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2. — Bilâmezuniyet Meclise iltihak etmi-
yen Antalya Mebusu Murat Bey hakkında 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi. 334:335 

3. — Ankara, Mebusu İhsan Beyin; Me
murin Kanununun 37 nci maddesinjin-tadili
ne dair olup, Bütçe Encümeninde bulunan 
teklifi kanunisinin ruznaımeye alınması hak
kındaki takriri. 

3. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

1. — Ankara - Ereğli hattının ıgeniş ola
rak inşası hakkında kanun lâyihası (1/1229) 

2. — Bahriye Vekâletinin 1927 senesi 
bütçesinin 815 nci faslının beşinci maddesi
ne mevzu tahsisatın mütedavil sermaye ola
rak istimali hakkında kanun lâyihası (1/1228) 
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3. — Demiryollariyle nakli memnu me-
vaddı infilakiye ve iştialiyenin hükümetçe 
tespit edilecek şerait dahilinde nakline mü
saade itası hakkında kanun lâyihası (1/1230) 
. 4. — Ticaret Vekâleti memurini hakkın

da kanun lâyihası (1/123'1) 
5. — Damga Kanununun dokuzuncu 

maddesinin 85 nci fıkrası ahkâmının tadili 
hakkında kanun lâyihası (1/1232) 

6. — (Nahiye - Komün) _ ların teşkil ve 
idaresi hakkında kanun lâyihası (1/1233) 
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nunu lâyihası (1/1234) 
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2. — İrfan Efendinin İstiklâl Madalya
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6. — Şeker inilıisarina mütedair kanunun 
beşindi ve petrol inhisarı hakkındaki kanu
nun üçüncü maddelerinin tefsirine dair 
Başvekâlet tezkeresi, 

7. — Muhtelit hakem mahkemeleri ka
rarlarının sureti tanfizi hakkında. 

1. — Mebusların aidatı tekaüdiyelerM;: 
sureti tahsili hakkında İdare Heyetinin 
(3/936) numaralı tezkeresi ve Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları. 

2. — Muvazenei Umumiye ve Hususiye 
bütçelerinden maaş alan memurinin tahsisa
tı fevkalâdelerinden kazanç vergisi kat olu
nup olunmıyacağı hakkında (3/856) numa
ralı Başvekâlet tezkeresi ve tefsire mahal ol
madığı hakkında M aliye ve Bütçe encümen
leri mazbataları. 

3. — Nakde vte ayniyata vazıulyet olan
ların sureti kefaleti hakkında, (1/829) numa
ralı Başvekâlet tezkeresi ve tefsire mahal ol
madığı hakkında Maliye ve Bütçe encümen-^ 
lerii mazbataları. 
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ve Nafıa, Dahiliye ve Bütçe encümenleri 
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Maliye ve İBütçe encümenleri mazbataları. 

6. — İstanbul'da tesis edilecek Serbest 
mıntıka hakkında (1/1054) numaralı kanun 
layiiihlasii ve, Tıicasrelt ve Bültfçle .encüJmienlIleaii maz
bataları. 

7. — Mahafcim ve devairi adliyede alın
makta olan kaydiye ve ilâm harçlarının tez
yidi hakkında (1/1040]) numaralı kanun lâyi
hası ve Ma,liye ve Bütçe encümenleri mazba
taları. 

8. — Bahriye muallimleri hakkında (1/758) 
numaralı kanun lâyihası Ve Müdafaai Mil
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları. 

9. — İtibarı Milli Bankasının haliz oldu
ğu imtiiyazat ve muafiyatın Türkiye İş Ban
kasına devrine ve 24 Şubat 1332 tarihli ka
nun; hükmünün iş Bankası hisse senedatı 
hakkında, da tatbikine daiir (1/1225) numa-
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ralı kanun lâyihası ve Ticaret ve Bütçe en
cümenleri mazbataları. 

10. — Gençleri muzır neşriyattan fcoru^ 
ma kanun lâyihası ve Maarif, Dahiliye ve 
Adliye encümenleri mazbataları. 

11. — Rüsumu şehbenderî tarifesinin ta
dili hakkında (1/11:80) numaralı kanun lâyi
hası ve Hariciye, Maliye ve Bütçe encümen
leri mazbataları. 

12. — Kırklareli Mebusu Doktor Fuat 
Bey ve rüfekasının, Himayeietfal cemiyetinin 
damga resminden istisnası hakkında (2/556) 
numaralı teklifi kanunisi ve Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları. 

13. — Müflkliıye Tekaftiit 'Kanıumunıun 19 ncu 
ımaıddasiıniiın fıkımii lalhlinasfiıme /tevfikan eiytıaimı 
maaşı verilenlerden ihtiyacı temin edecek 
derecede hariçten maaş ve ücretle çalıştık
ları tahakkuk edenlere eytam maaşının tedi
ye olunup olunmayacağının tefsiri hakkın
da (3/859) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları. 

14. — Yunan harbinde şehit olan Mirli
va Celâl Paşa kerimelerine muha;sses maa-
şatın 1926 senesi martından itibaren hidema-
tı vataniye tertibine nakli hakkında (1/903) 
numaralı kanun lâyihası ve Bütçe Encüme
ni mazbatası. 

15. — Otuz dört zatın İstiklâl Madalya-
siyle taltifleri hakkında. 945, 946 ve (3/947) 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Müdafaai 
Milliye Encümeni mazbatası. 

16. — Kaçakçılığın men ve takibi hakkın
da (1/1194) numaralı kanun lâyihası ve Da
hiliye, Adliye ve Maliye müşterek encümen-
leriyle Müdafaai Milliye ve Bü^pe encümen
leri mazbataları. 

17. — Sayım Kanununun 6 ncı madde
sini muaddil kanuna bir madde tezyili hak
kında (1/1190) numaralı kanun lâyihası ve 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları. 

18. — Memurin Kanununun 37 nei mad
desiyle Ordu, bahriye ve jandarma zabıtan 
ve memurini hakkındaki kanunun üçüncü 
maddesinin tefsirine dair (3/961) numaralı 
Başvekâlet tezkeresi w Mtçe Encümeni maz
batası. 
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Sayfa 
4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 336 
1. — Oyun kâğıtları inhisarı hakkındaki 

kanunun ikinci defa reye vaizi. 336,463:4165 
.2. — Askerî memnu mıntıkalar Kanunu 

lâyihası ve Müdafaai Milliye ve Muhtelit 
encümenleri mazbataları. 336:347 

3. — Maarif Vergisi hakkında (1/1163) 
numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye, Maa
rif ve Bütçe encümenleri mazbataları. 347:351,478: 

• • : • ; • * 4 8 0 

4. — Askerlik mükellefiyeti hakkında 
(1/1-130) numaralı kanun lâyihası ve Müda
faai Milliye, Adliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları. 351:405 

5. — Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Hü
kümeti arasında akit ve imza olunan Tica
ret Muahedenamesiniin tasdiki hakkında 
(1/206) numıaralı kanun lâyihası ve Ticaret 
ve Bütçe encümenleri mazbataları. 405:413,466:468 

6. -— İntihabı Meibusan Kanununun bazı 
maddelerinin tadili hakkında (1/1221) nu-
maraiı kanun lâyihası ve Dahiliye Encüme
ni mazbata'si. 413:415 

7. •— Mebusların aidatı tekaüdiyeleririiin 
sureti tahsilli hakkında, İdare Heyetinin (3/936) 
numaralı tezkeresi ve Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları. 415:418 

8. — Muvazenei Umumiye ve Hususiye 
bütçelerinden maaş alan memurin tahsisatı 
fevkalâdelerinden kazanç vergisi kat olunup 
olunmııyaeağı hakkında (3/856) numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Maliye ve Bütçe en
cümenleri mazbataları. v 418:419 

9. —- Nakde ve ayniyata vazıulyet olan
ların sureti kefaleti hakkında (1/829) numa
ralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe en
cümenleri mazbataları. 419:426 

10. -v- Devlet ve vilâyet yollarının tev
hidi hakkında (1/1155) numaralı kanun.lâyi
hası ve Nafıa, Dahiliye ve Bütçe encümen
leri mazbataları. 426:436,472:474 
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katinin 44 nçü maddesine bir fıkra ilâvesi 
hakkında (1/1118) numaralı kanun lâyihası 
ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları. 436:438 

12. — İstanbul'da tesis edilecek serbest 
mıntıka hakkında (1/1054) numaralı kanun 
lâyihası ve Ticaret ve Bütçe encümenleri 
mazbataları. 438:445,475:477 

13. — Mahafcim ve Devairi adliyede 
alınmakta olan kaydiye ve ilâm harçlarının 
tezyidi hakkında (1/1040) numaralı kanun 
lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları. 445:447 

14. — İtibarı M'ffii Bankasının haiz oldu
ğu imtiyazat ve muafıiyatın Türkiye İş 
Bankasına devrine ve 24 Şubat 1332 tarihli , 
kanun hükmünün İş Bankası hisse senedatı 
hakkında ^ tatbikine dair (1/1225) numa
ralı kanun lâyihası ve Ticaret ve Bütçe en
cümenleri mazbataları, 447:449 

15. — Kırklareli Mebusu Doktor Fuat 
Bey ve rüfekasınm, Himayei Etfal Gemi ye
tinin Damga resminden istisnası hakkında 
(2/556) numaralı teklifi kanunîsi ve Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları. 450:451,469;471 

16.;':— Mülkiye Tekaüt Kanununun 19 
ncu maddiösiinin fıkraıi ahüresine tevfikan ey
tam maaşı verilenlerden ihtiyacı temin edecek 
derecede maaş ve ücretle çalıştıkları tahak
kuk edenlere eytam maaşının tediye olunup 
olunmayacağının tefsiri hakkında (3/859) nu
maralı Başvekâlet tezkeresi ve Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları, 451:453 

17. — Gençleri muzır neşriyattan koru
ma unvanlı (1/1184) numaralı kanun lâyi
hası ve Maarif, Dahiliye ve Hariciye encü
menleri mazbataları. 4ŞV4fil.-
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BİRİNCİ CELSE 

Bed'I Müajakeırat; Si*tf : 14,25 

REİS — Kâzıan Paga •• 

KÂTİPLER — Ragıp Bey (Zomgudaik), Talât Bey (Çankırı) 

- _ • 

REİS — Efendiim, celseyi açıyorutm. Zaptı sabık hulâsası ©ikunıadaiktır. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Yebmjiış Slektiıztod İnikat .• 
20 Haziran 1927 Pazartesi 

Hasan Beytim rfıyıasetieıliıyllö lalkidıödilerök Maarif 
Taş!k!ila|öt Kıammpn|iın 16 a t ı maıddeslinli muadıdil ıteık-
lilfi ıkiamıunîınlin, bujıuınjduğu Encüımemıden aihz ve ruz-
mıaimiayie ıMnalM ikjajbıi ve ız)iınaja|t »ve baytar ensiCMleiriiy-
0e'âli miâkıfcelpterii tesisiinie vesalkıeye; dlalir olan kamun 
lîkünjöi didfıa rdyfe vaiz: ofeınidu. ' . 

KiüJçüJki zjajbdıtajn,.. rnaıaişaitı faakfcımıdakii tonuma mü-
zjeyyel ılgamanı lâyihası rnıüsitaıcdiyette müzakere ve 
(kabul «dildi. 

Oyum ıkâğıittaı liınjhlisiajm maklkımidaıkii ıteıkifli kanuni 
ımlü^aJkerıe Ve Heyeti uimuimliyesıi tayini esami ile reye 
rviaız oJumldu. 

