Ecnebiye-

sinin muihaslsasatlarının tevkifata tabi tutulmaması 
hakkında Hariciye Vekâleti Celilesince tanzim edilen 
ve İcra Vekilleri Heyetinin 29 Mart 1927 tarihli iç-
timaında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan 
kanun lâyihası ile esbabı mucibe mazbatasının musad-
dalk sureti leffen takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasının ve neticesinin iş'arına mü
saade buyrulmasmı rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Lozan Muahedemi ahkâmına tevfikan Türkiye'de 

teşekkül ed'ip icrayı faaliyet dtmekte olan mulitelit ha
kem mahkemeleri ve beynelmilel komisyonlar aza ve 
memurini ecnebiyesi muhassasaitlarından kazanç, ted
risat vergileri ile tarik bedeli namiyle tevkifat icra 
edilmesinden naşi aza ve memurini mezkûre şu tarzı 
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'muamelenin, kendilerinin beynelmilel haiz oldukları 
evsafı mümeyyizeyi haleldar ettiğinden bilfoahis mu-
hassasatlarından hiçbir gûna tevkifât icra edilme
mesini talep etmektedirler. 

Kavanini hazıramızda bu hususa'tı kâfil ahkâm 
mevcut olmadığından şikâyet malhiyeltinde olan bu 
mdtalip is'a'f edilememektedir. tkü ve daha fazla dev
letler aralsında münak'it mukarreratin temini tatbik ic
rası zımmında teşkili ahkâmı muahededen olan kazayı 
veya idari uzviyetlerin mahiyeti ahdiye ve siyasiyeleri 
nazarı itibara alınınca talebi vakiin isafı lâzım gele
ceği teemmül edilmekle beraber bu hususta memaliki 
saired'e emsali olup olmadığı bitltetkik Fransa'da te
şekkül eden Fransız - Alman muhtelit hakem mah-
•'kesmeleri memurinin vezaifi Tesmiyelerinin devamı 
müddetince şahsî mahiyette olan bilumum rüsum ve 
tekâliften istisna edilmiş oludulkları ve aynı muafiye
tin Alman Hükümetince de muhtelit mahkeme rüe-
sası ile ecnebiye tabiiyetinde bulunan memurine de 
bahşedilmiş bulunduğu görülmlüşlDür. 

Binaenaleyh metalibat ve şikâyaltı vakıanın önüne 
geçmek için teamülü düveli mahiyetini iktisap etmiş 
olan işbu usulden muaıhedat mucibince teşekkül eden 
ve vazifeleri muvakkat mahiyette olan bilumum bey
nelmilel rüesa ve memurini ecnebiyesinin temini isti
fadeleri zımmında işfbu kanun lâyiıhaisı tertip ve tan
zim kılınmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Encütaeni 

Adet 
113-1/1139 

'Bütçe Encümeninin Tezkeresi 

Riyaseti Ceîifeye 

(Beynelmilel Teşkilât rüesa ve memurini ecnebi
yesinin muhassasatlarınrn tevfikata taibi tutulmaması 
hakkındaki kanun lâyihasının evvelemirde Hariciye 
Encümenince tetkiki Encümenimizin 26 Nisan 1927 
tarihli içtimaında muvafık görülmüş olmakla mezkûr 
lâyihanın Hariciye Encümenine havalesine müsaade 
ibuyrulması mütemennadır efendim. 

27 Nisan 1927 
Muvazene! Maliye 

Encümeni Reisi 
Çatalca 
Şakir 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Hariciye Encümeni 
20 Karar Numarası 

5.5. 1927 

Hariciye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Beynelmilel teşkilât rüesa ve memurini ecnebiyesi 
muhassasatlarmın tevkifata tâbi tutulması hakkında 
Başvekâletten alınan kanun lâyihası ile esbabı muci
be mazbatası Hariciye Encümeninde mütalaa olundu. 

Hariciye Vekili Beyefendi tarafından bu bapta 
verilen izahat muvafık görülmüş olmakla birinci 
maddesi o dairede tadil edilerek lâyiha Muvazene! 
Maliye Encümenine takdim kılınmıştır. 
Hariciye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Menteşe 
Şükrü Kaya 

Kâtip 
Aza 

Afyonkarahisarı 
Ruşen Eşref 

Aza 
İstanbul 

Tevfik Kâmil 

Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 

Bütçe Encümeni 
134 Karar Numarası 

1/1139 Kayıt Numarası 

İstanbul 
Ahmet Muhtar 

Aza 
Kocaeli 
Saffet 
Aza 

Sinop 
Yusuf Kemal 

Bütçe Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

'Beynelmilel teşkilât rüesa ve memurini ecnebi
yesi muhassasatından tevkifât icra edilmemesi hak
kında olup Heyeti Umumiyenin 17 ; 4 . 1927 tarihli 
içtimaında Encümenimize havale buyurulmuş ve taal
luku itibariyle bir kere de Hariciye Encümenince 
tetkik edilmiş olan kanun lâyihası mezkûr Encüme
nin mazbatasiyle birlikte Encümenimize tevdi kılın
makla Hariciye ve Maliye Vekilleri Beyler hazır ol
dukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

'îcabatı ahdiyeden olarak memleketimizde mu
vakkaten ifayı vazife eden ecnebi rüesa ve memur
larının almakta oldukları muhassasatın tevkifata ta
bi tutulmaması lüzumu hakkında hükümetin esbabı 
mucibesinde dermeyan olunan mütalaa Encümeni-
mdzce de nazarı itibara alınmış ve tekHf olunan ka
nun lâyihası esas itibariyle kabul olunmuştur. 
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(Kanun lâyihasının birinci maddesi Hariciye En
cümeninin tadilâtı dairesinde Encümenimizce de ka
bul edilmiştir. Bu hususa dair Hariciye Vekili Beyden 
alınan izahata nazaran bu kanunun mevkii mer'iyete 
vaz'ına kadar bu gibi muhassasattan yapılmış olan 
tevkifatın iadesi lâzım geleceği anlaşılmış ve bu bap
ta kanun lâyihasına ikinci bir maddenin ilâvesi zaru
rî görülmekle 'beraber şekle ve ibareye ait bazı tas-
hihat icrası suretiyle yeniden ihzar olunan kanun lâ
yihasının Heyeti Umumiyeye arz ve takdimine karar 
verilmiştir. 18 , Mayıs . 1927 

Reis Mazbata Muharriri 
Çatalca Gaziantep 
Şakir Ali Cenan! 
îzmir İstanbul 

Ahmet Münir AM Rıza 
Bozok Çorum 

Süleyman Sırrı Mühendis Ziya 
Diyarbekir Gaziantep 

Şeref Ahmet Remzi 
Konya Sivas 

Kâzım Hüsnü Rasim 
Kütahya Giresun 

Faik Musa Kâzım 
Kütahya 

Mehmet Nuri 

Hükümetin Teklifi 

Beynelmilel Teşkilât Rüesa ve Memurini Ecnebiyenin 
Muhassasatlarının Tevkifata Tabi olmadığına dair 

Kanun 

Madde 1. — İcabatı ahdiyeden olarak Türkiye 
Cumhuriyeti dahilinde muvakkaten ifayı vazife ede
cek olan bilumum beynelmilel teşkilât rüesa ve me
murini ecnebiyesi bilâvasıta rüsum ve tekâliften müs
tesnadır. 

Madde 2. — İşbu kanunun icrasına Hariciye ve 
Maliye Vekilleri memurdur. 

Madde3. — işbu kanun tarihi nesrinden mute
berdir, 29. Mart,1927 

Başvekil Adliye Vekili 
İsmet Mahmut Esat Beyefendi 

İmzada bulunamadı 
Müdafaa! Milliye Vekili Bahriye Vekili 

Recep Beyefendi İhsan 
îmzada bulunamadı 

Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 
M. Cemil Doktor Tevfik Rüştü 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalıik 

Nafıa Vekili 
Behiç 

Ticaret Vekili 
Mustafa Rahmi 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 

Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri 

Sıhhiye Ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 

Hariciye Encümeninin Tadili 
Madde 1. — Bir muahedenin icabatı tatbikiyesin-

den olarak Türkiye Cumhuriyeti dahilinde muvakka
ten ifayı vazife eden bilumum ecnebi rüesa ve memu
rininin muhassasatı tevkifata ve vergiye tabi değildir. 

Madde 2. — Aynen kabul, 
Madde 3. — Aynen kabul, 

Bütçe Encümeninin Tadili 
Türkiye Cumhuriyeti Dahilinde ifayı vazife eden 
Bazı Ecnebi Rüesa ve Memurları Muhassesatının 

Tevkifata tabi tutulması hakkında Kanun 
Birinci Madde — Bir muahedenin icabatı tatbi-

kiyesinden olarak Türkiye Cumhuriyeti Dahilinde 
muvakkaten ifayı vazife eden bilumum ecnebi rüesa 
ve memurininin muhassasatı tevkifata ve vergiye ta
bi değildir. 

İkinci Madde — Birinci Madde mucibince Tür
kiye Cumhuriyeti dahilinde muvakkaten ifayı vazi
fe eden ecnebi rüesa ve memurini muhassasatından 
bu kanunun neşri tarihine kadar yapılmış tevkifat 
ve alınmış vergiler varsa iade olunur. 

Üçüncü 'Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir, 

Dördüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icra
ya Hariciye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında mütalaa 
var mı efendim? (Hayır sesleri) 

Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın, ka
bul olunmuştur, 

Türkiye Cumhuriyeti dahilinde İfayı Vazife eden 
bazı Ecnebi Rüesa ve Memurları Muhassasatının 

Tevkifata tabi tutulması hakkında Kanun 

Birinci Madde — Bir muahedenin icabatı tatbi-
!k'i'yes!iınd©n 'Olarak Türkiye Cumhuriyeti dahilinde 
muvakkaten ifayı vazife eden bilumum ecnebi rüesa 
ve memurininin muhassasatı tevkifata ve vergiye tabi 
değildir, 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın, kabul olun
muştur, 
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İkinci Madde — Birinci madde mucibince Tür
kiye Cumhuriyeti dahilinde muvakkaten ifayı vazife 
eden ecnebi rüesa ve memurini muhassasatından bu 
kanun neşri tarihine kadar yapılmış tevkifat ve alın
mış vergiler varsa iade olunur. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim, Lâyihada 
arz edilmiş olan hu ikinci maddeye bilâhare lüzum 
hissedilmemiştir. Bu maddenin tayyını Heyeti Muh-
teremenin reyine arz ediyorum. 

REİS — Efendim, Encümen bu maddenin lüzumu 
olmadığına kani olmuştur. Tayyını teklif ediyorlar. 
Tayyını kabul edenler lütfen el kaldırsın, kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın, kabul olunmuştur. 

ikinci Made — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın, kalbul etmeyenler lütfen el kaldırsın, kabul olun
muştur. 

'Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Hariciye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın, 
kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın, kabul olunmuş
tur. 

'Kanunun ikinci müzakeresine geçilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın, kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın, kalbul olunmuştur. 

Ruznamenin 16 ncı maddesine geçiyoruz. « 

19. — Piyade Küçük Zabiti yetiştirilmesi hakkında 
1/1084 numaralı Kanun Lâyihası ve Müdafai Milliye 
ve Bütçe Encümenleri Mazbataları. 

REÎS — Okunacaktır efendim. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 8 . Mart. 1927 

Müsteşarlığı 
Adet 

6/954 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Piyade Küçük Zabiti yetiştirilmesi hakkında 
Müdafaai Milliye Vekâleti Celilesince tanzim edilen 
ve icra Vekilleri Heyetinin 5 Mart 1927 tarihli iç-
timaında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan 
kanun lâyihası ile esbabı mucibe mazbatasının mu-
saddak sureti leffen takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına Ve neticesinin iş'arına mü
saade huyuruîmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esibabı Mucibe 
Pek vâsi tesjkiiâta malik olan piyade sınıfının muh

taç olduğu küçük zahitleri, efradın rızalarına bırak
mak suretiyle yetiştirmenin maksadı istihsale kifayet 
etmediği, şimdiye kadar yapılan tecrübelerden anla
şılmıştır. Binaenaleyh hem efradın hukukunu siyanet 
etmek ve hem de ordunun muhtaç olduğu piyade 
küçük zabitlerini suhuletle yetiştirmek maksad'iyle 
merbut kanun lâyihası tanzim kılınmıştır efendim. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 17.3 .1927 

Müdafaayı Milliye Encümeni 
Adet 

1 

Müdaf aai Milliye Encümeni Mazbatası 
Riyasete 

Piyade küçük zabiti yetiştirilmesi hakkmda Mü
dafaai Milliye Vekâletinin teklif ettiği kanun lâyiha
sını, Recep Beyin huzuru ile tetk'îk ettik; 

Beşinci maddenin sonuna bir fıkra ilâve ederek, 
diğerlerini aynen kabul ettik. 

Reis Mazbata Muharriri 
Ali Ekrem 

Kâtip Aza 
Ras,:rrt 

Aza Aza 
İbrahim Musa Kâzım 

Aza 
Kılınç Ali 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Encümeni 

131 Karar Numarası 
1/1084 Kayıt Numarası 

Bütçe Encümeni Mazbatası 
Riyaset! Celleye 

Piyade küçük zabıt yetiştirilmesi hakkında olup 
Heyeti Umumiyenin 1 2 . 3 . 1927 tarihli inikadında 
Müdafaai Milliye ve Bütçe Encümenlerine havale 
buyurulan kanun lâyihası Müdafaai Milliye Encü
meni Mazbatasiyle birlikte Encümenimize tevdi kılın
makla Müdafaai Milliye Vekâleti Müsteşarı Şefik 
Paşa hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu; 

Piyade sınıfından yetiştirilecek küçük zalbitanın 
hizmeti askeriye müddetlerinin temdidi ve bunlara 
verilecek mükâfatı nakdiye dolay isiyle tanzim ve tek
lif olunan işbu lâyihai kanuniye malî teslratı itiba
riyle şayanı kabul görülmüş ve birinci madde met-
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nindeki (Kararname) tabiri (İcra Vekilleri Heyetince 
tasdik edlecek talimatname hükmüne tevfikan) sure
tinde ve kanun 1 Haziran 1927 tarihinden itibaren 
tatbik olun'ma'k üzere yedinci madde dahi bu dairede 
tadilen bilkabul Heyeti Umumlyeye arz ve takdim 
'kılınmıştır. 

18 Mayıs 1927 
Reis Mazbata Muharriri 

Çatalca Gaziantep 
Şa'kiiî Ali Cenani 
İzmir İstanbul 

Ahmet Münir Ali Rıza 
Bozok Diyarbekir 

Süleyman Sırrı Şeref 
Gaziantep Konya 

Ahmet Remzi Kâzım Hüsnü 
Kütahya Çorum 

Faik Mühendis Ziya 
Sivas Kütahya 
Rasimi Mehmelt Nuri 

Hükümetin Teklifi 

iFiyado Küçük Zabit Kanunu 

Madde 1. —> Kıtaya dahil olan piyade efradından 
'kararnamesindeki sarahat veçhile küçük zabit olma
ya müstait olanlardan duhulü müteakip ilk hafta zar
fında bölük ve tabur kumandanlannca intihap ve 
alay kumandanlannca ihlfiyaca göre tefrik ve tesn't 
olunanlar küçük zabit olarak yetiştirilir. İşbu kanun
da yazılı şerait dahilinde küçük zabitliğe arzulariyle 
talip olanlar tercih olunur. Bu suretle tefrik edilen
lerin isimlerini havi defterler alay kumandanlığınca 
tasdik edilerek mafevk makam ile efradın mensup 
oldukları askerlik şubelerine gönderilir. 

Madde 2. — İlk hafta zarfında ayrılmamış efrat
tan altı ay zarfında onbaşılığa liyakat gösterenlerden 
bu kanundaki şartları kabul eyleyenler birinci mad
dede zikredilenler-gibi muameleye tabi tutulabilirler. 

Madde 3. — Bu suretle yetiştirilecek küçük zabit
ler emsallerinden altı ay fazla hizmet ederler ve işbu 
fazla hızım ete mukabil askerlik çağının sonundan iki 
misli azaltılır. 

Madde 4. — Birinci ve ikinci maddeler mucibince 
küçük zabitliğe ayrılmayan efrat onbaşılıktan yukarı 
terfi edemezler. 

Madde 5. — Mezkûr müddetlerden başka rızala-
rıiyle iki sene ve daha ziyade hizmet etmek isteyen
lerden şayanı kabul görülenlere terhislerinde her se
neye mukabil Müdafaai Milliye Bütçesindeki karşılı

ğından yüzer lira mükâfatı nakdiye verilir ve keza-
K'k fazla hizmetlerime kabil askerlik çağının sonun
dan bir misli azaltılır. 

Madde 6. —- Talimgahlarda tahsilde bulunurken 
esbabı sıhhiyeden gayrı sebeplerden dolayı çıkarılan
lar kıtalarına iade olunurlar. Bunlar üçüncü madde
de mezkûr altı ay fazla hizmeti de ayrıca yaparlar ve 
fazla hizmetlerine mukabil askerlik çağının sonundan 
tenzilât da yapılmaz. 

Madde 7. — Bu kanun tarihi neşrinden muteber
dir. 

Madde 8. — Bu kanunun icraya ahkâmına Mü
dafaai Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

5 Mart 1927 
Başvekil Adliye Vekili 

îsmef Mahmut Esat 
Mudafaati Milliye Vekili Bahriye Vekili 

Recep ihsan Beyefendi 
İmzada bulunmadı. 

Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 
M. Cemil Doktor Tevfik Rüştü 

Maliyq Vekili Maarif Vekâleti Vekili 
Mustafa Abdülhali'H Refik Beyefendi 

İmzada bulunmadı. 
Nafıa Vekilli Ziraat Vekili • 

Beh:ç Mehmet Sabri 
Ticaret Vekili Sıhhiye ve Muaveneti 

Mustafa Rahm'i İçtimaiye Vekili 
Refik Beyefendi 

î'mzada bulunmadı. 

Müdafaai Milliye Encümeninin Tadili 
Piyade Küçük Zabit Kanunu 

Madde 1. — Aynen. 
Madde 2. — Aynen. 
Madde 3, — Aynen. 
Madde 4. — Aynen. 
Madde 5. — Mezkûr müddetlerden başka rıza

ları ile iki sene ve daha ziyade hizmet efimek isteyen
lerden şayanı kabul görülenlere terhislerinde her se
neye mukabil Müdafaai Milliye bütçesindeki karşılı
ğından yüzer lira mükâfatı nakdiye verilir ve kezalik 
fazla hizmetlerine mukabil askerlik çağının sonundan 
bir misli azaltılır. 

İşbu maddenin ahkâmı sunufu saire küçük zabi-
tanına da şâmildir. 

Madde 6. — Aynen. 
Madde 7. — Aynen. 
ıMadde 8. — Aynen. 
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Bütçe Encümenini Tadili 
Birinci madde — Kıtaya dahil olan piyade efra

dından îcra Vekilleri Heyetince tasdik edilecek ta
limatname hükmüne tevfikan 'küçük zabit olmaya 
müstailt olanlardan duhulü müteakip ilk hafta zarfın
da bölük ve tabur kumandanlannca intihap ve alay 
kumandanlannca ihtiyaca göre tefrik ve tespit olu
nanlar küçük zabit olarak yetiştirilir. İşbu kanunda 
yazılı şerait dahilinde küçük zabitliğe arzulariyle ta
lip olanlar tercih olunur. Bu suretle tefrik edilenle
rin isimlerini havi defterler alay kumandanlığınca 
tasdik edilerek .mafeVk makam ile efradın mensup ol
dukları askerlik şubelerine gönderilir. 

İkinci madde — Aynen kabul. 
Üçüncü madde — Aynen kabul. 
Dördüncü madde — Aynen kabul. 
Beşinci madde — Aynen kabul. 
Altıncı madde — Aynen kabul. 
Yedinci madde — Bu kanun 1 Haziran 1927 tari

hinden muteberdir. 

Sdkizinei madde — Bu kanun hükmünü icraya 
Müdafaai Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Efendim, heyeti umumiyesi hakkında 
mütalâa var mı? (Hayır sesleri) 

Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen el kal
dırsın, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın, kabul 
olunmuştur. 

Piyade Küçük Zabit Kanunu 
Madde l. — Kı'aya dahil olan piyade efradından 

îcra Vdkilîeri Heyetince tasdik edilecek talimatname 
hükmüne tevfikan küçük zabit olmaya m usta it olan
lardan duhulü müteakip ilk hafta zarfında bölük ve 
tabur kumandanlannca intihap ve alay kumandanla
nnca ihtiyaca göre tefrik ve tespit olunanlar küçük 
zabit olarak yetiştirilir. İşbu kanunda yazılı şerait 
dahilinde küçük zabitliğe arzulariyle talip olanlar 
tercih olunur. Bu suretle tefrik edilenlerin isimlerini 
havi defterler alay kumandanlıği'nca tasdik edilerek 
mafevk makam ile efradın mensup oldukları asker
lik şubelerine gönderilir. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır ses
leri) 

Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın, kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın, kabul olunmuştur. 

Madde 2. — İlk hafta zarfında- ayrılmamış efrat
tan altı ay zarfında onbaşılığa liyakat gösterenlerden 
bu kanundaki şartları kabul eyleyenler birinci mad
dede zikredilenler gibi muameleye tabi tutulabilirler. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın, kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu suretle yetiştirilecek küçük za
bitler emsaller'inden altı ay fazla hizmet ederler ve 
işbu fazla hizımete mukabil aslkerlik çağının sonun
dan iki misli azaltılır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın, kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Birinci ve ikinci maddeler mucibince -
küçük zabitliğe ayrılmayan efrat onbaşılıktan yukarı 
terfii edemezler. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın, kabul edil
miştir. 

Madde 5. — Mezlkûr müddetlerden başka rızala-
riyle iki sene ve daha ziyade hizmet etmek isteyen
lerden şayanı kabul görülenlere terhislerinde her se
neye mukabil Müdafaai M'illliye Bütçesindeki karşılı
ğından yüzer lira mükâfatı nakdiye verilir ve kezalik 
fazla hizmetlerine mukabil askerlik çağının sonundan 
bir m'isli azaltılır. 

İşbu maddenin ahkâmı sunufu saire küçük zabi-
tana da şâmildir. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? Maddeyi ay
nen reye arz ediyorum, kabul edenler lütfen el kal
dırsın, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın, kabul 
edilmiştir. 

Madde 6. — Talimgahlarda tahsilde bulunurken 
esbabı sıhhiyeden gayrı sebeplerden dolayı çıkarılan
lar kıtalarına iade olunurlar, bunlar üçüncü madde
de mezkûr altı ay fazla hizmeti de ayrıca yaparlar ve 
fazla hizmetlerine mukabil askerlik çağının sonun
dan tenzilât da yapılmaz. 

REİS — Mütalaa var mı efendim, maddeyi aynen 
reye arz ediyorum, kabul edenler lütfen el kaldırsın, 
kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın, madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 7. — Bu kanun 1 Haziran 1927 tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Maddeyi aynen reye arz ediyorum, ka
bul edenler lütfen efl kaldırsın, kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın, madde kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanun hükmünü icraya Müda
faai Milliye ve Maliye Vdkilîeri memurdurlar. 

REİS — Maddeyi aynen reye arz ediyorum, ka
bul edenler lütfen di kaldırsın, kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın, kabul edilmiştir. 
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Kanunun ikinci müzakeresine geçilmesini reye 
arz ediyorum, kabul edenler lütfen el kaldırsın, ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

20. — Askerlik T ay inat ve Yem Kanunu muvak
katine tezyil edilecek ınevad hakkında 1/1160 numa
ralı kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye ve Bütçe 
Encümenleri mazbataları. 

REİS — Okunacaktır efendim. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 21 Nisan 1927 
Müsteşarlığı 

Adet 
6/161! 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Askerî tayinat ve yem kanunu muvakkatine zey-

len Müdafaai Milliye Vekâleti Celilesince tanzim 
edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 17 Nisan 1927 ta
rihli içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tas
vip olunan kanun lâyihası ile esbabı mucibe mazba
tasının musaddak sureti leffen takdim olunmuştur. 

Muktezasmın ifasına ve neticesinin iş'arına müsa
ade bııyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
1. Emrazı sariyei muhtelife için istihsal edile

cek serumun temini zmımında Bakteriyoloji ve Sero-
loji müesseselerinde sırf serom istihsaline tahsis kılı
nan hayvanattan her ay alınacak 4 - 1 0 litre kandan 
mütevellit uzvî ziyaatı halen mer'iyülahkâm olan ta
yinat ve yem kanunnamesinde ecnası muhtelifei hay
vaniye için tayin ve tahdit edilen mevaddı gıdaiye 
kâfi gelmemekte olduğundan bu gibi hayvanat kısa 
bir müddet zarfında tahassul eden zafiyet hasebiyle 
toksin zerkiyatına ademi tahammül neticesi telef 
olmaktadır. Hem serom kuvvetinin tezyidi ve hem 
de bir çok masrafla ancak fartı muafiyetleri temin 
edilen bu gibi serom hayvanatının teleften vikayesi 
için yevmî tayinatlarına tayinat ve yem kanunname
sinin 33 ve 38 nci maddelerine tezyili icabeden mer
but fıkralar dahilinde zammiyat icrası icabetmekte-
dir. 

2. Muhabere teşkilâtında muhabere maksadiyle 
ve sörölöji ve baktariyoloji müesseselerinde ve be
şerî ve baytarî hastahanelerde tecrübe hayvanı olarak 
kullanılan güvercinlerle mezkûr teşkilâtta tecrübe 
hayvanı olarak kullanılan tavşan, kobay, fare, hindi, 
tavuk gibi muhtelif ecnası hayvaniyeye ait yiyecek

lerin de tayinat ve yem kanununa ithali zarureti ha
sıl olmuştur efendim. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Adet 
50 

4 . 5 . 1927 

Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 
Riyasete 

Askerî tayinat ve yem kanunu muvakkatine zey-
len Müdafaai Milliye Vekâletinin tanzim ettiği ka
nun lâyihasını müzakere ve aynen kabul ettik. 