IMaJaş Kanunin fflâyJhaMnsm Encümenden gelen 
ır^ddellerİ mfüjzıalkıerıe ve Ikamıun initajç edildi 

1. — Adana Mebusu İsmail Safa. Beyin, mezu
niyeti hakkında Büyük Millet Meclisi Riyaseti tez
keresi. ) 

Hayeitii Uımıomayaye 
'Adana 'Mebusu İsmail İSefia -Beytim, ıiabjafcsızilığına 

binaen bir buçuik ay mezuniyet talebi Riyaset Diva
nımın 2AJ6.Iİ!92İ7 ıfcartiihliridıe mjünfalklit onuncu içitiismaın-
ıda itenaiip ©diim'iışltlir, 

Heyetli unTjuımiiyeniiın--ın;ai23arj ita'sıvibrme arz olunur. 

• TÜırfküyfa BüyülkMilat IMeclÜifsl 'Relisi 
- (Kiâziim 

2. — Bilâmezuniyet Meclise iltihak etmiyen An
talya Mebusu Murat Bey hakkında Büyük Millet 
MeclM Riyaseti tezkeresi. 

Heyeti! Umum&yey e 
4 Mar t 11927 ıtaırtiMnlden teri (bilâmezuniiıyet Mec

lisli Â i y e dıe'vlami etm|emıdkıte bulunan Antalya Me
busu Murat- Beyin vaziyeti. Riyaset- Divanımın 

nDürlöiye slalhtUieıtinıdie naiklliyaitı bahıniye vesaire tafc-
ıkaınidiaikji lk)aın,u)nun dördüncü maddasinji muıaddil ka
nun lâyihası müzakere Ve talep üzerûnıe T t a r a t En-
dürnıenıinıe (tevdi edildi. 

/Müteakiben reye tonuilan klanumilardamı iıklimci 
dafia Ikbr^Jİmuş oSıam Ikıaınumjuın kıabuıl ©diiMiğti, diğe
rinde mlisiajp otaaıdığ> ıtefbiğ öiluınıariajk inikadaMıtam 
(verildi!. 

.Reife Veki l Kâltıiıp 
. Triafbzon , Giresun 

• Hasan Hüsnü • (FCâzım r" 
. (Kâtip 

IÇamtoıın 
Talat 

REİS — Zaptı sabık (hulâsası hıakikımda müta
laa 'vıar ima-, Zajptı sâlbıik hulâslaisası aynen kabul edildi. 

2QJ6Jİ!9İ2I7 ıtairalhJinJdle mjüınıaklif onuncu ttçtirrdaamıda tet-
kftfc edlmjiiş ve rrııuımıaleylhiin yafanz, kırk beş gün 
için mazur addine kâfi gelebilecek esbabın mevcu-
duyeitîi lanlialşjümıış İse dle mülbetbakii otuz altı gün iyin 
î enidiıslimje nnezuıniiyelt iiıtaısa gaymkalbli ıgörülmüş ve 
lişlbu ıgünlkııe ajiıt tejhsliısiaıtıni Soaıt'ı lîlalleibıi italbiî bulunı-
rAüştuıı'. Kjeyifiyet Hayeti' UrnumHiyento nazjan tos-
yîb&ne iar2; idlunur. 

. Tünkliya ©üiyuik Miılılset IMedıLsi Reisti 
iKâzıırn • 

:RBÎS —' Eifendlim, etvıvıeilâ 'Adatma MÖbu-su Saifia 
'iBotfkh, biiin buçuk ajy mıezuiniiydüi (baikjkıatîtdiaikli ifcezkıere-
yi ırey&nfee Janz ödiyotrıum>. Kalbuü. ©demler- el kaldır'-f. 
sın., KlaibuU ötameyenilteır, el Ikaldııisın.. Kıajbul edilmiş-
târ. . • , 

Oi^er «dküf An)talya Mıebusu Murıait Bey baık-
fc'iüKdıaJdır:. Mözunlİyetli olmıa^sızîiın bir hıaylti rrnüddöt 
M'ecfce 'dövıam. 'ataııem!i.şjtiiıı. Dryan ıtıötklilk etmiş, 

3. — RİYASET (DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 
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todk; •• ibies ıgüm todıaır îhıaafcajlılk dldlıayrayle totir mıaıze-
ret ıtdbeyyıü'n ödüiyor. Müitejbalki latjuızj aütı güm için 
mnaizarıet Ibüluıdaraaidı. iBikııaleaaıleyıh ıkııırik, beş gün 
liçiirn mazura laiddi .ve tmtitdba'kü lötıujz altı güniüın da 
ıtalhsiiısaıteııın (kjaıt'ınıa kanaın vardii. Oilvıaınııın,' ıkıairarını 
kjalbul efderiljer! £$ IklailidırisMi).;. iKıalbul tötmjeîyenfa: el 
ıkıaldıınsjın.!. Kıalbuıl edlmjişitir:. 

3. — Ankara Mebusu İhsan Beyin, Memurin 
Kanununun 37 nci maddesinin tadiline dair ojup, 
Bütçe Encümeninde bulunan teklifi kanunisinin ruz-
nameye alınması hakkındaki takriri. 

Rjiy&iseîil C d l l e y e 
"'/Yeri. ımjeımprlljairıjıni idlafhli paibajhilıik aamırmınıdtaın li's-

töilaıdeferüınıi ttemünı liçin, Miamımüın; O&asnıuınpnıuın 37 micâ 

Lâyihalar 
1. —Ankara - Ereğli hattının geniş olarak inşası 

hakkında kanun lâyihası. (1/1229) (Nafıa ve Bütçe 
Encümenlerine). 

2.— Bahriye Vekâletinin 1927 senesi bütçesinin 815 
nci faslının beşinci maddesine mevzu tahsisatın mü-
tedavil sermaye olarak istimali hakkında kanun lâ
yihası (111228), (Bütçe Encümenine). 

3. — Demiryollariyle nakli memnu mevaddı in-
f Hakiye ve iştialîyenin hükümetçe tespit edilecek şe
rait dahilinde nakline müsaade itası hakkında kanun 
lâyihası. (1/1230) (Nafia Encümenine). 

4. — Ticaret Vekâleti memurini hakkında ka
nun lâyihası. (1/1231) (Ticaret ve Bütçe Encümenle
rine). 

5. — Damga Kanununun dokuzuncu maddesi
nin 85 nci fıkrası ahkâmının tadili hakkında kanun 
lâyihası. (1 /1232) (Maliye ve Bütçe Encümenlerine). 

6. — Nahiye - Komün'larm teşkil ve idaresi hak
kında kanun lâyihası. (1/1233) (Dahiliye, Adliye ve 
Bütçe Encümenlerine). -

7. — 1340 senesi hazine hesabı kati kanunu lâyi
hası.. (1/1234) (Divanı Muhasebat Encümenine). 

Tezkereler 
1. — 31 Zatın istiklâl madalyasiyle taltifleri hak

kında Başvekâlet tezkeresi, (Müdafaai Milliye Encü
menine). 

2. —r İrfan Efendinin İstiklâl madalyasiyle taltifi 
hakkında Başvekâlet tezkeresi. (Müdafaai Milliye 
Encümenine). 

3. — İk i zatın istiklâl madalyasiyle taltifleri hak
kında Başvekâlet tezkeresi. (Müdafaai Milliye Encü
menine),: - • : -

maıdıdesfiinlin töaidtlinıe dıalkı ıtaikıdim leyfedliğim, itefcM 
ikıamuınî -2J5 Nisanı H9Î237 ftairtUhikıidıe ••OBdittiçe İBnSciüIrrıteınıi-; 
mıe ihiajvıaile Ibuiyurullimu^M. lArtaıdlaa lilkji laıya, fcıaırip Mir 
miiidldöt müiirprt eylödliği tekle haniüjz Smıtıalp ©dimıe* 
irmiş ioMuğuınjdiaını di^aömınıaırnıdi dalbilîmjizliıij otöuz; •aflH 
ıtımjct .ırılaıdldelsinıcliekli. sajrıaJhialte -. fofaıaian - ımieizfcûr teklifli 
Hqairuu!niînJiaı ııulznıalmıetye latotm'aısını itatep w tıdkfltif 
leyJariiımt. -. 

(Alrykıanai Melbıusu 

ılftısaaa 

IREltS — ESfıetnjdiiim,, taMirçlle 3ikî1ofai]aw fâyıilhıanıi'nı 
idbğnuloa anıiznıaımıeıyıa Mımjmıaısı ıtökflliflini neyli'nii^e a r z 

eiâiiyoiruım, Ka lb ı i «dıenüer el ikaHdırsını.. K&ibuıl eıtme-

yanlljer di Ikıaıküınsjn.. IKtalbıufli öditefiştür. 

4. — Muslihittin Âdil Beyin, İstiklâl madalyasiy
le taltifi hakkında Başvekâlet tezkeresi. (Müdafaai 
Milliye Encümenine). 

5. — Üç zatın istiklâl madalyasiyle taltifleri hak
kında Başvekâlet tezkeresi. (Müdafaai Milliye Encü
menine). ' 

6. —Şeker inhisarına mütedair kanunun beşinci 
ve petrol inhisarı hakkındaki kanunun üçüncü mad
delerinin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi. (Maliye 
ve Bütçe Encümenlerine). 

7. — Muhtelit hakem mahkemeleri ~ kararlarının 
sureti tenfizi hakkında (Adliye Encümenine). 

Mazbatalar 
1. — Mebusların aidatı tekaüdîy elerinin sureti 

tahsili hakkında İdare Heyetinin (3/936) numaralı 
tezkeresi ve Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbata
ları. (Ruznameye). _ , 

2. — Muvazeneli Umumiye ve Hususiye bütçelerin
den maaş alan memurinin tahsisatı fevkalâdelerin
den kazanç vergisi kat olunup olunmıy ocağı hakkın
da (3/856) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve tefsire 
mahal olmadığı hakkında Maliye ve Bütçe Encümen
leri mazbataları. (Ruznameye) 

3. — Nakde ve ayniyata vazıiyet alanların sure
ti kefaleti hakkında (11.829). numaralı kanun lâyiha
sı ve Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları. 
(Ruznameye). , 

4. — Devlet ve vilâyet yollarının tevhidi hakkın
da. (1/1155) numaralı kanun lâyihası ve Nafia, Dahi
liye ve Bütçe Encümenleri mazbataları. (Ruznameye). 

5. —- İnhisarı duhan kanunu muvakkatinin 44 
ncü maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında. (1/1118) 
numaralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe Encü
menleri Mazbataları. 

3. — HAVALE EDİLEN EVRAK 
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6. — istanbul'da tesis edilecek serbest mıntıka 
Hakkında (111054) numaralı kanun lâyihası ve Tica
ret ve Bütçe Encümenleri mazbataları. (Ruznameye). 

7. — Mahakim ve devairi adliyede alınmakta olan 
kaydiye ve ilâm harçlarının tezyidi hakkında 
(111040) numaralı kanun lâyihası ve Maliye ve 
Bütçe Encümenleri mazbataları. (Ruznameye). 

8. — Bahriye Muallimleri hakkında. (1/758) nu
maralı kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye ve Büt
çe Encümenleri mazbataları. (Ruznameye). 

9. — İtibarı milli Bankasının haiz olduğu imtiya-
zat ve muafiyatın Türkiye İş Bankasına devrine ve 
24 Şubat 1332 tarihli kanun hükmünün İş Bankası 
hisse senedatı hakkında da tatbikine dair. (1/1225) 
numaralı kanun lâyihası ve Ticaret ve Bütçe Encü
menleri mazbataları (Ruznameye). 