Reis Namına Mazbata Muharriri 
Ekrem Ekrem 
Kâtip Aza 

Mahmut Nedim 
Aza Aza 

İbrahim Muhittin Nabi 
Aza Aza 

Recai Musa Kâzım 
Aza Aza 

Rasim 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Müdafaai Milliye Encümeni 
Bütçe Encümeni 

135 Karar Numarası 
111160 Kayıt Numarası 

Bütçe Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

12 Eylül 1330 tarihli Askerî Tayinat ve Yem Ka
nunu muvakkatinin otuz üç ve otuz sekizinci madde
lerine zeylen tanzim olunup Heyeti Umumiyenin 
25 . 4 . 1927 tarihli içtimaında Müdafaai Milliye ve 
Bütçe ..Encümenlerine havale buyrulan kanun lâyihası 
Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası ile birlikte 
Encümenimize tevdi kılınmakla Müdafaai Milliye 
Vekâleti Müsteşarı hazır olduğu halde tetkik ve mü
zakere olundu. 

Vakti hazarda Hayvanata ita olunacak mevaddı 
gıdaiye hakkında salifüzzıkir kanunu muvakkatin 
otuz üçüncü maddesi ile tespit olunan miktarların 
emrazı sariyei muhtelite için istihsal edilecek sero-
mun temini ve bazı tecrübeler icrası zımmrnda labo-
ratuvarular emrinde bulundurulan hayvanata kifayet 
etmediği ve bir kısmında hususiyetlerine muvafık ol
madığı ve muharebede istifade olunan güvercinler 
için de kaımımıu mezkûrda yıöm naızarı ilDilbam atama
dığı beyanı ile bu cihetlerin ilkmal'i (için teklif kılman 
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lâyiha! kanuniye şekle ve ibareye aiit bazı tadilâtla 
Encümeıııimdzce die bilkabul Heyeti Umumiyeye tak
dim kılınmıştır. 

18 Mayıs 1927 
Reis Mazbata Muharriri 

Çatalca Gaziantep 
Şaık'ir AM Cenani 
İzmir İstanbul 

Ahmet Münir Ali Rıza 
Bozok Çorum 

Süleyman Sırrı Mühendis 
Ziya 

Sivas Diyar beki r 
Rasim Şeref 

Gaziantep Konya 
Ahmet Remzi Kâzım Hüsnü 

Kütahya Giresun 
Falik Muşla Kâzım 

Kütahya 
Mehmet Nuri 

Hükümetin Teklifi 
Askerî Tayinat ve Yem Kanunu Muvakkatine 

Müzeyyel Kanun 
Birinci Madde — 12 Eylül 1330 tarih ve 542 nu

maralı Askerî Tayinat ve Yem Kanunu muvakkati
nin 33 ncü maddesine fıkrai atiye ilâve olunmuştur: 

a) Serom ahzına tahsis edilen katanalara istih
kakı aslîlerine ilâveten iki kilo arpa ve iki kilo ot 
ve yeriıi beyglir ve esterlere, ilâveten bir kilo arpa ve 
bir buçuk ildik) ot verilir. 

b) Muhabere ve tecrübe hayvanı olarak kulla
nılan güvercinlerle tecrübe hayvanı olarak istihdam 
edilen tavşan, kobay, fare, hindi, tavuk gibi hayva
nata zîrdekıi cetvel dahilinde yevmî tayinatı gıdaiye 
verilir Bu gıdaların sureti itasını ve hasbelicap mü-
badelesiini bir talimatname ile tespite Müdafaa! Mil
liye Vekâleti mezundur. 

îksinoi Madde — Mezkûr Kanunun otuz sekizin
ci maddesine de fıkrai atiye ilâve edilmiştir. 

(A ve D) fıkralarında muayyen olan istihkaka 
serom ahzına tahsis edilen öküzler için ilâveten bir 
kilo arpa, üç kilo ot ve merkepler için de bir kilo 
arpa, bir buçuk kilo ot verilr. 

Üçüncü Madde - - îşbu Kanun tarihi neşrinden 
muteberdir^ 

Dördüncü Madde — İşbu Kanunun ahkâmını ic
raya Müdafaai Milliye Vekili memurdur. 

17 Nisan 1927 
Başvekil Adiye Vekili 

İsmet Mahmut Esat 
Müdafaafi Milliye Vekili Bahriye Vekil; 

Recep İhsan 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 

M. Cemil v Doktor Tevfik Rüştü 
Maliye. Vekili Maarif Vekili 

Mustafa Abdülhaliik Mustafa Necati 
Nafıa Vekili Ziraat Vekilli 

Behiç Mehmet Sabri 
Ticaret Vekili Sıhhiye ve Muaveneti 

Mustafa Rahmi İçtimaiye VekCli 

Bütçe Encümeninin Tadili 
12 Eylül 1330 Tarihli Askerî Tayinat ve Yem 

Kanunu Muvakkatine Müzeyyel Kanun 
Birimdi Madde — 12 Eylül 1330 tarihli Askerî 

Tayinat ve Yem Kanunu Muvakkatinin otuz üçün
cü maddesine fıkrai atiye ilâve olunmuştur. 

a) Serom istihsali için laboraıtuvarlar emrine 
tahsis edilen karamalara istihkakı asliyelerine ilâveten 
iki kilo arpa ve iki kilo ot ve yerli beygir ve esterle
re ilâveten bir kilo arpa ve bir buçuk' kilo ot verilir. 

b) Muhabere hizmetinde bulundurulan güver
cinlerle laboratuvar emrinde tecrübeye tahsis olunan 
güvercin, tavşan, kobay, fare, hindi, tavuk gibi hay
vanata zîrdeki cetvel dahilinde yevmî tayinatı gtdai-
ye verilir. 

Bu gıdaların sureti itasını ve hasbelicap mübade
lesini bir talimatname ile tespite Müdafaai Milliye 
Vekâleti mezundur. 

İkinci Madde — 12 Eylül 1330 tarihli Askerî Ta
yinat ve Yem Kanunu Muvakkatimin 38 nci madde
sine fıkrai atiye ilâve edilmiştir : 

(A, D) fıkralarında muayyen olan istihkaka, se
rom istihsali için laooratuvarlar enirine tahsis ediilen 
öküzler için ilâveten bir kilo arpa, üç kilo ot ve 
merkepler için de bir kilo arpa, bir buçuk kilo ot ve
rilir. 

Üçüncü Madde — Bu Kanun 1 Haziran 1927 
tarihinden muteberdir. 

Dördüncü Madde — Bu Kanunun ahkâmını ic
raya Müdafaai Milliye Vekili memurdur. 
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REİS — Heyeti umumiyesi halkikında söz isteyen ı 
var mı? Maddeleri geçilmelini reye arz ediyorum. 
Ka<bul edenler lütfen el kaldırsın. Kaibui etmeyen lüt
fen el 'kaldırsın... Kalbül edilmiştir. 
12 Eylül 1330 Tarihli Askerî Tayinat vs Yem Ka

nunu Muvakkatine Msüzeyyel Kanun 
Birinci Madde — 12 Eylül 1330 tarihli Aslkerî tayi-

nalt ve Yem Kanunu Muvaik'kalt'inin 33 ncü maddesine 
fıkrai altiye ilâve olumm ustur: 

a) Serum iUtihsali için labaratuvariar emrine tah
sis edilen Kadanalara is'tihkalkı aslîlerine ilâveten iki 
kilo arpa, ve iki kilo ot ve yerli beygir ve esterlere ı 
ilâveten bir kilo- arpa ve bir buçuk kilo o't verilir. 

b) Mühalbere hizmetinde bulundurulan güvercin
lerle laıboratuvarlaır emrinde tecrübeye tahsis olunan 
güvercin, tavşan, kdbay, fare, hindi, taıvulk gibi hay
vanata zîrdeki cetvel dahilinde yevimi tayinatı gıdaiye 
verilir. 

Bu gıdaların sureti itasını hasbelicap mübadelesini 
bir talimatname ile tespite Müdafaai Milliye Vekâleti 
mezundur. 

REİS — Maddeyi aynen reye arz ediyorum. Ka
bul edenler lü'tfen el kaldırsın... Kaibül etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kaibui edilmiştir. 

1927 C : 1 

İkinci Madde — 12 Eylül 1330 tarihli Aslkerî Ta
yinat ve Yem Kanunu Muvakkatinin 38 ne i madde-
sme fıkrai atiye ilâve edilmiştir: 

(A, D) fıkralarında muayyen olan istih'ka'ka, se
rum istihsali için laboratuvarlar emrine talhsis edilen 
öküzler için ilâveten bir k'ilto arpa ,üç kilo ot ve mer
kepler için de bir kilo arpa, bir buçuk kilo ot veri'iir. 

REİS — Maddeyi aynen reye arz ediyorum. Ka
bul ederıler lütfen el kaldırsın... Kabul efcmeyenl'er 
lütfen el kaldırsın... Madde kaibui edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu kanun 1 Haziran 1927 ta
rihinden muteberdir. 

REİS — Maddeyi aynen reye arz ediyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul d-meyenler 
lütfen el kaldırsın. Madde kaibui edilmiştir. 

Dördüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Müdaifaai Milliye Vekili memurdur. 

RBÎS — Maddeyi aynen reye arz ediyorum. Ka-
'bul edenler lütfen el kaldırsın... Kaibui etmeyenler 
lütfen el kaldırsın. Madde kaibui edilmiştir. 

Kanunun ikinci müzakeresine geçilmesini kaibui 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

— 355 — 
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21. — Müdafaai Milliye Vekâleti Hukuk Müşa
virliğinin maaşı hakkında 1/1172 numaralı Kanun 
lâyihası ve Müdafaai Milliye ve Bütçe Encümenleri 
mazbataları. 

REÎS — Okunacaktır efendim. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 2 Mayıs 1927 

Müsteşarlığı 
Adet 
6/1748 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Müdafaai Milliye Vekâleti Hukuk Müşavirliğinin 

maaşı hakkında Maliye Vekâleti Ceiilesince tanzim 
edilen ve icra Vekilleri Heyetinin 27 Nisan 1927 ta
rihli içtilmaında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip 
olunan kanun lâyihası ile esbabı mucibe mazbatasının 
musaddak sureti leffen takdim olunmuştur. 

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

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Müdafaai Milliye Vekâletinin ve Kolordularla bi

lumum kıtaat ve müessesatı askeriyenin kemiyet ve 
keyfiyet itibariyle pek mühim olan mukavelât ve teah-
hüdatını tanzim ve bundan mütevellit ve kesir olan 
devai ve muamelâtı hususiyesini tedvir ile mükellef 
ve ekseri vekâletlerle kabili kıyas olamayacak dere
cede şayanı nazar vazife ve mesuliyeti mahmul bu
lunan hukuk müşavirliğinin vazife ve mesuliyeti ma
ruza ile gayrı mütevazin bulunan maaşının Ticaret 
Vekâleti misillu tezyidi zaruri görülmüş olduğundan 
24 Mart 1341 tarih ve 587 numaralı kanuna merbut 
cetvelde vekâlet Hukuk M'üşavirliği için dahil olan 
6 000 kuruştan ibaret maaşı aslinin 7 500'e iblağı arz 
ve teklif olunmuştur, 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 14. 5 . 1927 

Müdafaai Milliye Encümeni 
Adet 
54 

Müdafaai 'Milliye Vekâleti Hukuk Müşavirliğinin 
Riyasete 

Müdafai Milliye Vekâleti Hukuk Müşavirliğinin 
maaşı hakkındaki kanun lâyihasını tetkik ve aynen 
kabul ettik. 