10. — Gençleri muzır neşriyattan koruma kanun 
lâyihası ve Maarif, Dahiliye ve Adlîye Encümenleri 
mazbataları. (Ruznameye). 

11. — Rüsumu şehbenderi tarifesinin tadili hak
kında (1/1180) numaralı kanun lâyihası ve Harici
ye, Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları. (Ruz
nameye). 

12. — Kırklareli Mebusu Doktor Fuat Bey ve 
rüfekasının, Himayeietfal cemiyetinin damga resmin
den istisnası hakkında (2/556) numaralı teklifi ka
nunisi ve Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları. 
(Ruznameye). 

13. — Mülkiye Tekaüt Kanununun 19 ncu mad
desinin fıkrai ahir esine tevfikan eytam maaşı ve-

/,. — Oyun kâğıtları inhisarı hakkındaki kanu
nun ikinci defa reye vazı. 

•RE/ÎS — Efendim, bu kanun ikinci defa reyi
nize arz ediliyor. Kabul edenler beyaz, etmeyenler 
kırmızı rey pusulası vereceklerdir. 

Efendim, ruznamemizde bulunan mevaddan, As
keri memnu mıntıkalar kânunu lâyihasının müstaee
len ve teroihan müzalkereleri teklif edilmektedir. Bu 
teklifi reyiâlimize arz ediyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın.. Kabul edilmiştir. 

iSonra efendim, askerlik mükellefiyeti hafldkırida-
ki lâyiha ile îsviçre hükümetiyle akdolunan Tica
ret touahedenıamesinıin tasdikine ve İntihabı Mebu-
san İKamununun bazı maddelerimin tadiline mütedair 
kanun lâyihalarının da müstaeelen müzakereleri tek
lif ediliyor. Bunların müstaeelen müzakerelerini ka-

rilenlerden ihtiyacı temin edecek derecede hariçten 
maaş ve ücretle çalıştıkları tahakkuk edenlere eytam 
maaşının tediye olunup olunmayacağının tefsiri hak
kında (3/859) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Ma
liye ve Bütçe Encümenleri mazbataları. (Ruzname
ye). 

14. — Yunan harbinde şehit olan Mirliva Celâl 
Paşa kerimelerine muhassas maaşatın 1926 senesi 
Martından itibaren hidematı vataniye tertibine nakli 
hakkında (1/903) numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası. (Ruznameye).< 

15. — Otuz dört zatın İstiklâl madaJyasiyle tal
tifleri hakkında 945, 946 ve (3/947) numaralı Başve
kâlet tezkeresi ve Müdafaai Milliye Encümeni maz
batası, (Ruznameye). 

16. — Kaçakçılığın men ve takibi hakkında 
(1/1194) numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye, Ad
liye ve Maliye müşterek Encümenleriyle Müdafaai 
Milliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları. (Ruzna
meye). 

17. — Sayım Kanununun 6 ncı maddesini muad-
dil kanuna bir madde tezyili hakkında (1 /l 190) nu
maralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe Encümen
leri. (Ruznameye). ' - ' • / 

18. — Memurin Kanununun 37 ncl maddesiyle 
Ordu, Bahriye ve Jandarma zabitan ve memurini hak
kındaki kanunun üçüncü maddesinin tefsirine dair 
(3/961) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Bütçe Encü
meni mazbatası. (Ruznameye). 

. bul--edenler el kaldırsın.. Kabul Etmeyenler el kal-
dırsun.. Kabul edilmiştir. 

Kabul edilen sıra üzerine evvelâ müstaeelen ve 
tercihan kabul edilen lâyiha ondan sonra da diğer 
müstaeelen müzakeresi kararlaşan lâyihalar müzake
re edilecektir. 

2. — Askeri Memnu mıntıkalar kanunu lâyihası 
ve Müdafaai Milliye ve Muhtelit Encümenleri maz
bataları. 

REİS — Mazbataları okutuyorum, 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet Müsteşarlığı 19 Mayıs 1927 

Adet .: 6/2060 . _' ' 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Ceiilesine 
Müdafaai Milliye Vekâleti Celilesince tanzim edi

len ve İcra Vekilleri Heyetinin 15 Mayıs 19127 tarlh-

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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•Üii ieâmaında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip 
olunan Askeri Memnu Mıntıkalar ÜCanun lâyihasiyle 
esbabı mucibe mazbatasının musaddak sureti leffen 
takdim olunmuştur. 

ıMulkitezıasının ifasına ve" mdtieesinln işarıma mü
saade buyurulmasım rica eylerim efendim. 

•Başvekili 
ismet 

Esbabı Mucibe 
Büyük harpten beri casusluk muazzam ve şâmil 

bir-meslek haline girmiş ve her devlet bunldan tahaf
fuz için tedabiri mania ittihazına mecbur olmuştur. 
1321 senesinde tanzim edilerek elyevm meriyette bu
lunan mıntıkai askeriye hkammamesi vâsi mikyasta 
icrayı faaliyet eden düşman casusluğuna mani meva-
dı kamilen ihtiva etmediğinden dolayı müstahkem 
mevkilerin mahremiyet ve mâhifuziyetini temin ede
memektedir. Bu kere ilhtiyacatı hazıraya tevfikan tan
zim ve rapten takdim (kılınan lâyihai kanuniyenin 
sürati İntacı mahzuru vakii bertaraf edecektir efen
dim. 

Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 
Riyasete 

19 .16 . 1927 

Askeri memnu mıntıkalar 'Kanununu (mütehassıs 
zevatın huzurİyle müzakere ve kabul ettik. Altlan çi
zilen yerler, Encümenin (tadilleridir. 

Reis Mazbata Muharriri 
• Ali 
(Kâtip Aza 

Mahmut Nedim Muhittin Nami 
'İmzada bulunmamıştır İmzada bulunimamıştır 

Aza 
İstanbul 

Ahlmdt Hamdi 

Askeri Memnu Mıntıkalar Kanunu 
Bu kanun, elyevm mevcut ve ilerde inşa edile-

cek olan müstahkem mevkilerin müdafaa hududu da
hilindeki tahkimat ve müdafaa tertibatının ve aske
ri mevkiler haricindeki cephanelikler ve 'diğer tesisa
tın (Kuşla ve debboy binaları lilh..) gerek ecnebi ve 
gerekse yerli ahaliye karşı mahremiyetimi ve muhafa-
fazasını temin için lâzıım gelen esasatı ve muayyen 
mıntıkalar dahilimde mahalli sekene taraflından ya
pılacak inşaat ve tesisatım cins ve ebadını emlâk ve 
arazinin sureti istimalleri ve mevki kurnandanları-
nın bu baptaki vazâif ve salahiyetlerini tayin ve tes
pit eder. 

Fasıl : 1 

Müstahdem Mevkilerde Memnu Mıntıkaların 
Sureti Tayiniyle Bu Mıntıkalar Dahilimde 

Tarzı (Hareket 

Madde 1. —' Müstabikem mevkilerkı Etrafında bi
rinci ve ikinci memnu mıntıka namiyie iki memnu 
mıntıka ayrılır.! 

A) (Birinci memnu mıntıka: Bir tabya, yahut 
bir moktai istinat veya bir batarya manzumesinin 
yakından müdafaası için etrafına yapılacak tahki
mat hattından ve keza diğer münferit askeri tesisat 
(Tarassut mahalleri, umumi veya mıntıka cephiane-
Kkieri, santraller,, mrafhuz mahaller, kışlalar vesair 
mühim tesisat) için bu binaların harici miühitimden 
itibaren (300 - 600) metre uzağından alınan nokatın 
yekdiğerine vasliyle: hâsıl olan hatla mahdut mıntı
kadır. İBu mıntıka dâhiline müstahkem mevki alâka
dar mensübininden maada hiç bir kimse giremez. 
Bu mıntıka dahilinde emlâk Ve arazisi olanlara, mın
tıka haricinde mübadeleten kıymetine muadil arazi 
ve emlâk verilir. Muadili emlâk ve arazi bir heyeti 
muhammine marifetiyle tayin edilir. İhtilâf halinde 
vilâyet idare heyeti kararı muta olur. Muadili ara
zi ve 'emlâk bulunmadığı takdirde emlâk veya arazi 
istimlâk olunur. 

Yekdiğerine altı yüz metre veya daha yakın ola
rak tabye edilmiş olan müteaddit bataryalardan mü
rekkep gruplarda her batarya ve grup için ayrı ayrı 
memnu mıntıkalar tayin edilmeyip, grupların muh
tevi olduğu' müstahkem mıntıka için müşterek ve 
yekpare olarak memnu mıntıka tayin edilir. 

B) (İkinci memnu mıntıka: Birinci memnu mın-
tikanın hariç hududundan itibaren arazinin haline 
göre azami on beş kilometre mesafeye kadar tespit 
edilecek noktalar dan geçirilen halt dahilinde kalan 
mıntıkaya (ikinci memnu mıntıka) namı verilir. 

Bu. mıntıka dahiline hiç bir ecnebi giremez. Şi
mendifer inşaatı vesaire gibi miühim ^esbabı fenmiye-

. den dolayı mütehassıs ecnebilerin muvakkaten Igir-
meleri lâzım gelirse işbu müsaade İcra Vekilleri He
yeti kararlyle tespit olunur. (Bu mıntıka dahilinde 
yerli halkın ikamet, seyahat, ziraatı serbesttir. 
Bu mıntıkada dürbünle tarassut ve fotoğraf,, 

• resim, harita, kroki almak mahalli halk içini 
dahi memnudur. Bu ıgübi harekette bulunanlar der
hal men ve tevkif edilerek haklarında kanuni mua
mele ifa edilmek üzere mahalli hükümete teslim edi
lir... 
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Birinci memnu mımtıikanın harici hududundan 
!bed ile beş (kilometre dahilindeki sahada mahalli hal
kın, müstahkem mevkiin müdafaa kıymetini ihlâl et-
mlyecek surette her türlü inşaat ve hafriyat ve teb-
idilâ't yapması ve orman katiyati ve yetiştirmesi ve ba
taklıkları kurutması ..hususunda tekdir ve müsaade 
hakkı müstahkem mevki kumandanlığına aittir. 

!Bu mıntıka dahiline isabet eden şehir ve kasaba
lar yukarıda tespit edilen kuyudattan müstesnadır. 
Ancak, bunların serbest bırakılmayan kısımları tah
dit edilir. -

Madde 2. — Sahil tahkimatımda: İkinci memnu 
mıntıifca kara, 

İkinci memnu mıntıkasının sah';lde nihayet buldu
ğu noktalardan 3-6 mü bahri mesafede.sahile muvazi 
olarak çizilen hat arasındaki deniz; mıntıkasıdır. 

Bu maksatla üç binden fazla mesafe tespiti için 
tcra Vekilleri Heyetinin muvafakati şarttır. Memnu 
mıntıkalarda Türk ahali tarafından askeri mahzuru 
olmayan ağ ve dalyan ıgibi icabında tahrip ve kaldı
rılması 'kolay balakcıhlk tesisatına müstahkem mevki 
kumandanlığı tarafından müsaade olunabilir. Tesi-
satı müstelzim olmayan balıkçılık serbesttir. 

Madde 3. — Elyevm mevcut bulunan ve işbu 
kanunun kabul ve neşrinden sonra yeniden tesis edi
lecek olan müstahkem mevkilerde müstahkem mıev-
-ki kumandanlığı, mahalli memurin ve emlâk ve arazi 
sahipleri huzuriyle istihkâmları veya askeri ıtesisaıtı 
muhit 'olan birinci ve ikinci memnu mıntıkaları ta
yin ederek mezkûr mıntikalann kara ye deniz üze
rinden hududu işaretlenir. Ve o andan itibaren mez
kûr mıntılkalardaki arazi ve emlâkin sureti ihtimali 
bu kanun ahkâmına tabii bulunur. 

Madde 4. — Mıntılkalar hududu tayin edildikten 
sonra Birinci mıntıkanın tamamı ve birinci mıntıka 
hududundan itibaren ikinci mıntıkanın beş kilometre
lik kısmı için müstaibJkem mevki kumandanlığı tara
fından bir ~miinitı)ka planı ile mıntıka defteri 'tanzim 
olunur. Mıntıka planı gizli tutulur. Mınitıka planı 
harita üzerinde mıntılkalar hududu ve mıntıkalar da
hilindeki arazinin meselâ tarla, bağ, bahçe vesaire 
olarak ne veçhile kullanıldıkları ve emakinin hali 
hazin (işareti mahsusa ile) açıik surette gösterilir. 
Mıntıka defteri de mıntıka planına nazaran yapılır 
ve aşağıdaki malumatı ihtiva eder. 

{Mıntıka defteri şekli için Levha l'e müracaat 
A) Hükümetin (teklifinin altıncı maddesinin (A) 

Fıkrası aynen. 
B) Hükümetin teklifinin auuncı maddesinin (JB) 

Fıkrası aynen. 

._ 1927 C : 1 

C) Hükümetin teklifinin altıncı maddesinin ÇC) 
Fıkrası aynen1. 

E) Hükümetin teklifinin altıncı maddesinin (E) 
Fılkrası aynen. 

V) Hükümetin teklif inin altıncı maddesinin (V) 
Fıkrası aynen. 

Z) Hükümetin teklifinin albncı maddesinin (Z) 
Fılkrası aynen. 

T) Hükümetin teklifinin altıncı maddesinin (T) 
Fılkrası aynen. 

Y) İcabında jicrası lâzım gelen tahribata müs-
telzim olacağı tazminat '(IBu tazminat birinci madde
nin ı(A) fıkrasındaki usule tevfikan takdir ve üç se
nede bir miktarı tetkik ve tespit olunur). 

Madde 5. — Hükümetin yedinci maddesi aynen, 
Madde 6. — Hükümetin sekizinci maddesi ay

nen, 

Madde 7. — Birinci memnu mıntıka dahiline kim
senin girmemesi doğrudan doğruya lafta tarafından 
fiilen (temin edilir. Ancak, memnu mıntıkalar dahi
linde ahali .tarafından geçilmesi zaruri olan yollar 
ile yalnız Türk ahali için gidilmesinde mahzur ol
mayan mesire ve av mahalleri aynea tayin ve tespit 
olunur. Memnu mıntıkalar içinden geçecek küçük 
ve büyük her nevi ve cinis merakip ve sefain, seyrü
sefer için tayin ve tespit edilmiş «lan seyir hattından 
başka hiç bir mahalden geçemez. Ecnebiler yalnız 
memnu mıntıkalar dahilinden geçen trenlerle muay
yen hattı seyri takip eden yolcu sefinelerinden isti
fade edebilir. Demiryolu olmayan memnu mıntıka
lardan geçmeye mecbur olan ecnebiler ancak ken
dilerine mahsus tayin ve tespit ediîmiş yoldan geçe
bilirler. 

Madde 8. — Birinci maddenin (B) fıkrasındaki 
inşaat ve tebeddülat için müracaat edenlere teshilât 
gösterilmesi ve müstedayato kısmen veya kamilen 
ademi kabulü halinde, kumandanhfcça esbabı reddi
yenin sarahaten beyanı muik'tazidir. İstihsal olunan 
müsaadeden bir sene zarfında istifade edilmediği tak
dirde hükmü münfesih addolunur. 

Madde 9. — Kanunen muayyen olan müsaade
nin hilafından veyahut kumandanlık tarafından ka
bul ve tasdik olunan inişaat planının haricinde inşaat 
veyahut tadilâta teşebbüs eden emlâk ve arazi sahip
leriyle bunları icra eden mimar veya kalfalar hak
kında takibatı kanuniye yapılır. Kumandanlığın tale
bi üzerine hükümet tarafından inşaat tatil ile kuman
danlıkça tayin olunan müddet zarfında sahipleri ta
rafından yıktırılır. Sahiplerinin Is'tıirikâfı halinde mas-.' 
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rafı yine sahibine ait olmak .üzere mezkûr tesisat ma
halli hükümetçe yıktırılır. , 

•Madde 10. — Hükümetin on ikinci maddesi ay
nen. 

Madde 11. — Hükümetin on Üçüncü maddesi ay
nen, 

Madde 12. — Tahribi ve tazminat mikltarı ev
velce tespit edilmeyenlerden seferberlikte görülen 
lüzuma binaen kumandanlıkça yıktırılan mebani ve 
müessesat vergide mukayyet miktarına, göre tazmin 
edilir. 

Gerek bu tazminat ve gerek dördüncü maddenin 
(Y) fıkrasındaki tazminat için müHk sahibine ciheti 
askeriyece mazbata verilir. 

Bu mazbata üzerine yıkılan emlâk: bedelinin hü
kümeti mahailİyece seferberliğin hitamından İtiba
ren nihaydt beş sene zarfında tamamen tediyesi şart
tır. Ancak, müstahkem mevkiin bilfiil muharebeye iş
tirakinden mütevellit olarak emvali hususiyede hasıl 
olacak tahribat tsazminr olunmaz. 

Fasıll : 2 
Hava memnu mıntıkaları 

Madde 13. — Türk askeri tayyarelerinden gayri 
bilumum havai merakibin üzerinden uçması ve 'dahi
line inmesi memnu olan mıntıkalar hudutları Erkânı 
Harbiyei Umumiye Riyasetinin tetkl'Mi üzerine İcra 
Vekilleri Heyetince tanzim ve tasdik olunacak bir 
talimatname ile ıtespl olunur. 

Fasıl : 3 
Aleîumum mühimmat ve mevâddı infilafciye 

depolarını 
muihıît olan arazinin sureti istimali 

Madde 14. — Hükümetin on altıncı maddesi ay
nen, 

Fasıl : 4 
Şehir ve kasabalar dahilinde ve haricinde bulunan 

miri emakin İle hususi meban 1 arasında terkblunacak 
mesafe 've aralıklar 

Madde 15. — Hükümetin on yedinci maddesi 
aynen. 

Madde 16. — Hükümetsin on sekizinci maddesi 
aynen. 

Madde 17. — Hükümetin ikinci maddesi aynen. 
Madde 1'8. — Hükümetin on dokuzuncu madde

si aynen. . 
On Dokuzuncu Madde — Hükümetin yirmin

ci maddesi aynen. 
Yirminci Madde — Hükümetin yirmi birinci 

maddesi aynen. 

Türkiye 
'Büyük Millet Meclisi 19 . 6 . 1927 
Müşterek Encümen _ 

Addt : 65 

Müşterek Encümen Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

-..Askeri Memnu Mıntıkalar kanun lâyihasının 
müzakeresinin Müdafaai Milliye,' Hariciye, Dahiliye, 
Nafia, Adliye ve Bütçe Encümenlerince müntehap 
İkişer azadan mürekkep bir müşterek encümen tara
fından icrası Meclisi Âlice tensip buyurulmaktan na-
şi bermucibi karar inikat eden müşterek .encümence 
mutasavver lâyiha Müdafaai Milliye Vekili Beyefen
dinin ve mütehassıis zevatın huzurîyle müzakere ve 
tetkik edildi. Esas itibariyle bu bapta dermeyan edi
len esbabı mucibe ve lâyihanın heyeti umumiyesi En-
cümenîmizce de kabul edilmiş ve Müdafaai Milliye 
Encümeni tarafından icra edilen tadilât üzerine mad
de madde müzakereye geçilerek hükümetçe birinci 
madde olmak üzere 'tespit ve Müdafaai Milliye En
cümeni tarafından serlevha şeklinde kabul edilmiş 
olan metin bir hükmü muhtevi bulunmamak itibariy
le lüzumsuz 'görülmüş ve tay yolunmuştur. 

(Kanunu Medenimizçe tedvin edilen ıstılahat na
zarı itibara alınarak lâyihanın muhtelif maddelerin
de olbapta bazı tadîlât icra ediDmişiüir. Birinci mad
denin {A) fıkrasında mevzubahis olan ve birinci 
memnu mıntıka dahilinde bulunan gayrimenkul em
val ashabına ya mübadeldten, diğer gayrimenkul em
val İtası veya bunların 'istimlâk olunması- için hükü
mete bir hakkı ihtiyar bırakılması maslahat namına 
muvafık görülmekle 'Müdafaai Milliye Encümeninin 
bu baptaki tadili terkblunarak hükümet tarafından 
tespit edilen metin tercih, edirmîş ve lâzım gelen'ta
dilât yapılmuştır. Memnu mıntıka dahilindeki gayri
menkul emvalin tahmini bahsinde zuhur edecek ih
tilâfa dair ('Vilâyet idare heyeti kararının muta) 'ola
cağı İbaresi (Vuku bulacak ihtilâf vilâyet idare he
yeti karariyle hallolumır) şeklinde tadil edilmiştir. 

Birinci Maddenin (B) fıkrasının ihtiva ettiği hük
me göre ikinci memnu mıntıkalara ecanibin hakkı 
duhulü tahdit olunmaktadır. Bu hükmün infazı hu
susunda 'ahkâmı ahdiyenin ve mütekabiliyet esasının 
nazarı itibara alınması tabiidir. .. 

Mezkûr fıkrada müstahkem inevki kumandanlı
ğına verilmiş olan takdir ve müsaade hakkı Encüme-
nimizce gayri kâfi görülmüş ve ashabı alâka tarafın
dan İtiraz vukuunda Müdafaai Milliye Vekâletinin 
son ve kati bir mercii tetkik olması esası kabul edil-
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mistir. Lâyihanın ikinci ve üçüncü maddeleri Müda-
faai Milliye Encümeninin .tadili veçhile aynen kabul 
ve dördüncü maddenin (C) fıkrasına (Değirmen hark
ları ve kanalları) kelimeleri ilâve ve (Y) fıkrasında
ki (Üç senede bir) cümlesi (Her üç senede bir) şekline 
ifrağ ve beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci ve dokuzun
cu maddeler ıstılah .tadilâtı müstesna olmak üzere ay
nen ka!bul edilmiştir. 

Onuncu maddedeki (Mülkiye memurlarından ve 
ahaliden lâzım gelenlerle) cümlesi (alakadar hükümet 
memurları ve ahali ile birlikte) şekline ifrağ edilmiş -
tir. 

On (Birinci Madde — Istılah tadili müstesna ol
mak üzere aynen kabul edilmiştir. 

On İkinci Madde — Müdafaa! Milliye Encüme
ninin tespit elttiği vergi kaydı mikyası Eneümenîmiz-
ce gayri kâfi ve efradın, hukukunu gayri müemmen 
görütmüş olmakla bu hüküm (1331 senesinden son
ra vergice tadil görmüş ise kıymeti muharreresi, 
görmemiş ise mezkûr seneden evvelki vergi kaydı
nın sekiz misli üzerinden tazmin edilir.) şeklinde ta
dil olunmuştur. Mezkûr tazminatın. seferberliğin hi
tamını takip eden isene zarfımda tediyesi esası kabul 
ve ol veçhile tadilât icra edilmiştir. Mezkûr madde
nin sön fıkrası lüzumsuz (görülerek, tayyedilmiştir. 