Reis Mazbata Muharriri 
Ali Ekrem 

Kâtip Aza 
Mahmut Nedim Kadri Ahmet 

Aza Aza 
Kılınç Ali Raskn 

Bülfiçe Encümenıi Mazbatası 
Riyaseti üelileye 

iMüidalfaai Milliye Hukuk, Müşıalviri tezyidi hak
kında olup Heyeti UmuMyenin 4.5.1927 tarihli iç-
t'innamda Müdafaai Milliye ve Bütçe Encümenlerine 
haivaie buyırölian klanıma lâyihası, Müdafaai Milliye 
Encıüımıeınıi Mazhatasıiyıle birilikte Encüimtenimıize tev
dii tatanakilaı Müjd!afaai Milliye Vekâleti Müsteşarı 
Şefik Paşa hazır olduğu halde tetkik ve müzakere 
olunjdul: 

(Berrî, Bahrî, Havaî ve Jandarma memurin ve 
menlsubînıi asketriiıyeısiniin ımaaşıat ve tahsisatı fevkalâ-
fddıaflkıe daiiır oüaın 2j4 Matft 134İ1 tarihli ve 5187 nu-
maralı kanunum Iblkiinci maddesine merbut cetvelde 
Vekâlet Hukuk Müşavirliği rnaaışı 60, lira olarak ta
yin fldıilımliış olup ıbu mikltarın tezyidi hakkında Hükü -
metin esbaba ımıucibesiınıde dıenmıayan olunan niok-
tai nazar! Brıoülmmtaiızçia nazıarı itibara alınmış 
ve tekf f olunan llâyiilhai kanuniye şekle ait bazı ta
dilâtla iblilkalbuî Heyeti Umumİyeye arz ive takdim 
kılınmışitııj. (18 Mayıs 1927 

Reis 
Çatalca 
fakiri 

lamıir 
Ahmet Münir 

IBozok 
Süleyman l&ırrı 

Diyaıfbekiır 
'Şeref 

(Konya 
Kâzoım Hüsnü 

(Giresun' 
Musa Kâzım 

Mazbata Mıulharniri 
Gaziantep 

Ali Oenani 

lîstanlbuJ 
lAi Rıza 

Çorum 
(Ziya 

Gaziantep 
Ataıet Remizi 

(Kütahya 
Faiifc 

ıSivas 
Rasint 

Kütahya 
Mehmet -Nuri 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Encümeni 
133 Karar Numarası 

1/1172 Kayıt Numarası 
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Hükümetin Teklifi 
24 Mart 1341 tarih, ive -587 numaralı Kanunu 

Muaddel Kanun 
/Madde '1. — 24 Mart '1341 tarih ive 587 numa

ralı Kamuna merbut cetvelde münıderiç Müdafaai 
Milliye Vekâleti Hulkuk Müşavirliğinin Maaışu 
Aslîsi 750]Q kuruşa ftblağ eıdilmjifştiir. 

Madde 2. — tşjbu kanun 1'927 senesi Haziranım
dan İtibaren mer'iyülioradır. 

Madde 3. — lışlbu Kanunun icrasına Müdaali 
Milliye Vekili Memurdur. 27 Nisan 1927 

'Başvekil 
İsime* 

Müdafaai Milliye Vekili 
IRecep 

Dahiliye Vekili -
M< Cemil 

M-aliye Vdkiii 
Mustafa lAlbdıülhalik 

. Nafıa Vekili 
©ehıic 

Ticaret Vekili 
Rahmi Beyefendi 

iiîmzadai ibülunamadı 

Aldl'iıye Vekili • 
Mahmuit Kısalt 
Bahriye Vekili 

Ihsıanı 
Hariciye Vökii 

D'ofktioıt Tevfıik Rüştü 
Maarif V-eMli 

Mustafa Necati 
Ziraat Vekili 

Mıehmetö Safod 
Suhlhiiıye ive Muaveneti 

tçıtütmfaliyfei Vekili 
Doktor Tevfiık Rüştü 

Bütçe Encümeninin Tadili 
'24 Mart 13411 tarihli ive 587 numaralı kanuna 

müzeyyel (Kanun 

Birinci Madde — 24 'Mart ıl34ıl tariıhli -ve 587 
numaralı Kanunun birinci maddesine mertbut ceıt-
veide vekâlet hukuk müşaviri -maaişı olarak tayin 
edilen 6K) lira 75 liraya İblağ olunımuşıtur. 

ilkılnci Madde — Bu Kanun d IHizaran 1927 ita-; 
riihinden 'muitejbferldir. 

Üçüncü Madde — 'Bu kanunun ahkâmım icra
ya , iMıüldalfıaal Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

ıRtElJfS — Heyeti umuımiyesi hakkında mütalâa 
var mu? Maddelere geçilmesini reye arz ediyorum. 
iKaJbul edenler lütfen el ikalduısın, kabul etmeyen
ler lütfen el kaktasın, kabul edilmiştir. 

24 Mart 1341 tarihli ve 58-7 numaralı Kanuna 
Mülzeyyel Kanun 

(Birinci iM:adde — (24 Mart 1341 tarihli ve 587 
numaralı kanunun birinci 'maddesine mierlbut cet
velde ivekjâlet HulkUlk; Müşaviri maaşı olarak tayin 
edilen 60 lira 75 liraya iblağ olunmuştur. 

İRiBİİS — Mütalâa var mı efendim? Maddeyi ay
nen ıreya arz ediyorum. Kalbul edenler lütfen el kal
dırsın, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın, madde 
kafoul edilmiştir. 

tfklinicıi Madide — (Bu kanun 1 Haziran 1927 ta
rihinden mutâberdlir., 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Maddeyi 
aynen reye arz ediyorum. Kalbul edenler lütfen el 
kaktasın (kalbul etmeyenler lütfen el kaldırsın, (ka
bul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu ikanunun ahkâmını icra
ya Müdafaan' Milliye ve Maliye Vekilleri memur
dur. 

RElfiS — Maddeyi rey^ arz ediyorum, kalbul 
edenler lütfen el kaldıksın, kalbul etımeyenta- lütfen-
el ikaldjırsın, kalbul edilmiştir. 

Kanunun (ikinci müzakeresine geçtilmesin-i kalbul 
edenler lütfen el kaldırışın, kalbul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın, kalbul edilmiştir. 

Efendlim; Relye konulan kanunlar hakkında rey-
lerinıi istimal etmeyen rüfeka lütfen istimal etsinler,. 
İstihsali ârâ muamelesi hitam bulmuştur. 

3. — RİYASET DİVANININ HEYE Tİ UMUMİYEYE MARUZATI 

/. — Ankara, Kayseri Hattının Resmi Küşadın-
da bulunmak üzere gidecek olan Heyet hakkında. 

ıR-'EJÎîS —• Kayserii'de hattın resmi küşadı için hü
kümet Ibtitiin arkadaşların iştirak etmesini temenni 
etmektedir. Fakat Divanı Riyal&et vaziyeti tetkik 
etimliş, Ibütünı arkadaşların iıştinafci hainde isıtiraha-
tin, temini ediemıeyecıeğini anlamış, Nafıa Vekâie-
tiyleberaber sureti 'iştirak kararlaştırmıştır. İşti
kak; edecek, olanlar: Mîeelisen kur'a ile on beş, za-t, 
Divanı Rliyaset, Nafıa ive IBütçe Encümenleri Reis
leri, Beyeti Vekile ve Erkânı Harbiye! Umumiye 

Reisidir. Her itürilü e&balbt -istirahat temıin edilmiştir. 
-Badehu ikişer ıgün falsula ile (Gürültüler) Divanı 
Riyasetin mafsaldı şudur, tolöyle Ibir heyeti intihap 
ledierelk resimli küşatta bulundurduktan sonra iki
şer gün fıaısıla ille Kayseri'ye ve hattı görmek is-
töeyen düğer rnelbüls arkadaşlar! gidebileceklerdir. Bu 
suretle de iıstiraihaltlen temlin edilmiş olacaktır. 
Şimdi likii şeklil ıvardur, EVvelâ haltltın -resmd küşadan-
da Ihir (heyet linıtlihaip edilerek ıgjönideralecek, rnıütea-
kiben ikişer gün fasıla ile diğer arzu buyuran ar
kadaşlar gidebileceklerdir. 
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Esibâbı istirahat ıbu suretle temin edilebilecektir. I 
Eğer iDüıvaını Riyasetin kararını (tensip ederseniz 
tour'aı ile arikıadaşlian ıteıfrilk edelim. 

NAFIA VBKİIJİ ©EHİÇ BEY (İstanlbul) — 
Efendim, Heyeti Celilenin kamilen gelmesini arzu I 
eâiyondulk, fakat ik|iy|üıZ; kadar zıaıtın Trende esbabı j 
istiraihatin temsin© imkân yoktur, iki gece uykusuz 
fcataıalk ilhltimıali cardır. Çünkü bendeniz davet et
tim mi - gider veya gitmez ? herkese bir yer tahsis 
atmıeye maçtanım. Ondan dolayı ilki tren daha ter- I 
itip .edeyim. IMrincıi İtten geldikten sonra ikinci tren 
ftentiıp ©defaî. (Heıikes yıaıtarjalk, yiyerek ikişer gün j 
fasıla ile gidiip ıgfdtefbdlıir. Resmi kuşat treninden iki- I 
şer gün fasıla ile yatak ve yemek temin edilmek I 
suretiyle iki tren daha tahrik edilecektir. Bu şeklin 
teşrikini ırioa ©diyarufm. Aıkjsi faalde farklı muamele. I 
lolaoakıtnr, Arkadaşlar arasında ibazıılarının kırılması I 
ihtfanali ıvarldır (Mutvafılk sesleri) 

REİS — Efendim, rveklil ıbeyin teklifini kaibul 
ödenta el IkaMıınsıo, IkjaJbul etmeyenler el kaldırsın, 
kıalbul ©dilımıilşt'k. 

HAKKI TARIK IBBY i(Giresun) — İkişer gün 
fasıla ile güdecek arkadaşlar Divanı Riyasetçe me- I 
zun telâkki lolunıuiyiar mıu? 

REİS — Bunu Divanı Riyaset kararlaştırır. 
Kura ile İntihap edilen Zevat. 
Hasan Fehmi Bey (Gümüşhane), Tevfik Kâmil 

Bey (İstanlbul), Süleyman Nacmi Bey (Canik), Doktor 
Mustafa Bey (Çorum), Hamdi Bey (Ordu), Muhittin 
Bey (Genç), Sadık Bey (Afyon'kârahisarı), Doktor 
Saim Bey (Sarühan), Saffet Bey (Urfa), Faik Bey 
(Edirne), Mustafa Bey (Elaziz), Esat Bey (Rize), Ra-
gıp Bey (Kütahya), Musa Kâztm Bey (Afyonkarahi-
sarı), Ali Şuuri ıBey (Karesi) 

Efendim istihsali ârâ neticesini arz edeceğim : 
Kazanç vergisi kanununun bazı maddelerini muad-

dil kanuna 149 zat rey vermiştir. 146 kabul, 3 müs
tenkif vardır. Kanun 146 reyle kalbul edilmiştir. 

Muamele vergisi hakkındaki kanuna 148 zat iş
tirak etmiştir. 145 kalbul, 3 müstenkif vardır. Ka
nun 144 reyle kalbul edilmiştir. 

Veraset ve intikal vergisi kanununun yirminci 
maddesine müzeyyel kanuna 110 zat rey vermiştir. 
110 kabul varsa da muamele tamam değildir. İkinci 
defa reye arz edilmek üzere ruznameye alıyoruz^ 

Sıhhiye Vekâleti ile Posta ve Telgraf Müdüriyeti 
Umumiyesİnin 1926 senesi bütçelerinde 'münakale ic
rası hakkındaki kanuna 120 zat rey vermiştir. 120 
kaibul vardır, muamele tamam değildir. İkinci de
fa reye arz edilmek üzere ruznameye alıyoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Lehistan Cumhuriyeti 
arasında münakit Şehbenderlik mukavelenamesinin 
tasdiki hakkındaki kanuna 116 zat rey vermiştir. 
116 kabul reyi vardır, muamele tamam değildir, ikin
ci defa reye arz edilmek üzere ruznameye alınmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Krallığı ara
sında münakit ticaret muahedesinin tasdiki hakkında
ki kanuna 112 zat rey vermiş, 112 kabul vardır, mua
mele tamam değildir. İkinci defa reye arz edilecek
tir. Ruznameye alınmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist Sovyet Cumhu
riyetleri İttihadı Hükümetleri arasında münakit Tica
ret ve Seyrisefain Muahedenamesinin tasdiki hakkın
daki kanuna 101 zat reye iştirak etmiş, 101 kabul reyi 
vardır. Muamele tamam değildir. İkinci defa reye arz 
edilmek üzere ruznameye alıyoruz. 

Gelecek inikat saat 14'dedir. İnikada nihayet ve
riyorum. 

Hitamı İnikat Saat : 17,5 
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Kazanç Vergisi Kanununun 'Bazı Maddetemini Mu addı] Kanunun İkinci Defa Reye Vaizi Neticesi 

(Kanun Kabul Bdlilmiştir.) 

ADANA 
Kemal B. 

AFYON KAR AHİSAR 
A M "D 
Alil B. 

izzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 

Esat >B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
Şakir B. 

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

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

BEYAZID 
Şefiık B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Haindi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Âza adedi : 1 
Reye iştikak edenler : 

Kabul edenler : 

Reddedenler : 
Müstenkifler : 

Reye iştirak etmeyenler : 

Münhaller : 

187 
149 

46 

— 
3 

37 

1 

(Kabul edenler) 

| BURDUR 
! Hüseyin Baki B. 
! BURSA 
i .Mustafa Fehmi B. 

RefetB. 
CANİK 

Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 
Talât Avni B. 

ÇANKIRI 
' Mustafa Abdülhalik B. 
I Talât B. 

Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

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

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 

DERSİM 
Ahmiet Şükrü B. 

DİYAR IıBBK İR 
Cavit B. 
Feyzi B. 
İbrahim Tâli B. 
Şeref B. 

EDİRNE 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 

i Muhittin B. . 
Sübyman B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 

! ERZURUM 
İ Halet B. 

ESKİŞEHİR 
Ali Ulvi B. 
EmCn. B. 

GAZİAYJNTAP 
Ahmet Remzi B. 

• 

Ali Cenani B. 
Şahin B. 

GENÇ 
Muhitin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Şevket B. I 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Âkçoraoğlu Yusuf B. 
Ali Rıza B. 
Behiç B. 
Dr. Refik B. 
Edip Servet B. 

1 İhsan Paşa 
Tevfik Kâmil B. 
Ziyaettin B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Münir B. 
Osrranzade Hamdi B 

KARESİ 
i Ahmet Süreyya B. 

Ali Şuuri B. 
Mehmet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ömer B. 

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

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. ıHalıiıt B. 

Sabit B. 
KIRKLARELİ 

Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 

KOCAELİ 
Ragıp B. 

KONYA 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 
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KOZAN 
Ali Şada B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B. 
Raigıp B. 
Recep B. 

MALATYA 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
AbdüMcadtiır fi. 
Nurettin B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 

Abdütrezzak fi. 
AH Rıza B. 

MENTEŞE 
Esat B. 

Şükrü Kaya B. 
MERSİN 

Niyazi B. 

. MUŞ 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Halit B. 

ORDU 
Faik B. 
Hatıl Sıtkı B. 
Hamdi fi. 
tsmail B. 
Recai B. 

RİZE 
AK B. 

Esat B. 
Fuat fi. 

SARUHAN 
Dr. Saim B. 
Ethem B. 
Yaşar B. 

SİİRD 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

SİVAS 
\luammer B. 

Rahmi B. 
Rasim B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Halü 1 Fahri B. 
Mahmut B. 

ŞARKÎ KAR AHİ SAR 
Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Faik B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Emin B. 

TRABZON 
Rahmi B. 

URFA 
Ali B. 
Dr. Refet B. 
Saffet B. 

| VAN 
\ İbrahim B. 

î ZONGULDAK 
; Yusuf Ziya B. 

DERSİM 
Feridun • Fikri B. 

(Müstenkifler) 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

MERSIN 
Besim B. 

(Reye İştirak Etmeyenler) 

ADANA 
İsmail Safa fi. 
Zamir B. 

AFYON ıKARAHtSAR 
Kâmıil B. (M.) 
Ruşen Eşref B. 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 

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

ANTALYA 
Murat B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDIN 
Dr Mazhar B. 

Dr. Reşi,t GaKp B. 
Mithat B. (M.) 
Tahsin B. (M. 

BEYAZID 
Süleyman Sudi B. (M.) 

BİGA 
Samih Rifat fi. 

BOLU 
Cevaıt Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Fatih Rıfkı B. 
Mehmet Vasfıi B. (M.) 

BOZOK 
Avni B. 
Salih B. (M.) 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B. 
Nurettin Paşa 
Osman Nuri B. 

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

ÇANKIRI 
Rifat B. (M.) 

ÇORUM 
İsmcit B. (Reisvokili) 

DENİZLİ 
Dr*. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B. (M.) 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DİYARIBEKİR 
Zülfi "B. 

ELÂZİZ 
Naoi fi. 

ERGANİ 
İhsan B. 
İhsan Hami t B. 
Kâzım Vehbi B. (M.) 

ERTUĞRUL 
! Ahmet İffet B. (M.) 

Dr. Fikret B. 

İbrahim B. 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Bahri fi. 
Câzim B. 
Münir Hüsrev B. 
Raif B. 
Ziyaettm B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. (M.) 

GAZİAYINTAP 
Ferit B. 
Kılıç Ali fi. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

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

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 
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Hasan Fehmi B. 
Zeki ,B. (M.) 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (t. M.) 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar ,B. 
Dr. Hakkı Şinasıi Paşa 
Fuat B. (M.) 
Ham di B. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
Kâzım Kaırabekir Paşa 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Mustafa Rahm'i B. (V.) 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Haydar Adil B. (M.) 
Hulusi B. (M.) 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Vehbi B. (M.) 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 

Hal i t B. 
Necmsttin Molla B. 
Vefed Çelebi B. 
Zeki B. 

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

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

KONYA 
Bekir B. (M.) 
Eyüp Sabri B. (M.) 
Fuat B. (M.) 
Musa Kâzım B. 
Naim Hazım B. 

KOZAN 
AlİSaipB. 

KÜTAHYA 
Nuri B. 
Rıza B. (M.) 

MALATYA 
Bed'r B. (M.) 
Dr. Hilmi B, (M.) 

| İsmet Paşa (Başvekil) 
MARAŞ 

Mehmet B. 
Mithat B. 

MARDİN 
Necip B. (M.) 
Yakup Kadri B. . 

MENTEŞE 
Yunus Nadi B. 

MUŞ 
İl yas Sami B. 

NİĞDE 
E bu bek ir Hazım B. 
Galip B. 

RİZE 
Ekrem B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Abidin B. 
Kemal B. 
Mehmet Sab;-; B. (V.) 
Mustaifa Fevzi: B. 
Nafiz 

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

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Rıza B. 
İsmail B. 

TEKİRDAĞ 
f Cemil B. (V.) 

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

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. 

URFA 
Rofet B. 

VAN 
Hakkı B. 
Müniıp B. (M.) 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B. 
Tunaiı Hilmi B. (M.) 
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Muamele Vergisi Hıakkındlaikli Kanunun İkiincıi Defa Reye Vazı Neticesi : 

(Kanun Kabul Edilmiştir.) 

287 Âza adedi 

Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 

Reddedenler 

Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 

Münhaller 

148 

145 

3 

138 

1 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Kemal B. 

AFYONKARAHİSAR 
AH B. 

İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Esat B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B, 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Raslih B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B, 

BEYAZID 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdii B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüsey'n Baki B 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleymıaın Necmi B. 
Talât Avni B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

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

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 

DERSİM 
Ahmtet Şükrü B. 

DİYARIBEKİR 
Cavit B. 
Feyzi B. 
İbrahim Tâli B. 
Şeref B. 

EDİRNE 
Faik B. 
Hüseyin Rıf'k'ı B. 

ELÂZİZ 
Mustafa B. 
Muhittin B. 
Süleyman B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 

ERZURUM 
Halet B. 

ESKİŞEHİR 
Ali Ulvi B. 
Em'in B. 

GAZİAYINTAP 
Ahmet Remzi B. 
AV Ccnani B. 
Şahin B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi iB. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
A'kçoraoğlu Yusuf B. 
Ali Rıza B. 
Behiç B. 
Edip Servet B. 

İhsan Paşa 
Tevfik Kâmil B. 
Ziyaettin B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya^B-
Ali Şuuri B. 
Mehm-t Cavit B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ömer B. 

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

KAYSERİ 
Ahm?t Hilmi B. 
Dr. Hafot B. 
Sabit B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 

KOCAELİ 
Ragıp B. 

KONYA 
Musa Kâzım B. 
•Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 
Kâzım Hüsnü B. 
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KOZAN 
Ali Şadı B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B. 
Ragıp B. 
Recep B. 

MALATYA 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Abdülkadür B. 
Nurettin B. 

MARDİN 
Abdüligani B. 

Abdülrezzak B. 
AK Rıza B. 

MENTEŞE 
Esat iB. 
Şükrü Kaya B. 

MERSİN 
Niyazi B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Halat B. 

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

RİZE 
Ali B. 
Esat B. 
Fuat B. 

SARUHAN 
Dr. Saim B. 
Ethem B. 
Yaşar B. 

SİİRD 
Hal'il Hulki B. 
Mahmut B. 

SİVAS 
Muammer B. 
Rahmi B. 
Şemsettin B. 
Ziyafettin B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 

(Müstenkifler) 

Mahmut B. 
ŞARKİ KARAHİSAR 

Mehmet Emin B. 
TEKİRDAĞ . 

Faıik B. 
TOKAD 

Bekir Sami B. 
Emin B. 

TRABZON 
Rahmi B. 

URFA 
Ali B. 
Refet B. 
Saffet B. 

VAN 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Yusuf Ziya B. 

DERSİM | EDİRNE J MERSİN 
Feridun Fikri Düşünsel B. p Cafer Tay ya r Paşa t Bes;m B. 

(Reye İştirak Etmeyenler) 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Zamir B. 

AFYONKARAHİSAR 
Kâmil B. (M.) 
Ruşen Eşref B. 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 

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

ANTALYA 
Murat B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDIN 
Dr Mazhar ,B. 
Dr. Reşit Galip B. 

Mithat B. (M.) 
Tahsin B. 

BEYAZID 
Süleyman Sudii B. (M.) 

BİGA 
Samih Rifat B. 

BOLU 
jj Cevat Ab baş B. 

Dr. Emıin Cemal B. 
FaMh Rıfkı B. 
Mehmet Vasfi B. (M.) 

BOZOK 
Avrii B. 
Salih B. (M.) 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B. 
Nurettin Paşa 
Osman Nuri B. 

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

ÇANKIRI 
Rifat B. (M.) 

ÇORUM 
İsmet B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B. (M.) 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DİYARIBEKİR 
Zülfi B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
İhsan Hâmlit B. 
Kâzım Vehbi B. (M.) 

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

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Bahri B. 
Câzim B. 
Münir Hüsrev B. 
Raif B. 
Ziyaettliın B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. (M.) 

GAZİAYINTAP 
Ferit B. 
Kılıç Ali B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. (M.) 
Tahk B. 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 
Zeki ,B. (M.) 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (İ. M.) 
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İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Dr. Hakkı Şinasıi Paşa 
Dr. Refik B. (V.) 
Fuat fi. (M.) 
Hamdi B. 
Hamduiah Suphi B. 
Haydar B. 
Kâzım Karabefcir Paşa 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Mustafa Rahmi B. (V.) 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Haydar Adil B. (M.) 
Hulusi B. (M.) 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Vehbi B. (M.) 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASrrAMONU 
Ali Rıza B. 
Haiit B. (M.) 

î : 70 - 21 . 

I Necmettin Molla B. 
I Veled Çelebi B. 
I KAYSERt 

Zeki B. 
KIRŞEHİR 

I Refik İsmail B. (M.) 
I Yahya Galip B. (M.) 

j KOCAELİ 
I İbrahim B. 
I İbrahim .Süreyya B. 
I Mustafa B. 
I Saffet B. 

I KONYA 
I Bekk B. (M.) 
I Eyüp Sabri B. (M.) 
I Fuat B. (M.) 
I Naiim Hazım B. 
I KOZAN 
I Ali Salip B. 

I KÜTAHYA 
I Nuri B. 
I Rıza B. (M.) 

I MALATYA 
Bedir B. (M.) 
Dr. Hilmi B. (M.) 

| İsmet Paşa (Başvekil) 

. 1927 C : 1 

MARAŞ 
Mehmet B. 
Mithat B. 

MARDİN 
Necip B. (M.) 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Yunus Nadi B. 

MUŞ 
tlyas Sami IB. 

NİĞDE 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 

RİZE 
Ekrem B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Kemal B. 
Mehmet Sahni.B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. 
Nafiz B. 

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

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 

I Ra&im B. (t. M.) 
I SİVEREK 
I Kadri Ahmet B. 
I ŞARKİ KARAHİSAR 
I Ali Rıza B. 
I İsmail B. 
I TEKİRDAĞ 
[ Cemil B. (V.) 
I TOKAD 
I Kâmil B. (M.) 
I Mustafa Vasfi B. 

I TRABZON 
I Abdullah B. (M.) 
I Ahmet Muhtar B. 
I Hasan B. 
I Nebizade Hamdi B. 
I Süleyman sırrı B. (M.) 
I Şefik B. 
I URFA 
I Dr. Refet B. 
I VAN 
I Hakkı B. 
E Müriip B. (M.) 

I ZONGULDAK 
Halil IB. 

j Ragıp B. 
j Tunalı Hilmi B. (M.) 
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Veraset re İntikal Yergisi Kanununun Yirminci Maddesine Müzeyyel Kanunun Reye Yazı Neticesi 

(Nisap yoktur) 

ADANA 
Kemal B. 

AFYONKARAHİSAR 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Ali Rıza B.ı 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 

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

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

BEYAZID 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR MJ \~J J.X. J_*S \J İ V 

Hüseyin Baki B. 
BURSA 

Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B, 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 
Kabul edenler : 
Reddederiîer . : 
Müstenkifler : 
Reye iştirak etmeyenler : 
MünlhaTler :. 

287 
110 
110 
—. 
— 

176 
İ 

[Kabul Edenler] 

1 ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

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

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARIBEKİR 
Şeref B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZtZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Muhittin B. 
Süleyman B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B, 

ESKİŞEHİR 
Ali Ulvi B. 
Emin B, 

1 GAZİAYINTAP 
1 Ahmet Remzi B. 
1 Şehin B. 
1 GENÇ 
1 Muhittin B. 
1 GİRESUN 
I Hakkı Tarık B. 
E Kâzım B. 
1 Şevket B. 
1 Tahir B. 

GÜMÜŞHANE 
S Cemal Hüsnü B. 
I İSPARTA 
I Mükerrem B. 

İÇEL 
• Emin B. 

İSTANBUL 
1 Akçoraoğlu Yusuf B. 

Ali Rıza B. 
Edip Servet B. 