.On Üçüncü Maddedeki (İcra Vekilleri Heyetin
ce tanzim ve tasdik edilecek talimatname ile) fıkra
sı yerine (bir nizamname) kelimesi ikame edilmiştir. 

On Böş'inci Maddenin .son fıkrasından sonra, (Ev
velce mevcut 'olan gayrimenkul emvalin mülkiyeti ya 
sahipleri uhdelerinde ita veya işbu emval istimlâk 
olunur.) fıkrası ilâve olunmuştur. 

Ön • altıncı maddedeki (hatta) kelimesi ve on ye
dinci maddenin heyeti umumiyesi zait görülerek tay-
yedilmişitir. 

Esbabı marazadan ve lâyiha metnindeki ahkâ
mın heyeti umumiyesinden mezkûr lâyihai fcanuniye-
nin ehemmiyetive hayatı milliye ile olan alâkai şe-
didesi tahakkuk edeceğinden müsltaoelen ve 'fcercihan 
müzakeresinin ierasiyle biran evvel kanuniyet iktisab 
etmesi hususu Heyeti umumiyenin nazarı tasvibine 
arz olunur. 19 Haziran 1927 
Müşterek Encümen Reisi 

istanbul 
Ahmet Haindi 

İstanbul 
Tevfifc 

Aza 
Çorum 

Zîyaettin 

Müşterek Encümen 
Mazbata Muharriri 

Antalya 
Ahmet Saki 

Aza 
Bozok 
Hamdi 

Aza 
İzmir 

Ahmet Münir 
Aza 

Aydın 
Mühendis Müthat 

Aza 
Erfcuğrul 

Doktor Fikret 
Aza 

Kütahya 
Nuri 

Müşterek Encümenin Tadili 
Askeri Memnu Mıntıkalar Kanunu Lâyihası 

Fasıl : 1 

MüsMıkem .Mevkilerde Memnu Mıntıkaların Sureti 
Tayini İle Bu Mıntıkalar ıDahilinide Tarzı Hareket 

Madde 1. — Müstahkem mevkilerin etrafında 
birinci ve ikinci memnu mıntıka namiyle iki memnu 
mıntıka ayrılır. 

A) Birinci memnu mıntıka: Bir tabya yahut 
bir nioktai istinat veya bir batarya manzumesinin 
yakından müdafaası İçin etrafına yapılacak .tahkimat 
hattından ve keza mevkii müstahkemdeki diğer mün
ferit askeri tesisat (Tarassut mahalleri, umumi veya 
mıntıka cephanelikleri, santraller, mahfuz mahaller, 
kışlalar vesair .mühim tesisat) için bu binaların hari
ci muhitinden itibaren (300-600) metre uzağından! alı
nan nokatın yekdiğerine vasliyle hâsıl olan' hatla 
mahdut mıntıkadır. Bu mıntıka dahiline müstahkem 
mevkiin alâkadar mensubuninden maada hiç bir kim
se giremez. ,Bu mıntıka dahilindeki gayrimenkul em
val istimlâk olunur veya buradan çıkacaklara müba-
deleten gayrimenkul emval verilir. Muadili gayri
menkul emval bir heyeti muhammine marifetiyle ta-
yin edilir. Vuku bulacak ihtilâf vilâyet idare heyeti 
karariyle halltolunur, 

Yekdiğerine altı yüz- metre veya daha yakın ola
rak tayin edilmiş olan müteaddit bataryalardan mü
rekkep gruplar da her batarya ve grup için ayrı ayrı 
memnu mıntıka tayin edilmeyip, grupların muhtevi 
olduğu müstahkem mıntıka için müşterek ve yekpare 
olarak memnu mıntıika tayin edilir. 

ı'B) İkinci memnu mıntıka: ıBirİnci memnu mın
tıkanın hariç hududundan itibaren arazinin haline gö
re azami on beş kilometre mesafeye kadar tespit edi
lecek noktalardan geçirilen hat dahilinde kalan mın
tıkaya (ikinci memnu mıntıka) namı verilir. 

Bu mıntıka dahiline hiç bir ecnebi giremez. Şi
mendifer inşaatı vesair mühim esbabı fenniyeden do
layı mütehassıs ecnebilerin muvakkaten girmeleri lâ
zım 'gelirse işbu müsaade İcra Vekilleri Heyeti ka-
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rariyle tespit olunur. iBu mıntıfka dahilinde yerlii hal- I 
kın ikamet, seyahat, ziraati serbesttir. i 

ıBu mıntııkada dür'bıinle 'tarassut ve fotoğraf, resim, I 
harka, kroki almak mahaEi halk için dahi memnu- I 
dur. I 

İBu gibi harekette bulunanlar derhal men ve der- I 
desit edilerek haklarında kanuni muamele ifa edilmek I 
üzere müddeiumumiliğe 'teslim edilir. I 

'Birinci memnu mıntıkamın harici hududundan I 
bed ile beş kilometre dahilindeki sahada mahalli I 
halkın, müstahkem mevki müdafaa kıymetini ihlal 
etmeyecek .surette her türlü inşaat ve hafriyat ve ta- I 
dilat yapması ve orman katiyeti ve ydtişltirilmesi ve I 
bataklıkları kurutması hususunda takdir ve müsaade I 
hakiki müstahkem mevki kumandanlığına aittir. îti- I 
raiz vukuunda keyfiyet Müda'faai Milliye Vekâletin- I 
ce kati surette hallblunur. I 

'Bu mıntıka dahiline isabet eden şehir ve kasaba- I 
lar yukarıda tespit edilen kuyudattan müstesnadır. I 
Anicak, bunların serbest bırakılmayan kısımları ıtah- I 
dit edilir, I 

Madde 2. —• Miüdafaai 'Milliye Encümeninin ta- I 
dilinin ikinci madde'si aynen, 

Madde 3. -— ElyeVm meVcut bulunan ve işbu I 
kanunun kabul ve neşrinden Sonra yeniden tesis edi- I 
lecek olan müstahkem mevkilerde, müstahkem mev- 1 
ki kumandanlığı, mahalli memurin ve gayrimenkul I 
emlval sahipleri huzuriyle istihkâmları) veya askeri te- I 
sisatı muhit olan birinci Ve ikinci memnu mıntıkala- I 
rı tayin - ederek mezkûr mıntıkaların kara Ve deniz I 
üzerinde hududu işaretlenir ve o andan itibaren mez- I 
kûr mınitıkalardalki gayrimenkul emvalin sureti isti- I 
mali bu kanun ahkâmıma tabi bulunur. I 

Madde 4. — Mıntıkalar hududu tayin edildikten I 
sonra birinci mıntıkanın tamamı ve birinci mıntıka I 
hududundan itibaren ikinci mıntıkanın beş -'kilomet
relik kısmı için mevkii müstahkem kumandanlığı ta- I 
rafından bir mıntıka plâniyle mıntıka defteri tanzim I 
olunur. Mıntıka plânı gizli tutulur. Mıntıka planı I 
harita üzerinde mıntıkalar hududu ve mıntıkalar da
hilindeki arazinin meselâ tarla, bağ, bahçe vesaire 
olarak ne veçhile kullanıldıkları ve emakinin hali ha- I 
zırı (işareti mahsusa ile) açık surette gösterilir. M in-' I 
tıka defteri de mıntıka plânına nazaran yapılır ve I 
aşağıdaki malumatı ihtiva eder. I 

(Mıhtıika defteri ışekl'i için levha I'e müracaat). I 
. A) Gayrimenkul emval sahiplerinin isimleri ve I 

hüviyetleri. 
B) Ekilmiş ve ekilmemiş, meskûn, gayrim eskûn I 

hernevi gayrimenkul emvalin tapudaki kayıtlarına [ 
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(göre cins ve nevileriyle <ıtarla, bağ, bahçe) gayrimen
kul emvalin mesahai sathiyeleri, tahmin edilen kıy
metleri. 

C) Bodrum, mahzen, sarnıç, su yolları, su bent
leri, değirmen harkları ve kanallar, demiryollar ve 
yollar, menfezler ve taş, .kireç- ve kum ocakları . 

ıE) Mezarlıkların mesahai sathiyeleriyle muhit 
duvarlarının sureti inşası ve ebadı ve mukavemet de
receleri. 

V) Hususi ve umumi ebniye ile bunların kaçar 
kat olduğu ve harice hazır kapı ve pencereleri adedi 
ve ebmiyenîin ne cins malzeme ile inşa edildiği ve 
ebadı. , 

Z) Açılkta yığın teşjkil eden tuğla, maden kömürü, 
kereste, taşocağı ilh.. mevadın mesahai sathiye ve 
hacmiyeleri Ve irtüfaları, 

T) Ormanlar, korular, dalyanlar, deniz hamam
ları ilh. gibi müessesattn vüsat ve imtidaltlariyle ke
safetleri ve ağaçların vasati irtifaları. 

Y) tcabmda icrası lâzım gelen tahribatın müstel-
zim olacağı tazminat. (Bu tazminat birinci madde
nin (ıA) iıikrasındaki usule tevfiken takdir ve her üç 
-senede bir tazminat milkitarı tetkik ve tespit olunur). 

Madde 5. — Mıntıka planının. ve defterinin tan
zimi zamanında bildümle mahalli memurin malık ol
dukları harita ve planları ve mevcut gayrimenkul 
emval def terleri yle bunlarını mesahaları ve cinsi ve 
kıymetleri hakkındaki malumatın kâffesimi müstah
kem mevki kumandanına göstermeye ve bu bapta ev
rak ve vesikaları ilmühaber mukabinde muvakkaten 
vermeye ve her hususta kolaylık göstermeğe mecbur
durlar. 

Madde 6. —Mıntıka defteri münderecatı gayri
menkul emvalin ait olduğu belediye dairesi veya muh
tarı vaşıitasiyle mahalli ahaliye üç ay müddetle ne
şir ve ilân olunur. 

.Bu müddette vukua gelecek "itirazlar ve şikâyet
ler müstahkem mevki kumandanlığınca tetkik edilir. 
îcabeden tadilât varsa yapılır ve üç aylık müddetin 
hitamında mıntıka defterinin kesbi (katiyet etmiş oldu
ğu belediye dairelerine veya muhtarlara bildirilir. 

Madde 7. — Müda'faai Milliye Encümeninin ye
dinci maddesi aynen, 

Madde 8. — Müdafaai Milliye Encümeninin se
kizinci maddesi aynen. 

Madde 9. — .Kanunen muayyen olan müsaade
nin hilafırida veyahut kumandanlık tarafından kabul 
ve 'tasdik olunan inşaat planının haricinde inişaat ve-
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yahut tadilâta teşebbüs eden gayrimenkul emval sa
hipleriyle, bunları icra eden mimar veya kalfalar 
hakkında takibatı kanuniye yapılır. Kumandanlığın 
talebi üzerime hükümet tarafımdan inşaat tatil ile ku
mandanlıkça tayin olunan müddet zarfında sahipleri 
tarafımdan yıktırılır. Sahiplerinin istirikâfı halinde 
masrafı yine sahibime ait olmak üzere mezkur tesisat 
mahalli hükümetçe yıktırılır. 

Madde 10. — Müstahkem mevki kumandanları iş
bu kanunun smdti-1 sCMkmi senede bir defa olmak 
üzere alâkadar hükümet memurları ve ahali ile bir
likte mahallinde teftiş ederler. 