1 İhsan Paşa 
Tevfik Kâmil B. 
Ziyaettin B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Münir B. 

KARESİ 
Ali Şuuri B. 
Mehmet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Halit B. 

| Hasan Fehmi B. 
Mehmet Fuat B. 

KAYSERİ 
Sabit B. 

KACAELİ 
Ragıp B. 
Saffet B. 

KONYA 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Faik B. 
Ragıp B. 

MALATYA İVliVJ—1±\. M. J. JTi. 

Mahmut Nedim B. 
MARAŞ 

Abdülkadir B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdülrezzak B. 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 

MERSİN 
Niyazi B. 

NİĞDE 
Ata B, 
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ORDU 
Faik B. 
Halil Sıtkı B, 
Hamdi B. 
İsmail B. 

RİZE 
Ali B. 
Esat B. 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Zamir B. 

AFYONKARAHÎSAR 
Ali B. 
Kâmil B. (M.) 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Esat B. 

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

ANTALYA 
Murat B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit Galib B. 
Mithat B. (M.) 
Tahsin B. (M.) 

BEYAZID 
Süleyman Sudi B, (M.) 

BİGA 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B, 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 

Fuat B. 

SARUHAN 
Dr. Saim B. 
Ethem B. 
Yaşar B. 

Falih Rıfkı B. 
Mehmet Vasfi B. (M.) 
Şükrü B. 

BOZOK 
Avni B. 
Salih B. (M.) 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B. 
Nurettin Paşa 
Osman Nuri B. 

CANİK 
Talât Avni B. 

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

ÇANKIRI 
Rifat B. (M.) 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B. (M.) 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DİYARIBEKİR 
Cavit B. 
Fevzi B. 
İbrahim Tâli B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Faik B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. (M.) 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B, (M.) 
İbrahim B. 
Rasim B. 

SİNOP 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Muammer B. 
Şemşsettin B. 
Ziyaettin B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Mehmet Emin B. 

Etmeyenler] 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

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

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. (M.) 

GAZİAY1NTAP 
Ali Cenanı B. 
Ferit B. 
Kılıç Ali B, 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B, 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. (M.) 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
i Asâf B. (t. M.) 

Nazmi B. 
İSPARTA 

Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B, 
Behiç B. (V.) 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. (V.) 
Fuat B. (V.) 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B, 

I Kâzım Karabekir Paşa 

TOKAD 
Emin B. 

TRABZON 
Rahmi B, 

URFA 
Ali B. 

ZONGULDAK 
Yusuf Ziya B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Mustafa Rahmi B. (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 

.Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
Haydar Adil B. (M.) 
Hıüûsi B. (M.) 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Vehbi B. (M.) 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Necmettin Molla B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 
Zeki B. (M.) 

I KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

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

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Mustafa B. 

KONYA 
Bekir B. (M.) 
Eyüp Sabri B. (M.) 

I Fuat B. (M.) 

SİİRD I 
Halil Hulki B. | 

[Reye İştirak 
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Musa Kâzım B. 
Naim Hazım B. 

KOZAN 
Ali Saip B, 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Nuri B. 
Recep B. (V.) 
Rıza B. (M.) 

MALATYA 
Bedir B. (M.) 
Dr. Hilmi B. (M.) 
tsmet Paşa (Başvekil) 
Reşit B. 

M ARAŞ 
Mehmet B. 
Mithat B. 
Nurettin B. 

MARDİN 
Ali Rıza B. 
Necip B. (M.) 

MENTEŞE 
Esat B. 

Yunus Nadi B. 
MERSÎN 

Besim B. 
MUŞ 

İlyas Sami B. 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 
Halit B. 

ORDU 
Recai B. 

RİZE 
Ekrem B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Kemal B. 
Mehmet Sabri B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. 
Nafiz B. 

SİİRD 
Mahmut B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Rahmi B. (İ. M.) 
Rasim B. 

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

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Rıza B. 
İsmail B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. (V.) 
Faik B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Kâmil B. (M.) 

Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmet Muhtar B, 
Hasan B. 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. (M.) 
Şefik B. (M.) 

URFA 
Dr. Refet B. 
Refet B. 
Saffet B. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Münip B. (M.) 

ZONGULDAK 

Halil B. 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. (M.) 
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Sıhhiye Vekâletiyle Posta ve Telgraf Müduiyeti Umumiyestnin 1926 Bütçelerinde Münakale İcrasına 
Danr Kanunun Neticei Arası 

(Nisap yok'tur) 

ADANA 
Kemal B. 

AFYONKARAHİSAR 
İzzet Ulvi B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atatay B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 

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

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

BEYAZID 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

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

287 
120 
120 

166 
1 

[Kabul Edenler] 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 
Talât Avni B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

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

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYARIBEKİR 
Cavit B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Muhittin B. 
Süleyman B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 

ESKİŞEHİR 
Ali Ulvi B. 
Emin B. 

GAZİAYINTAP 
Ahmet Remzi B. 
Şahin B, 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 

İSPARTA 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Ali Rıza B. 
Edip'Servet B. 
İhsan Paşa 
Tevfik Kâmil B. 
Ziyaettin B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B 
Münir B. 

KARESİ 
Ali Şuuri B. 
Mehmet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Mehmet Fuat B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Dr. Halit B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KOCAELİ 
Ragıp B. 
Saffet B. 

KONYA 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Faik B. 
Recep B. 

MALATYA 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Nurettin B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 
Yakup Kadri B. 

MERSİN 
Niyazi B. 
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NİĞDE 
Ata B. 

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

RİZE 
Ali B. 

ADANA 
llsmail Sala IB. 
Zaımlkt B. 

AFYON KARAHJİISAR 
Ali B, 
Kâtatö IB, i(!M,> 
'Musa Kûizm IB. (M.) 
Ruşen El^ef B(, ' 

AKSARAY 
(Mustafa Vebjbi B, 
Neşet fy 

AMASYA 
(BsaJt \Bd 

ANKARA! 
Ali Fuat Paşa 
Gazji [Mustafa Kemlal 
Paşaı l(lReis!kumlh,ur) 
Mitai IB, 
(İhsanı B* 
ıŞakıim tÖ . 

ANTALYA 
(Murat B< 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDİN 
Dr. Mazihar B. 
IDr, Reşit Galib B, 
IMütihat !B. ,(M.) 
Tahsin B. (ıM.) 

BEYAZİD 
ISüleymıan Sudi İB- ̂ M.) 

İBÎGA 
âalmHh Rüfaıt B. 

BİTLİS 
IM'ulbittiiın 'Nâmıi B. 

Esat B. 
Fuat B. 

SARUHAN 
Dr, Saim B. 
Ethem B. 
Yaşar B. 

SİİRD 
Halil Hulki B. 

SİNOP 
Yusuf Kemal B. 

(BOLU 
CâvıaH Abbas B,. 
'Dr, Elmıiın Cemal B. 
.Fa* Rufkı BJ <]M.) 
Metanet Vaafii B, (M.) 

BOZOK 
Avtöi B, 
iSıalih B< HIM.) 

BURDUR 
(Mustafa Şeref B, 

IBURISA 
'Necati IB, 
NureMd Paşa; 
Osmıan! iNurli B. 

OBBELÜBİEREKİET 
Avnii /Paşaı (M.) 
Ahsan IB, <V.) 

ÇANKIRI 
Rifat IB,, (M.) 

ÇORUM 
itsmelt Dj 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B, 
Mazfaar Müfılt B,. ı(1M.) 
•Necip AH B. 
Yusuf BL, 

DERSİM 
Ahmet Sülfcrü Bj 

DİYARİBOBKİR 
FavBö B, (M.) 
Ilbralhilmi Tâli B,-
iŞenef B< 
Zültöi B. 

ERGANİ 
ılhsan B-

SİVAS 
Muammer B. 
Şemsettin B, 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Mehmet Emin B, 

TEKİRDAĞ 
Faik B. 

Etmeyenler] 

İhsan Hâimıit B, 
Kâzum Vehlbi B, (CM,) 

ERTUĞRUL 
Ahmet lUfifet B, (M.) 
'İhrabim \Bi 
Rasıiımı B, 

ERZİNCAN 
iS'aJbûıt IB̂  

ERZURUM 
Batıni BA 

Câzjilm B.; 
Halet IB. (M.) 
iMıüınlir Hüsretv B„ 
Radıfi B* 
Ziyaöüfcin B, <jM.) 

ESKİŞEHİR 
Abdulaih Azimdi B, (M.) 

GAZJAYINTAP 
Ali Genanî B. 
iFleniıt B, 
Kılıç AM IB, 

GELİBOLU 
Oelâil Nuıni B« 

IGÎRBSON 
Hâldim Muhittin B, (İM.) 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fenmıi B, 
Zöki B< (M) 

HAKKÂRİ 
(Asaif B,. ( t A.) 
'Naızimü B, 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 

İÇEL 
(Dr, TTdvtfiflfl B< 

TOKAD 
Emin B. 

TRABZON 
Rahmi B. 

URFA 
Ali B. 

VAN 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Yusuf Ziya B. 

jİSTANBUL 
Aklaoiraoğlu Yusuf B, 
Behiiç IB. <y.) 
Dr, Hakiki ŞinaJsıi Paşa. 
•Dr, Refiki B, (M.) 
Fuat BH ı(]M.) 
Hamidli B. 
Haımıduiah 'Supni IB. 
Haydar! B« 
Kâzım Karabekir Paşa 

'İZMİR 
Kâımİ B. 
Mahmut Celâl B. 
MaJhmut Esald B» (V.) 
'Mustafa (Necati B, (V.) 
IMustafa Raihrai B. ı(V.) 
Osmıanızıade Hatada B. 
Saraçoğlu Şülkirüt B. 

KARESİ 
'Ahmet Süreyya B. 
Haydan AdlÜ B, (M.) 
Hulusi B, (M.) 
Kâzıim Paşa ıflReis) 
IMdhmet Vdh!bi B. pA.) 

KARS 
Agaioğhl Ahmet B, 

KASTAMONU 
Ali Rıziai B, 
Hali* IB,- (M.) 
Masan (Föhmıi Bv 
'Neomıeüttin iMolal B, 

KAYSERİ 
Ahmöt HMmi B, 
Sabit B. 
Zdkli B.: . 

[Reye İştirak 
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KIRKLARELİ 
Dr, Fuat B. 

KIRŞEHİR 
Lûtffii IMülfiiit B. (M.) 
Röfiilt İsma'il B. (M.) 
Yalhıya Galip B. <!M.) 

, KOCAELİ 
Ibnalhıkm IB. 
Ubunaihlitmı Süreyya B. 
'Mustafa B. 

KONYA 
Bakin B. (M.) 
ifiyüp Saıbri B. (İM,) 
(Fuat B4 iflM.) 
ıMusa (Kâzım B, 
'Naıkq Hâzaan B. 

KlOZAN 
(Ali 'Salip B. 

(KÜTAHYA 
Caviaet B. 
Nuni B. 
RaJgtp B. 
Rıaa B. <M.) 

MALATYA 
Bedir B. (iM.) 
Dry SUmli B< 
tsmjeC JPaşa Paşvefcil) 

MARAŞ 
Mehmet B. 
Ml'thaıt B. 

İMARDIN -
Necip B, '(M.) 

MBNIIBSE 
Esat B< <M.) 
ŞüIkrU Kaya B. 
Yunus Nadi l& 

MBRISjN 
'Bessikn B, 

IMOŞ 
tlyas Sairdi IB. 
Osman Kadri B. 
iR-ıap Ok, <|M.) 

NİĞDE 
'Bbufbeüfliın Hâzini B, 
Gallıilp IB, 
Mali* B, 

RİZE 
E t a r t B< 
Hasanı Oavit B. 

SARıUHAN 
Kemal B. 
Mehmet Safari B (V.) 
Mustafa Fevai B, 
(Nafiz 

SlHlRD' 
'Malhitıpt B, 

İSÎNÖF 
Dr. Rıza Nur B,. 
Recep iZiülhfttüi B, 

ISİMAS 
Dr. Ömeıl Şevkli B. 
Ratali B. (4. Â.) 
Rasta* B. 

SİVEREK 
Kadlrii Alhmet B. 

ŞAIRKÜ KARAHİ1SAR 
Ali Rıaa B. 
İsmıa'M B, 

TEKURDAÖ 
OörnH IB. <V.) 

TOKİAD 
'Bekin Sami B. 
Kâmil B. ıflM.) 
Mustafa Viasfi«. 

ıTRİABZON 
Abdullah Bt 

Alhmet Mulhtar B. 
Hasan B. 
Neitade HJamldli B,. 
Süleyman Sntn B. (İM.) 
Şefid B, (M.) 

/URİFA 
Dr; Refeü B. 
Refet B. 
Saffet B. 

'VAN 
Hakkı B. 
ıMünıip B. ı(!M.) 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B. 
Tunafo H M IB,, <M.) 

• • • « « 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Lehistan Cumhuriyeti Arasında Münakit Şehbenderlik 
diki Hakkındaki Kanunun Neticei Ârâsı -: 

ADANA 
Kemial B, 

AFYON KARAHİSAR 
İzzet UM B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
AM B. 

ANTALYA 
Ahmıet Sâkü B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

BEYAZID 
Şefik B.

BİGA 
Mehmet B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdü B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Bâkli B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 
Kabule edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 
Reye 'iştirak etmeyenler 
Münhalter 

I ÇANKIRI 
I Mustafa Abdıülhalik B. 
I Talât B. 
I Ziya B. 

I ÇATALCA 
I Şakiir B. 

I ÇORUM 
I Dr. Mustafa B. 
I İsmlalil Kemal B. 
I İsmet B. 
I Ziya B. 

DENİZLİ 
I Haydar Rüştü B. 
I DERSİM 
| Ahmet Şükrü B. 
| Feridun Fikri B. 

DİYARIBBKİR 
] Cavit ıB. 
I Şeref B. 

EDİRNE 
I Cafer Tayyar Paşa 
I Faik B. 
I Hüseylin Rıfkı B. 

I ELÂZİZ 
I Hüsyin B. 
I Mustafa B. 
I Muhittin B. 
I Süleyman B. 

I ERTUĞRUL 
I Dr. Fikret B. 
I Halil B. 
I ERZİNCAN 
I Abdülhak B. 

287 
116 
116 

170 
1 

edenler) 

j ESKİŞEHİR 
I Ali Ulvi B. 
i Emıin B. 
I GAZİAYINTAP 
1 Ahmet Remzi B. 
i Şahin B. 
i GENÇ 
î Muhittin B. 
j GİRESUN 
S Hakkı Tarık B. 
f Kâzım B. 
| Şevket B. 
f Tahir B. 

i GÜMÜŞHANE 
} Cemal Hüsnü B. 
| İSPARTA 
( Hüseyin Hüsnü B. 
İ İbrahim B. 
| Mükerrem B. 
t 
j İÇEL 
i Emin B. 

İSTANBUL 
I Akçoraoğlu Yusuf B. 
j Affi Rıza B. 
I Behiç B. 
I Edip Servet B. 
[ İhsan Paşa 
I Tevfıik Kâmil B. 
I Ziyaettin B. 

I İZMİR 
I Dr. Tevfik Rüştü B. 
I Münir B. 
I KARESİ 
I Ali Şuur i B. 

Mukavelenamesinin Tas-

(Nıisap Yoktur) 

I Mehmet Cavit B. 
I Osman Nliyazi B. 
I KARS 
I Ömer B. 
I KASTAMONU 
I Ali Nazmi B. 
I Hasan Fehmi B. 
I Velıed Çelebi B. 
[ KIRKLARELİ 
I Şevket B. 
I KOCAELİ 
I Ragıp B. 
j Saffet B. 

KONYA 
[ Kâzım Hüsnü B. 
! Mustafa B. 
I Mustafa Feyzi B. 
I Tevfik Fikret B. 
I KOZAN 
I Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
I Faik B. 
I Ragıp B. 
I Recep B. 
I MALATYA 
I Mahmut Nedim B. 
I MARAŞ 
I Abdülkadir B. 

MARDİN 
! Abdüllganıi B. 
[ Abdülrezzak B. 
j M Rıza B. 
I Yakup Kadri B. 
j MENTEŞE 
[ Şükrü Kaya B. 

(Kabul 
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MERSİN 
Niyazi B. 

NİĞDE 
Ata B. 

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

f ' '—" ' 

\İk- „ -

ADANA 
İsmail Safa B. 
Zamk B. 

AFYON KARAHlSAR 
Ali B. 
KâfriÜ B. (ıM.) 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi fi. 
Neşet B. 

AMASYA 
Esat B. 

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

I 

Şakir B. 
ANTALYA 

Murat B. 
ARDAHAN 

Tahsin B. 
AYDIN 

Dr. Mazhar B. 
•Dr. Reşit Galip B. 
Mithat B. (M.) 
Tahsin B. (M.) 

BEYAZID 
Süleyman Sudi B. (M.) 

BÎGA 
Samih Rffifat B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

RtZE 

M B. I 
Esat B. 
Fuat B. 

SARUHAN I 
Dr. Saim B. 
Ethem B. 
Yaşar B. | 

(Reye İştirak 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Mehmet Vasfii B. (M.) 

BOZOK 
Avnti B. 
Salih B. (M.) 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

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

CANİK 
Talât Avni B. 

CEBELIBEREKET 
Aivnii iPaışa ı(1M.) _ 
İhsan B. (V.) 

ÇANKIRI 
Rifat B. (M.) 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B. (M.) 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DtYARIBEKİR 
Feyzi B. 
İbrahim Tâli B. 
Zülfi B. 

ERGANt 
İhsan B. 
İhsan Hârnit B. 
Kâzım Vehbi B. (M.) 

SİİRD 
Halil Hulki B. 

SİVAS 
Muammer B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettıin B. 

ŞARKÎ KARAHİS 
Mehmet Emin B. 

Etmeyenler) 

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

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Bahri B. 
Câzim B. 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. 
Raıif B. 
Ziyacttiifi B. (M.) 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. (M.) 

GAZÎAYINTAP 
Ali Cenanî B. 
Ferit B. 
Kılıç Ali B. 

i GELİBOLU 
| Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hacim MutoMin B. (M.) 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 
Zeflai IB. 

I HAKKÂRİ 
I Asaf B. <t. Â.) 
[ Nazmi B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. (V.) 
Fuat B, 

TOKAD 
Emin B. 

TRABZON 
Rahmi B. 

URFA 
Ali B. 

ZONGULDAK 
Yusuf Ziya B. 

Hamdli B. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
Kâzım Karabekir Paşa 

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

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
Haydar Adil B. (M.) 
Hulusi B. (M.) 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Vehbi B. (M. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Halit B. 
Mehmet Fuat B. 
Necmettin Molla B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 
Sabit B, 
Zeki B. (M.) 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat fi. 

KIRŞEHİR 
Lûtfii Müfit B. 
Refik İsmail B. (M.) 
Yahya Gaip B. (M.) 
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KOCAELİ 
ibriahta B. 
İbrahim Süreyya B. 
Mustafa B. 

KONYA 
Bekir B. (M.) 
Eyüp Sabri B. (M.) 
iFualt ©. m.} 
Musa Kâzım B. 
Naiim Hazım B. 
Refik ıB. 

KOZAN 
Ali Sıaıip B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Nuri B. 
Rıza B. (M.) 

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

MARAŞ 
Mehmet B. 

Mithat B. 
Nurettin B. 

MARDİN 
Necip B. (M.) 

MENTEŞE 
Esat B. 
Yunus Nadli B. 

MERSİN 
Beştim B. 

MUŞ 
llyas Samli B. 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Bbubefcir Hazım B. 
Galip B. 
Halıit B. 

ORDU 
Recaii B. 

RİZE 
Ekrem B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Kemal B. 

Mehmet Vehbi B. (M.) 
Mustafa Fevzi B. (V.) 
Nafiz 

ıSlİRD 
Mahmut B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B, 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (M.) 

SİVAS i 
Dr. Ömer Şevki B. 
Rahmi B, 
Rasim B. (1. Â.) 

SİVEREK 
Hail Fahri B. 
'Kadri Ahmet B. 
Mahmut B. 
ŞARK t KARAHİSAR 

Ali Rıza B. 
İsmail B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. (V.) 
Faik B. i 

| TOKAD 
! Bekir Sami B. 

Kâmil B. (M.) 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Abdullah B, 
Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. 
Nebizade Harndi B. 
Süleyman Sırrı B. (M.) 
Şefik B. (M.) 

URFA 
Dr. Refet B. 
Refet B. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Münip B. (M.) 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. (M.) 
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Türlüye Cumhuriyeti ile Macaristan Krallığı Arasında Miinakit Ticaret Mukavelenamesinin Tasdiki 
Hakkındaki Kanunun Netice! Arası : 

(Nisap Yoktur) 

Âza adedi 

Reye iştürak edenler 

Kabul edenler 

Reddedenler 

Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 

Münhallbr 

ADANA 
Kemal B, 

AFYON KARAHİSAR 
Musa Kâzım B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
AM B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasiiih B. 

ARDAHAN 
Talât B, 

ARTVİN 
Hilmi B, 

BEYAZID 
Şefik B. 

BtGA 
Mehmet B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdli B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 

CANÎK 
Calvit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

287 

112 

112 

174 

II 

(Kabul edenler) 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Talât B. 
Ziya fi. 

ÇATALCA 
Şalkir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa 3. 
îsmaiii Kemal B. 
Münir B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 
Feridun Fikri fi. 

DİYARIBEKtR 
Caıvit fi. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Faik fi. 
Hüseyta Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin fi. 
Mustafa B. 
Muhittin B. 
Süleyman B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B, 
Halil B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 

ESKİŞEHİR 
Ali Ulvi fi. 
Emin B. 

GAZİAYINTAP 
Ahmet Remzi B. 
Şahin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Şevket B. 
Tahiir fi. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükemem B. 

İÇEL 
Emin B. 

İSTANBUL 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
A i Rıza B. 
Behiç B, 
Edip Servet B. 
İhsan Paşa 
Tevfik Kâmil B. 
Ziyaettin B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Münir B. 

KARESİ 
Ali Şuuri B. 
Mehmet Oavit B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ömer B, 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Hasan Fehmi B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Sabit B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KOCAELİ 
Ragtp B. 
Saffet B. 

KONYA 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Ragıp B. 
Recep B. 

MALATYA 
Mahmut Nedlim B. 

MARAŞ 
AbdüLkadlir B. 

MARDİN 
Abdül'gani B. 
Abdülrezzak B. 
AM Rıza B. 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 

MERSİN 
Niyazi B. 

NİĞDE 
Ata B. 
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ORDU 
Faik B. 
Halil Sıtkı B 
Haindi B. 
İsmail B. 

RİZE 
Al B. 
Esat B. 
Fuat B. 

SARUHAN 
Dr. Saim B. 
Bthem B. 
Yaşar B. 

1 SÜRD 
Halil Hulki B. 

SİVAS 
Muammer B. 

Şemsettin B. 
Ziyaettıin B. 

ŞARKİ KARİHİSAR 
Mehmet Emin B. 

TOKAD 
Emin B. 

TRABZON 
Rahmi B. 

! URFA 
Ali B, 
Saffet B. 

VAN 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Yusuf Ziya B. 

(Reye İştirak Etmeyenler) 

ADANA 
İsmail Safıa B. 
Zamlir B. 
AFYON KARAHİSAR 

Ali B. 
İzzet UM B. 
Kâmil B. (M.) 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Esat B. 

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

ANTALYA 
Murat B. 

ARDAHAN 
Tahstin B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Re$t Galip B. 
Mithat B. (M.) 
Tahsin <B. (M.) 

BEYAZID 
Süleyman Sudi B. (M.) 

BİGA 
Samıin Rtilfat B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emlin Cemal B. 
Falin Rıfkı B. 
Mehmet Vasfi B. (M.) 
Şükrü B. 

BOZOK 
Avni B. 
Salih B. (M.) 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

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

CANİK 
Talât Avni B. 

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

ÇANKIRI 
Rıfat B. (M.) 

ÇORUM 
İsmet B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B. (M.) 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DİYARIBEKİR 
Feyzi B, (M.) 
İbrahim Tâli B. 
Şeref B. 
Zülfi B. 

ELÂZİZ 
Naci B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. (M.) 

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

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Bahri B. 
Câzim B. 
Halet B. (M.) 
Münir Hüsrev B. 
Raif B. 
Ziyaettfn B. (M.) 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. (M.) 

GAZÎAYINTAP 
Ali Oenanî B. 
Ferit B. 
Kılıç Ali B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

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

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 
Zek'i B. (M.) 

HAKKÂRİ 
A&af B. (İ. Â.) 
Nazmi B. 

İÇEL 
Dr. Tevfiık B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Dr. Halfckı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. (V.) 
Fuat B. (M.) 
HamdÜ B. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
Kâzım Karabekir Paşa 

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

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
Haydar Adil B. (M.) 
Hulûsa B. 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Vehbi B. (M. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Halıit B. (M.) 
Mehmet Fuat B. 
Necmettin Molla B. 
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KAYSERİ 
Dr. Halt B, 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat fi. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Muhittin fi. (M.) 
Refik İsmail B. (M.) 
Yahya Galip B. (M.) 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Mustafa B. 
Şükrü B. 

KONYA 
Bekir B. (M.) 
Eyüp Sabri fi. (M.) 
Fuat B. 
Musa Kâzım B. 
Nalim Hazım B. 
Refik B. 

KOZAN 
Ali Saiip B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B. 

I : 70 21 . 

Nuri B. 
Rıza B. (M.) 

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

M AR AŞ 
Mehmet B. 
Mithat B. 
Nurettin B. 

MARDİN 
Necip B. (M.) 

MENTEŞE 
Esat fi. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
İlyas Samü B. 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 
Hafit B. 

5 . 1927 C : 1 

I ORDU 
I Recai fi. 

I RİZE 
I Ekrem B. 
I Hasan Cavit B. 

I SARUHAN 
I Abidin B. 
I Kemal B. 
I Mehmet Sabri B. (M.) 
I Mustafa Fevzi B. 
I Nafiz 

I SİİRD 
I Mahmut B. 