Madde 1,1. — Seferberlik esnasında müstahkem 
mevki kumandanları istihkâmların müdafaa dairele
ri dahilinde olan ve askerlikçe vücudu mazhurlu gö
rülen inşaat ve müessesatım yıkılması ve tahrip ©dil
mesi, ağaçların vesairenin kesilip kaldırılması, ziraat 
ve sanayi umuruna müteallik hususatın tatilıi misilru 
hazırlıfkîarı için mdbhus icraatın zamanını ve ne su
retle yapılacağımı mahalli hükümet marifetiyle neşir 
-ve 'ilân ederler. Bu halde mınltıkalar, dahilinde bulu
nan gayrimenkul emval mutasarrıfları fcumandanlıfe 
tarafından neşir ve ilân olunan emirleri neşir olunan 
müddet zarfında yapmadıkları takdirde emir ahkamı 
kumamdan! ilk tarafından icra olunur. 

Madde 12. — Tahribi ve tazminat miktarı evvelce 
tespit edilmeyenlerden isıeferberlikte görülen lüzuma 
binaen kumandanlıkça yıktırılan mebani ve müe'sse-
saıt '1331 'senesinden sonra vergice tadil görmüş ise 
kıymeti muharreresi, görmemiş ise mezkûr seneden 
evvelkivergi kaydının sekiz misli üzerinden tazmin 
edilir. Gerek bu tazminat ve gerdk dördüncü madde
nin (Y) fıikrasındaki tazminat için mülk sahibine .ci
heti askeriyece mazbata verilir. Bu mazbata üzerine 
yılknan gayrimenkul emval 'bedelimin' hükümeti ma-
halliyece seferberliğin hitamını takip eden sene zar
fında tamamen tediyesi şarttır. 

Fasıl : 2 
Hava memnu mıritılkaları 

Madde 13. — Türk askeri tayyarelerinden gayrı 
bilumum havai merakibin üzerinden uçması ve dahi
lime inmesi memnu olan mıntıkalar hududu Erkânı 
Harbiye! imraniye Riyasetinin teklifi üzerine bir ni
zamname ile tespit olunur. 

Fasıl : 3 
Alelumum mühimmat ve mevaddı irif Hakiye 

depolarını 
muhit olan arazinin sureti istimali 

Madde 14. —- Hernevi barut, hartuç, mevaddı 
infilakiye, bombalar vesair mevaddı nariye ve işltiali-

I ye muhafazasına tahsis kılınan oephanelikilerin vesair 
[ hu gibi tehlikeli bina ve depoların, mermi dolduran 
» ve 'boşaltan imalâthanelerin ve endahlt poligonlarının 
( muhafazalar* için mezikûr müessesat etrafında bu

lunan muhafaza sütreierinden itibaren dairenmadar 
• <500) metreye kadar imtİdat ödem emniyet mıntıkası 
dahilinde bunların muhafazasına tahsis edilmiş olan 
askeri latadan başka hiç 'bir kimse bulunmaz. 

lUmumiyeüle topçu ve piyade mermiyatımın 'bulun
duğu cephaneliklerin emniyet mıntıkalarının, (300) 
metreye kadar tenzili mevki kumandanlığının takdi
rine vabestedir. İşbu mesafeler dahilindeki gayri
menkul emval sahiplerinin hukuku birinci maddenin 
(A) fıkrasındaki esas dairesinde temin olunur. 

Fasıl : 4 
Şehir ve Kasahalar Dahilinde ve Haricinde Bulunan 
Askerî Eımak'in ile Hususî Mebadi Arasında Terk_ 

Olunacak: Mesafe ve Aralıklar 
Madde 15. — Şehir ve kasabalar dahil ve haricin

deki askerî ikametgâh, kışla, debboy... İlh. gibi ema-
'k'inin yangın tehlikesinden muhafazası için bunların 
dairenmadar (50) metre mesafesine kadar imtİdat 
eden mıntıkada hususî emakin inşa ve arazi işgal 

' edilemez. Fakat bu sahadan geçmek serbesttir. Ev
velce mevcut olan gayrimenkul emvalin mülkiyetii 
ya sahipleri uhdelerinde ipka veya işbu emval istim
lâk olunur. , : 

Madde 16. —• Şehir ve fcasalbalar dahilinde inzi
batın muhafazası .maksadiyle evvelce inşa edilmdş 
olan efrat koğuşu ve ıkaraktolhane gibi askerî ema
kin ile hususî emak'in arasındaki mesafenin, mezkûr 
©makinin kârgir olması ve fazla aralık alınmasına 
imkân bulunamaması gibi bazı müstesna hallerde 
(2İQ) metreye kadar indirilmesi mümkündür.. Mezkûr 
mesafemin terkine katiyen imkân bulunamayan ma
hallerde tesisine katî lüzum görülen karakol ve ko
ğuşlar yanigın muhafaza duvarlariyle setr ve vikaye 
edilmeleri şartiyle hususî emak'ine muttasıl olarak 

''"esii's olunabilir. 
Madde 17. — 14 Nisan 1321 tarihli mıntıkai as

keriye nizamnamesi mülgadır. 
Madde 18. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute

berdir. 
Madde 19. — Bu kanunun icrayı ahkâmına İcra 

Vekilleri Heyeti memurdur. 
REİS — Kanunun Heyeti Umumiyesi hakkında 

söz isteyen var mı efendim? (Hayır sesleri) Madde
lere geçikmesıini kalbul edenler el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler el k'aJldırsın... Kabul edilmiştir. 

— 342 — 



t : 79 • 21 . 6 . 1927 C : 1 

Askerî Memnu Mıntıkalar Kanunu I 
Fasıl : I 

Müstahkem MevkMerde Memnu Mıntıkaların Sureti I 
Tayiniyle bu Mıntıkalar Dahilinde Tarzı Hareket 

Madde 1. — Müstahkem mevkilerin etrafında - bü- I 
rindi ve ikinci memnu mıntıka n'amiyle ik'i memnu I 
mıntıka ayrılır : I 

A) Birinci memnu mıntıka .: Bir tabya yahut I 
'bir moktai istinat veya bir batarya manzumesinin ya- I 
kından müdafaası için etrafına yapılacak tahkimat l 
hattından ve keza mevkii müstahkemdeki diğer mün- I 
ferit askerî tesisat (Tarassut mahalleri, umumî veya I 
mıntılka cephanelikleri, santraller, mahfuz mahaller, 1 
kışlalar vesair mühim teisiisat) için bu binaların hari- I 
cî muhitinden itibaren (300 - 600) metre uzağından I 
alı'nıan makatın yekdiğerine vasiyle hâsıl olan hatla I 
mahdut mıntıkadır. Bu mıntıka dahilinde müstaıh- I 
kem mevkiin alâkadar mensulbîninden maada hiç bir I 
kii'mse giremez. Bu mıntıka dahilindeki gayrimenkul I 
emval istimlâk olunur veya buradan çıkacaklara mü- I 
badeleten gayrimenkul emval verilir. Muadili gay- I 
nrnenkul emVal 'bir heyeti muhammine marifetiyle I 
taiyin edilir. Vuku bulacak ihtilaf Vilâyet idare he- I 
yeti karariyîe hailblunur. I 

Yekdiğerine altı yüz metre veya daha yakın ola- I 
rak tayin edilmiş olan müteaddit bataryalardan mü- I 
rekfcep gruplarda, her batarya ve grup içtin ayrı ayrı I 
memnu mıntıka tayin edilmeyip, grupların muhtevi I 
olduğu müstahkem mıntıka için müşterek ve yekpare I 
olarak memnu mıntıka tayin edilir. I 

B) İkindi memnu mıntıka : Birinci memnu mim- I 
tıkanın hariç hududundan itibaren arazinin haline I 
göre azamî on beş kilometre mesafeye kadar tösp'it I 
edilecek noktailardan geçirilen hat dahilinde kalan 

mı'nltı'k'aya (İkinci memnu mıntıka) namı verilir. 
Bu mıntıka daih'ilne hiç bir ecnebi giremez, şi

mendifer inşaatı vesair mühim esbabı fenniyeden do
layı mütehassıs ecnebilerin muvakkaten girmeleri lâ
zım .gelirse, işbu müsaade İcra Vekilleri Heyeti ka
rariyîe tespit olunur. Bu mıntıka dahilinde yerli hal
kın ikamet, seyahat, zfiraatı serbesttir. 

Bu noktada dürbünle tarassut ve fotoğraf, resim, -
harita, krokii almak mahallî halk için dahi memnu- i 
dur. 

Bü gibi harekette bulunanlar derhal men ve der
dest edilerek haklarında kanunî muamele ifa edil
mek üzere müdddumumliliğe teslim edilir, 

Birinci memnu mıntıkanın haricî hududundan 
bed ille" beş kilometre dahİli'ndeki sahada maihallî 

halkın, müstaihkem mevkiin müdafaa kıymetini ihlâl1 

etoıiyecek surette her türlü inşaat ve hafriyat ve ta
dilât yapması ve orman katiyeti ve yetiştirmesi ve 
bataklıkları ihdas ve kurutması hususunda takdir 
ve müsaade hakkı müstahkem mîsVkii kumandanlığı
na aitir. İtiraz vukuunda keyfiyet MÜdafaa'i Milliye 
Vekâletince katî surette haiMünur. 

Bu mıntıka dahiline isabet eden şehir Ve kasabalar 
yukarıda tespit edilen kuyudattan müstesnadır. An
cak bunların serbest bırakılmayan - kısımları tahdit 
edilir. 

REİS — Söz isteyen yoktur. Maddeyi kabul eden
ler .el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın,.. Ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — Sahlil tahkimatında : İkinci memnu 
mıntıka, kara ikinci memnu mıntıkasının sahilde ni
hayet bulduğu noktalardan 3 - 6 milli bahrî mesafede 
saJhile muvaZi olarak çizilen hat arasındaki deniz 
mın'tık'asıdır. . " 

iBu^maksatla üç milden fazla mesafe tespiti için 
İcra Vekilleri Heydtinin muvafakati şarttır. 

Memnu mıntıkalarda Türk ahali tarafından as
kerî mahzuru olmayan ağ ve, dalyan gibi icabında 
tahrip ve kaldırılması kolay balıkçılık tesisatına 
müstahkem mevkii kumandanlığı tarafından müsaade 
olunabilir. Tesisatı rnüstelzim olmayan balıkçılık 
serbesttir. - . . . 

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

'Madde 3. — Elyevm mevcut bulunan ve işbu ka
nunun kabul ve neşrinden sonra yeniden tesis edile
cek olan müstankem mevkilerde müstahkem1 mevki ku
mandanlığı, mahallî memurin ve gayrimenkul emval 
sahipleri huzuriyle istihkâmları veya askerî tesisatı 
muhit olan birinci ve ikinci memnu mıntıkalan tayin 
ederek mezkûr mıntıkaların kara ve denizler üzerin
de hududu işaretlenir ve o andan İtibaren mezkûr 
mıntikalardaki gayrimenkul emvalin sureti istimali 
bu kanunun ahkâmına tabi bulunur. 

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

Madde 4. — Mıntıkalar hududu tayin edildikten 
sonra birinci mıntıkanın tamamı ve birinci mıntıka 
hududundan itibaren ikinci mıntıkanın beş kilomet
relik kısmı için mevkii müstahkem kumandanlığı tara
fından bir mıntıka planiyle mıntıka defteri tanzim 
olunur. Mıntıka planı gizli tutulur. Mıntıka planı 

I üzerinde mıntıkalar hududu ve mıntıkalar. dahilnde-
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ki arazinin meselâ tarla, bağ, bahçe vesaire olarak ne 
veçhile kullanıldıkları ve emakinin hali hazırı (işareti 
mahsusa ile) açık surette gösterilir. Mıntıka defteri 

Levha I 
Emlâk ve arazinin planda münderiç numarası 
Emlâk ve arazinin vesaire müessesatın cins ve 
nevinin tarihi : 

•g . Bİrinoi memnu mıntıka 
x! ' dahilinde ^ r 

İkinci memnu mıntıka 
dahilinde : 

Mensup olduğu belediye dairesi veya karyesi : 
Emlâk ve arazinin mutasarrıflarının esamisi ve 
hüviyetleri : 
Emakin ve inşaatın sureti inşa ve ebad ve 
derecei mukavemetleri • 

Para : 

İ 

de mıntıka planına nazaran yapılır ye aşağıdaki ma
lumatı ihtiva eder : 

(Mıntıka defteri şekli için levha I'e müracaat) 

Mıntıka Defter Şeklidir 

Kuruş 
S .3 s? 

M ü l â h a z a t 

A) Gayrimenkul emval sahiplerinin isimleri ve 
hüviyetleri, , 

B) Ekilmiş ve ekilmemiş, meskûn ve gayrimes-
kûn her nevi gayrimenkul emvalin tapudaki kayıtla
rına göre cins ve nevileriyle (Tarla, bağ, bahçe) gay
rimenkul emvalin mesahai sa'thiyeleri, tahmin edilen 
kıymetleri* 

C) Bodrum, mahzen, sarnıç, su yolları, su bentle
ri, değirmen harkları ve kanallar, demiryoliar ve yol
lar, menfezler ve taş, kireç ve kum ocakları, 

D) Mezarlıkların mesahai sathiyeleri ile muhit 
duvarlarının sureti inşası ve ebadı ve mukavemet de
receleri, 

V) Hususî ve umumî ebniye ile bunların kaçar 
kat olduğu ve harice nazır kapı ve pencereleri adedi 
ve ebniyenin ne cins malzeme ile inşa edildiği ve ebadı, 

Z) Açıkta yığın teşkil eden tuğla, maden kömü
rü, kereste, taşocağı ilh/ mevaddın mesahai sathiye ve 
hecmiyeleri ve irtifalan, 

T) Ormanlar, korular, dalyanlar, deniz hamam
ları ilh... gibi müessesatın, vüsat ve imtidatlariyle ke
safetleri ve ağaçların vasatî irtif alan, 

Y) İcabında icrası lâzım gelen tahribatın müstel-
zim olacağı tazminat (Bu tazminat birinci, maddenin 
(A) fıkrasındaki usule tevfikan takdir ve her üç se
nede bir tazminat miktarı tetkik ve tespit olunur.) 

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

Madde 5. — Mıntıka planının ve defterinin tanzi
mi zamanında bilcümle mahallî memurin malik ol
dukları harita ve planları ve mevcut gayrimenkul em
val defterleriyle bunların mesahaları ve cinsi, kıymet
leri hakkındaki malumatın kâffesini müstahkem mev
ki kumandanlığına göstermeye ve bu bapta evrak ve 
vesikaları ilmühaber mukabilinde muvakkaten verme
ye ve her hususta kolaylık göstermeye mecburdurlar. 

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

Madde 6. — Mıntıka defteri münderecatı gayri
menkul emvalin ait olduğu belediye dairesi veya muh
tarı vasıtasiyîe mahallî ahaliye üç ay müddetle neşir 
ve ilân olunur. Bu müddette vukua gelecek itirazlar 
ve şikâyetler müstahkem mevki kumandanlığınca tet
kik edilir. îcabeden tadilât varsa yapılır ve üç aylık 
müddetin hitamında mıntıka defterinin keski katiyet 
etmiş olduğu belediye dairelerine veya muhtarlara bil
dirili/,'.' 

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

Madde 7. — Birinci memnu mıntıka dahiline kim
senin girmemesi doğrudan doğruya kıta tarafından 
fiilen temin edilir. Ancak, memnu mıntıkalar dahi-
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linde ahali tarafından geçilmesi zarurî olan yollar ile 
yalnız Türk ahalLiçin gidilmesinde mahzur olmayan 
mesire ve av mahalleri ayrıca tayin ve tespit olunur. 
Memnu mıntıkalar içinden göçecek küçük ve büyük 
her nevi ve cins merakip ve.sefain, seyrüsefer için ta
yin ve tespit edilmiş olan seyir hattından başka hiç bir 
mahalden geçemez. Ecnebiler yalnız memnu mıntıka
lar dahilinden geçen trenlerle muayyen hattı seyri ta
kip eden yolcu sefinelerinden istifade edebilir: Demir
yolu olmayan memnu mıntıkalardan geçmeye mecbur 
olan ecnebiler, ancak kendilerine mahsus tayin ve tes
pit edilmiş yoldan geçebilirler. 

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

Madde 8. — Birinci maddenin (B) fıkrasındaki 
inşaat ve tebeddülat için müracaat edenlere teshilât 
gösterilmesi ve müstenidatın kısmen veya kamilen 
ademi kabulü 'halinde, kumandanlıkça esbabı reddiye
nin , sarahaten beyanı müktazidir. İstihsal olunan mü
saadeden bir sene zarfında istifade edilmediği takdir
de'-hükmü münfesih addolunur. 

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

Madde 9. — Kanunen muayyen olan müsaadenin 
Hilâfında veyahut kumandanlık tarafından kabul ve 
tasdik olunan inşaat planının haricinde inşaat veyahut 
tadilâta teşebbüs eden gayrimenkul emval sahipleriyle 
bunları icra eden mimar veya kalfalar hakkında ta
kibatı kanuniye yapılır. 

Kumandanlığın talebi üzerine Hükümet tarafından 
inşaat tatil ile kumandanlıkça tayin olunan müddet 
zarfında sahipleri tarafından yıktırılır. Sahiplerinin is-
tinkâfı halinde masrafı yine sahiplerine ait olmak 
üzere mezkûr tesisat mahallî Hükümetçe yıktırılır. 

REİS —" Maddeyi kabul edenler el kaldırsın..: Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kaibul edilmiştir. , 

Madde 10. — Müstahkem mevki kumandanları 
işbu kanunun sureti tatbikini senede bir defa olmak 
üzere alâkadar Hükümet memurları ve ahali ile bir
likte mahallinde teftiş ederler. 

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

Madde 11. — Seferberlik esnasında müstahkem 
mevki kumandanları, istihkâmların müdafaa dairele
ri dahilinde olan ve askerlikçe vücudu mahzurlu, gö
rülen inşaat ve müessesatın yıkılması ve tahrip edil
mesi, ağaçların vesairenin kesilip kaldırılması, ziraat 
ve sanayi umuruna müteallik hususatın tatil misillu 

hazırlıklar için melhus icraatın zamanını ve ne suret
le yapılacağını mahallî hükümet marifetiyle neşir ve 
ilân ederler. Bu halde mıntıkalar dahilinde bulunan 
gayrimenkul emval mutasarrıfları kumandanlık tara
fından neşir ve ilân olunan emirleri neşrolunan müd
det zarfında yapmadıkları takdirde emir ahkâmı ku
mandanlık tarafından icra olunû ^̂  

~ RBÎS — Maddeyi ka'bul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 12. — Tahribi ve tazminat miktarı evvelce 
tespit edilm'iyenlerden seferberlikte görülen lüzuma 
binaen kumandanlıkça yıktırılan mebani ve müesseşat 
1331 senesinden sonra vergice tadil görmüş ise kıy
meti muharrik esi, görmemiş ise mezkûr seneden evvel
ki vergi kaydının sekiz misli üzerinden tazmin edilir. 
Gerek bu tazminat ve gerek dördüncü maddenin (Y) 
fıkrasındaki tazminat için mülk sahibine ciheti aske
riyece mazbata verilir. Bu mazbata üzerine yıkılan 
gayrimenkul emval bedelinin Hükümeti mahalliyece 
seferberliğin hitamını takip eden sene zarfında tama
men tediyesi şarttır. 

MÜDAFAAlî MİUllYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim, müstahkem mevkilere ait mem
nu mıntıkalarda vakti hazarda bazı emlâk üzerinde
ki hukuk ref edilecek olursa bunun veçhi tazmini ve 
fiyatlarının tarzı tespiti vesaiiresi geçenlerde tespit 
edilmişti. Fakat harp halinde tahmin edilemiyen bir 
sebepten dolayı mevkii müstahkem mıntıkasında bir 
bina veyahut bazı mebaninin tahribi icap ederse bun
ların bedelleri seferberliği müteakip tazmin olunur 
diye sahibi / emlâkin hukukunu teminen bir madde 
konmuştur. Bizim teklif ettiğimiz maddede (beş sene 
zarfında) kaydı olduğu halde muhterem encümen ar
kadaşımız bu fıkrayı seferberliği takip eden sene zar
fında tazmin olunur suretinde tadil etmişlerdir. Ta-
biatiyle bu hepimizin arzusudur. Sefer esnasında mu
harebe icabatı yapılan tahribatın bedeli mazbata ile 
tespit edildikten sonra seferberliği müteakip hatta ilâ
nı hazar edildiği gün, yani seferden hazara rüeu edil
diği gün tazmin edilmesi müvafıktır. Fakat biz tah
min ediyoruz ki büyük bir seferin neticesinde devlet 
ekseriya malî cepheden tahrip edilmiş bir vaziyette 
çıkar ve şelf erin neticesinde böyle bir çok emval taz
minatını müstelzim mezabit ahkâmı vardır. Böyle mut
laka senesi zarfında tazmin edilir diye bir madde ko
nursa, bunu mutlaka yapmak lâzım gelir. Malumu 
âliniz, kanun, yapılması lâzım gelen hudut dahilinde
ki şeyleri ihtiva eder ve böyle (bir sene zarfında, sefer-

V berliğin hitamını• müteakip sene zarfında tazmin edi-
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lir) kaydı kalırsa, i'htimalki o sene zarfında tazmin 
edilemez ve kanun hakikati tahmin edemiyen bir va
ziyette kalır. Hiç olmazsa 3 - 5 sene zarfında tazmin 
olunur diye bir fıkra konursa bit'ta'bi mücadelei mil-

' üyeyi- müteakip tekalifi milliye bedelâtını vermeye 
Meclisi Âli ve Hükümet nasıl mütehalifcâne çalışmış 
ise, bunda da eğer imkân olursa bir sene zarfında ve
rilir. îmkân olmazsa üç sene zarfında tazmin edilir 
ve tazmin edilememek gibi bir tarzı hareket mecbu
riyeti hasıl olmaz. Binaenaleyh bunun üç sene zar- . 
fında olması şeklinde tadilini bendeniz rica ederim. 

MUHTELİT ENCÜMEN MAZBATA MUHAR
RİRİ AHMET SAKÜ BEY (Antalya) — Encümen 
de üç seneyi kabul ediyor efendim. 

REİS — Nihayet üç sene zarfında... Suretinde tas-
îhi'h ediyoruz. Bu maddeyi kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... 
'Kabul edilmiştir. 

Fasıl: 2 
Hava Memnu Mıntıkaları 

Madde 13. —. Türk askerî tayyarelerinden gayri 
bilumum havaî merakiibin üzerinden uçması ve dahi
line inmesi memnu olan mıntıkalar hududu Erkânı 
Harbiyei Umumiye Riyasetinin teklifi üzerine bir ni
zamname ile tespit olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın!.. Ka
bul edilmiştir. 