I SİNOP 
I Dr. Rıza Nur B. 
I Recep Zühtü B. 
I Yusuf Kemal B. (M.) 

J SİVAS 
I Dr. Ömer Şevki B. 
I Rahmi B. 
I Rasim B. (1. Â.) 

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

mt^ « 

ŞARKİ KARİHİSAR 
Ali Rıza fi. 
İsmail B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. (V.) 
Faik B. 

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

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. (M.) 
Şefik B. (M.) 

URFA 
Dr. Refet B. 
Refet B. 

VAN 
Hakkı B. 
Münip B. (M.) 

ZONGULDAK 
Haldi B. 
Ragıp B. 
Tunah Hilmi B. (M.) 
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TihMye Cumhuriyeti ile Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı Hükümeti Arasında Münfaidt Ticaret ve 
Seyni Sefalin Muahadenamesünin Tastiki Hakkındaki Kanunun Neticei Arası 

(Nisap yokltur.) 

ADANA . 1 
(Kemal IB, 

AMASYA i 
Ali Rıaai IB., 
Natfiizj IB, 

ANKARA 1 
Ali BA 

ANTALYA 
Ahmet ISâltoi IB, | 
Hasan Suftkl B, 

Rasilh Bd 

ARDAHAN 
TaMlli B, 

ARTVİN 
iHÜlımli la, 

BEIYAZİD 
Şöfilk) İBd 

(BdiGlAj 
iMefluraetl (B., 
Şükrü IB, 

IBOLU 
Şükrü B, 

IBOZOK 
Ahmet Hamdli IB, 
Süleyman S u n IB, 

BURDUR 
Hüseyin Baki B< 

IBURSA 
İMus'tafai Fehmi B,. 

ÜANÎK 
OalvıM iPalşal 
Süleyman iNeomi ©, 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdül'halik B. 
Tafât! IB, 
Ziya IB, 

Âza adedi : 387 
Reye lişfcinalk edenler : 101 
Kalbul edenler : 101 

Reddedenler : 

Müstenkifler z 

— 
— 

Reye işfiinak etmeyenler : li8'5 

MünhalDer >: '1 

(İCaM Edenler) 

(ÇATALCA 1 
Şaklr IB, 

ÇOROM 
Dr. 'Mustafa B: 
İsmail Kemal B. 
(Münir Bd 

Ziya IB, 
DENİZLİ 

HaydaU «üstü IB. ı 
DERİŞİM 

Ahmieü '.Şükrü B. 

DÎYARIB1EKİR 
Caivilt IB,, 

(EDİRNE' 
'Faik; B, 

IELÂZİZ 
Hüseyira B, 
'Mustafa IB;. 

i 'MühMn B< 
1 (ERTUĞRUOÜ 

D R (Fikret B, 
Hail a 

ERZİNCAN 
1 A l i ' JL*' lif lt_, T \ 

Ahdülhalk B< 
. ESKİŞEHİR 

Ali l l y i IB. 

GAZtAYINTAP 
Ahtoefi ORjemzjJ B, 
Şalhiiın B, 

IGİRBSUN 
Hakkı Tarik B. 
ıŞeMfcet B. 
Talhıiıt B< 

İSPARTA 
| Hüseyin Hüsnü fi. 

'İbrahim IB. 1 
'Mükennem IB. 

fflÇEU 
Emıifl IB, 

İSTANBUL 
Akçiorıaloğlu YusUfi IB. 
Ali Rnzıa B s 

Edip iSenveti B.. 
'İhsan Balsa 
Tevfik Kâmlİ B, 
ZiyaeBtifl B. 

İZMİR ' 
Dr. Teyffik Rüştü B. 
!Münlilı} B, 

KARESİ 
Ali Şuuri B,. 
Mehmet Caviıt IB. 
Osraaml Niyazi B, 

KARS 
i Ömeıt IB. 

KASTAMONU 
Ali Nazami B, 
Hasan Fehmli B< 
Veled Çeldbi B. 

KAYSERİ 
Ahimet Hilmi B, 
ISalbil IB, 

KIRKLARELİ 
Şevket IB, 

KOCAELİ 
Ralgup IB. 
Saffet B, 

KONYA 
KâıziM Hüsnü B, 
Mustafa B. 

Mustafa Fevzi B. 
Tövıfik Fikret B, 

KOZAN 
-Ali Sadi IB, 

KÜTAHYA 
'Falilfcl IB. 
Ragıp B, 
Reoep B. 

MALATYA 
'Mahmut Nedim Bj. 

IMAIRAŞ 
Abdülkaidîn B, 

MARDİN 
Abdülganll B . 
Abdülrazzalö B. 
Adi Rıza B, 
Yaküp Kadri B. 

(MENTEŞE 
ıŞüknii (Kaya B, 

NİĞDE 
Ata B< 
(HaiMl B< 

ORDU 
Halli Sıltkı B. 
Hamdli IB, 
dJsmaıSI B< 

IRÎZE 
lAtâ B, 
Esallt B, 
Fuat B< 

SARUHAN 
Difc Salim B, 
Et ten B, 
Yaşar B* 

StîRÖ 
1 H a » Huflfcj B, 
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SîVAiS 
(Muammer ($ 
Şermettin B, 
ŞARKİ KARAHÎSAR 

Mehmet Bmlkı B. 

ADANA 
lîsmai tSaffia IB, 
(Zalmiir 'B. 
AFYON KARAHtSAR 

AMB. 
İzzet UDvti B, 
Kâmil B, <|M,) 
'Musa Kâzım B. (M.) 
Ruşjen lEişjrtetfi B, 
Sadık B, 

• \AKJSARAY 
Besim Atalaıy B, 
Mustafa Vefolbli B, 
'Neşet IB̂  

AMASYA! 
'Esat B. 

ANKARA! 
Ali Fualt (Paşa! 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B, 
İhsan B. 
Sabin B. 

ANTALYA 
Murat B< 

ARDAHAN 
Tahsin; (ft. 

AYDIN 
Dr, IMazhaifl IB.: 
Dır, 'Reşlilt Gaİb B. 
Mihaltl B, (M.) 
Talhıskı B,. <M.) 

IBEYAZID 
Süleyman Sudıi B- (M.) 

BİGA 
Sairnıiih RıifaJt B. 

Bdnuîs 
Mulhliibtıkı Nâmlii B, 

(BOLU 
Cetvalt lAlbbats B, 

TOKıAD 
lElma.nl Bs 

URFA 
AÜB. 
Saffeti B. 

VAN 
İbrahim. B. 

ZONGULDAK 
Yıföuif 'Ziya B, 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

I Dr, Ekrtim Cemal B. 
Faülb, Rüflkst B, 
Mehmet Vasfi B» (JM.) 

IBOZOK 
(Aivaıii B* 
SalÜ IB, IflM.) 

BURDUR 
'Mustafa ıŞeref B. 

BURSA 
Nöoalü Bı 
Nıurıetıtiaıı (Paşa 
Osman (Nuini B, 
Refet! B, 

JCANiİK 
Talâit {AJvnH B, 

CEBELİBEREKET 
lAvnli Paşa' (M.) 
dûndan B. (M.) 

fÇANKilRl 
Rtfaıt B. İ(M.) 

ÇORUM 
ismet B? 

IDENttiZLfl 
Dr. Kâzım B. 
Maahaııt Müfiıti B, (İM.) 
'Neaip Ali B. 
Yusuf B, 

DERSİM 
OFenkluri F M B. 

DİYARIBEİKİÎR 
F'eytztf B, (M.) 
İbrahim Tâli B. 
Şeref B* 
ZüitflB, 

( ıBDİRNÖ 
Cafer Tayyaırt Paşa 
Hüseyin Rıfkı B. <M.) 

ELAZÎZ! 
Süleyman B. 

i lERGANt 
thsart By 
İhsan Hâmit B. 
Kâzın! Vehbi B. (M.) 

(ERTUÖRUIi 
Ahmet lififet O. (M;,) 
İbrahim B. 
Raisiim B, 

ERZİNCAN 
Saibit B, 

ERZURUM 
Bahri B. 
Câzıkn B, 
iHâlölt IB, <IM.) 
İMülnıir HüisreV B. 
Radf B< 

jZL'yaattoiıi B. (M.) 
ESKİŞEHİR 

AbduıllalH Azmii B. (M.) 
Emin B, 

GAZİİAYINTAP 
'Ali Genamî B. 
FenM B, 
Kılıç Ali B< 

GELİBOLU 
Celâl Nıunli (&, 

/GENÇ 
'MulhütJtkı B, 

GİRESUN 
Hacim ıMulMttfn B. (M.) 
Kâziim B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fehmi B, 
Zeki B. (M.) 

HAKKÂRİ 
Ajsâfl B. i(iL A.) 
Nazmi B. 

«ÇEL 
Dr, Tövlfliikl B,« , 

i İSTANBUL 
Ahmet IMühtar B, 
IBöhiç B1 <!V.) , 
Dr,. Haikıkı Sisam (Faşa 
ıDr< Refilk) Bı (V.) 
Fuat B< p l ; ) 
Öamldii B, 
Hamdullah Suphi B. 
Haıydain B< 
Kâziim Kaıralbekir Paşa 

UlZMİR! 
Kâmlil B. 
M'alhmaitl Celâl B, 
Malhimıult Esaıd B, (V.) 
iMustaf^ Nöcati B, (V.) 
MiusMa Rahmi B, l(V.) 
Osmanızade İHaımidü B. 
SamaçioglU ıŞülkirti B, 

KARESİ 
Ahmıet ISiireyytai B. 
Haiydan Adil /B,. ^M.) 
Hulûsıİ Bİ <IM.) 
Kazanı Paşa (Reis) 
Mdhmiet 'Vehibli B. İÇM.) 

KARS 
A&ateğjlU 'Ahımıet B., 

KiAlSfTAMONU 
Alı Rıza; B. 
Ha»l B. ICM.) 
Mehlmiet Fuat B.: 
NecraeDtlinı İMlofe B. 

KAYSERİ 
Dr. Halt IB. 
Zeki B. 

KlRKLARELt 
Dr. Fuatfi EB« 

GİRESUN 
LûHfii IMtilfliıt B. l(!M.) 
Refilk ilsmail B, (M.) 
Yaihlyaı GaMp B,. <IM.) 
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KOOAEiLÎ 
îbnttri B< 
Ibrıalhlim Sümeyya B. 
Miistafal ıB. 

KONYA 
Bdkjirt B, I(IM.) 
Eyüp ISaibrıi IB, ı(M.) 
Fulat IB, l(!M.) 
Muisa! (Kâzım IB. 
Naiım Bâzımı IB. 
-Refik! IB, 

KOZAN 
Afi Salip IB. 

KlÜfflAlHYlA 
Oetvtdetlı IB. 
Numi ©. 
Rızja B. (M.) 

MALATYA 
Bedirt IB, (IMj.) 
Dr, Hiflrrii B. (ıM.) 
tsmıeJti Başa (BaşivtdkM) 
R'dşilt ©. 

'MİARAS 
Mehmet B. 

Mithat «B. 
'Nuneittln <B. 

MARDİN 
Necip B, f(jM.) 

(MENTEŞE 
Esat IB. I(1M.) 
Yunus (Nadi IB. 

'MERİSİN 
Besim IB. 
Niyazi B. 

IMÖŞ 
llyais Samli B. 
Osmjan Kaldırli B. 
Rıza IB. CM.) 

NİÖDE 
Ebulbiöldiın Mazım B,. 
Gaîip B. 

ORDU 
Faik! IB, 
Reoai B, 

RilZE 
Bknem IB. 
Hasan Oaıvıiıt IB. 

StARUMAN 
Kemal B. 
Mefomeü Salhri B. (V.) 
Mustafa! Fdwji B. 
Nafıiz! 

SlîıRD 
Mıalhimülı B. 

SİNOP 
Dr. R'Uzai'iNup B. 
Reoöp zmm B. 
Yusuf Kemal B. (M.) 

İSİİVAS 
Dr. Ömer ŞeVki B. 
Rateıii B. 
Raslrrt IB,. (1Â.) 
Ziyafettin (B. 

ISÎVEREK 
Halil Falhd B, 
Kadrli Ahmet B. 
Malhımut B. 

ŞARK!! KİARAHtlSAR 
Ali Rıza B. 
t'smalM! IB. 

TEKİRDAĞ 
Cemil IB, (V.) 
Fa'iıkl B. <M.) 

TOiKIAID 
Bekir Sami IB. 
Kâmi B. KJM.) 
Mustalfa Vaısfi B. 

T1RİABZON 
Abdulafo B, 
Ahmıdl! Mulhifcap B. 
Hasanı B. 
Nübizade Hamıdi B. 
RaJhJmi IB. 
Süleyman Sırrı B:, 
Şefiikj B. 

ÜRFA 
Dr, Refet B. 

VAN 
(Haiklkıl B, 
MülnJp B, (M.) 

ZONGULDAK 
Hail B. 
Raıgîp B. 
Turaalı Hilmi B. (M.) 

»-©-<< 
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