Fasıl : 3 
Alelumum mühimmat ve mevaddı infilâkiye depoları

nı muhit olan arazinin sureti istimali. 
Madde 14. — Her nevi barut, hartuç, mevaddı 

infilâkiye, bombalar vesair meVaddı nariye ve iştiali-
ye muhafazasına tahsis kılınan cephaneliklerin vesair 
bu gi'bi tehlikeli bina ve depoların, mermi dolduran 
ve boşaltan imalâthanelerin ve endaiht poligonlarının 
muhafazaları için mezkûr müesses at etrafında bulunan 
muhaifaza sütrelerinden itibaren dairenmâdar (50Q) 
metreye kadar imtidat eden emniyet mıntıkası dahi
linde bunların muhafazasına tahsis edilmiş olan askerî 
kıtadan başka hiçbir kimse bulunmaz. 

Umumiyetle topçu ve piyade mermiyatının bulun
duğu cephaneliklerin emniyet mıntıkalarının (300) 
metreye kadar tenzili mevki kumandanlığının takdi
rine vabestedir. İşbu mesafeler dahilindeki gayri
menkul emval sahiplerinin hukuku birinci maddenin 
(A) fıkrasındaki esas dairesinde temin olunur. 

REİS — Maddeyi ka'bul edenler el kaldırsın... Ka
bul ettmayenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
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Fasıl : 4 
Şehir ve kasabalar dahilinde, ve haricinde bulunan 
askerî emakin ile hususî mebani arasında terkolüha-

cak mesafe ve aralıklar. 

Madde 15.— Şehir ve kasabalar dahil ve haricin
deki askerî ikametgâh, kışla, debboy., ilâhin gibi ema-
kinin yangın tehlikesinden muhafazası için bunların 
dairenmâdar (50) metre mesafesine " kadar imtidat 
eden mıntıkada hususî emakin inşa ve arazi işgal edi
lemez. Fakat bu sahadan geçmek serbesttir. Evvelce 
mevcut olan gayrimenkul emvalin mülkiyeti ya sahip
leri uhdelerinde ipka veya işbu emval istimlâk olu
nup 

REİS — On beşinci maddeyi kabul edenler elle
rini kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 16. — Şehir ve kasa'balar daMinde inziba
tın muhafazası maksadiyle evvelce inşa edilmiş olan 
efrat koğuşu ve karakolhane gibi askerî emakin ile 
hususî emakin arasındaki mesafenin mezkûr emakinin 
kârgir olması ve fazla aralık alınmasına imkân bulu
namaması gibi bazı müstesna hallerde (20) metreye 
kadar indirilmesi mümkündür. Mezkûr mesafenin 
terkine katiyen irrikân bulunamıyan mahallerde tesi
sine katî lüzum görülen karakol ve koğuşlar yangın 
muhafaza duvarlariyle setr ve vikaye edilmeleri şar-
tiyle hususî emakine muttasıl olarak tesis olunabilir. 

REİS — Maddeyi kalbul edenler ellilerini kaldırsın... 
Katm! etmeyenler ellerini kaldırsın... Kalbul edilmiş
tir. 

Madde 17. — 14 Nisan 1331 tarihli mın'tıkai as
keriye nizamnamesi mülgadır. 

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

'Madde 18. — İşjbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

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

Madde 19. — Bu kanunun icrayi ahkâmına icra 
Vekilleri Heyeti miemurdur. 

REİS— Maddeyi kabul edenler ellerini kaldırsın... 
Kalbul emmeyenler ellerini kaldırsın... Kalbul edilmiş
tir. . ~ ' 

Kanunun heyeti umumiyösini reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler ellerini kaldırsın... Kalbul etme
yenler elerini kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 
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Rey vermeyenler varsa lütfen reylerini istimal bü
yümün, ârâ istihsali hitam bülhıuşjtur. 

3. — Maarif Vergisi hakkında (1/1163) numaralı 
kanun lâyihası ve Dahiliye, Maarif ve Bütçe encümen-
ieri mazbataları (1) 

REİS — Efendim, evvelce mıüstaeelen müzakeresi 
icra edilmiş olan Maarif Vergisi lâyihasının Encümen
de bulunan maddeleri gelmiştir. Onun müzakeresini 
ikmal edeceğiz. 

Riyasete Cdlileye 
Maarif Vergisi Kanunu lâyihasının encümienimize 

alman birinci ve ikinci maddeleri verilen takrirle bir
likte tdkrar mütalaa ve tetkik olundu. Teikikat neti
cesinde birinci maddede mezlkûr tarif yerine daha 
kusa ve maksadı temine kâfi bir metin kabul edilmek 
suretiyle her iki maddenin tevhidi, ikinci maddenin 
(A) fıkrasında mevcut hükmün daha şamil ve vazih 
şekilde tahriri ve bu fıkraya hesalbatı kolaylaiştırmak 
üzere (iki taksitte istiyfa edilecek) kaydının ilâvesi ve 
(B) fıkrasında tahrir görnıemiş mahallerde vergi asıl
larının tayin edilebilmesi müşkülâtı daî bulunduğu ve 
bu kalbil mahallerde de 1331 senesinden sıonra alım 
satım görmüş veya müceddieden inşa edilmiş ıniüsak-. 
kaifat için ayrıca hüküm vaz'ı müktazi olduğu düşümlü
ler î& tahrir görmüiş veya görmemiş mahallerin tefrik 
olanmaimaısı muvafık görülmüştür. 

Bu tadilatın zarurî neticesi olmak üzere üçüncü 
maddedeki - ikinci maddede geçen - tabir «birinci 
maddede geçen» diye tadil edilmiş ve numaralar teb
dil olunmuştur. 

Her mahalde 1927 senesi için bu kanun ahkâmının 
tatbik olunması ve Mektep Vergisi Kanununa göre 
tevziat yapılmış ise yeni ahkâma avddt olunması için 
kanun hükmünün 1 Haziran 1927 tarihinden itibaren 
meriydti esası kabul olunmuştur. Heyeti Umumiyeye 
arz olunur. 21 Haziran 1927 

Reis 
Çatalca 

Şakir 
Kâtip 
Konya 

Fuat 
A'za 

Çoırum 
Miühendis Ziya 

Mazbata Muharriri 
' • Gaziantep 

- Ali Cenani 
Aza 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Alza 
Giresun 

ıMusa Kâzını 

(1)' Evveliyatı 76 ncı inikat zabıt ceridesindedir. 

Aza. 
İstanbul 
Ali Rıza 

, 

Aza 
İstanbul 

Tevfik Kâmil 

Aza 
İsiparta 

Müfcerrem 

Maarif Vergisi Hakkında Kanun -
Birinci M a d d e — Her vilâyette ilk tahsil çağında 

bulunan çocukların talim ve terbiyeleri ve halk ders
hanelerinin tesis ve idaresi için ihtiyarı zarurî olan 
masraf larnı karşılığı ilk tedrisata mahsus akarlar hâ
sılatı ve tdberrü ve muavenetlerle beraber aşağıda sa
yılan varidat membalarından temin :olunur: 

A) Umumî, mülhak ve hususî bütçelerinden, maaş,.' 
tahsisat ve ücret alanların (ayitam ve era'mil hariç) 
aldıkları mefealiğ üzerinden iki taksitte istiyfa edilecek 
yüzde birler. 

B) Müsavi nispette olmak üzere vilâyet meclisi 
umumiİerince sayım ve kazanç vergilierine yüzde el
liye arazi ve müsakkafat vergilerine yüzde yirmi beşe 
kadar tarh edilecek teri munzamlar. 

(A) fıkrasında beyan olunan maaş, tahsisat ve 
ücuratın kazanç vergileri (B) fıkrasındaki kesri mun
zama tabi değildir 

•BMJİN BEY (Eskişehir) — Efendim, tedrisatı ipti
daiye vergisinin şekli sabıkı herhalde müthişti. Onun 
mlüz'iç şekli, hükümetin ve Meclisi Âlinin nazarı dik
katini celbetti. Ancak yerine gelen kanunun ona rah
met okutturacağına bendeniz kaniim. . Sonra bundan 
umumî bütçe de müteessir olacaktır. Her şeyin bir ta
hammülü vardır. Bir insan ©İli okka yüke tahammül 
ederse bunun 'ihtiyatı beis okka daha olabilir. Fakat 
buna yetmiş okka yükletecek olursak, ya altından 
kaçar Veyahutta yükü atar. Ağrtem resmi koyduk, bi
liyorsunuz ki 40 - 45 kuruşa çıktığı zaman herkes 
çalmayı helâl bilmişti. Yirmi beş kuruşa indiği zaman 
hiç kimse saklamamıştır. Şimdi ağnaima böyle 45-50 
kuruş zammedildiği vakit halk verdiği kadar verecek
tir, umumî bütçe öylece zararlı kalacaktır. Sureti za
hirede bakrlırsia ağnam çok kârlı görünür. Fakat hiç 
Ibir servet sahibi varmıdır ki sermayesini ağnaima bağ
lamış olsun. Yoktur, çünkü tehlikedir, çünkü 
daima sermayesi tehlikelidir. Sonra ağnam, dai
ma bu miemleketin serveti asliyesidir, çoğalmak lâ
zımdır. Memleketimiz kıraç arazidir, çokça hayvan 
yetişecek yerdir. Bunu muhtelif çeşitte himaye edipde 
ağnamımızı ihracat eşyası meyanına koymak lâzım 
gelirken, muhtelif tesirlerle buna yük yükîetipde bu
nu azaltırsak, emin olunuz çok fena olacaktır. Maliye 

3471 



I : 79 21 . 6 

Vekili Beyin nazarı dikkatine arz ederim. Bir muka
yese yapsın, bu vergilerden sonra kaç kişi ağnamını 
(satacaktır? Geçen harekâtı milliye zamanında bir yan
lışlık olarak 40-45 kuruş yaptık. Herkes ağnamını 
bilhassa tiftiğini, hayvanlarını sürü dle sattılar. 

Bendeniz diyorum ki: Sade ağnem değil, diğer ver
gilerde çoktur. Bu Maarif Vergisi geldiği zaman şöy
le gelindi idi. Biz ne alıyoruz, halkın derece! taham-
rniülü nedir, böyle alafranga lüks hayat şekli düşünül
memeli. Milletimize göre, milletimizin içinde bir köy
de yaşıyacak olan bir muallim köylüden biraz farklı 
yaşamak sekini düşünmeli ve memleketin inkişafı, is
tidat, kabiliyeti maliyesi nispetinde maarifi de 'terakki 
efitirilrnelidir. Bendenize kalsa memleketi zengin eder, 
ondan sonra adliye ve maarifi açarım. (Gürültüler) 
Zatı âliniz vergi vermediğimiz için bunların acısını 
duymazsınız. Şimdi m'emiekötimiz bir kere kuraktan 
(müteessir oluyor. Memlelkelt araizisi ıska edilse, böyle 
yağmursuzluktan halk aç ve muhtaç bir halde kalma
sa devletin mukannen ve muhammen varidatı, her
hangi bir havaî tesirle bir şeye uğramasa o vakit bol 
bol her şeyi yapabiliriz. Bendeniz daima hareke'Heri-
mizde ifratlar, tefritler görüyorum. Maatteessüf kur
taramıyoruz. Ne var ne yok hepsi oraya veriliyor. 
Maarifçiliği aldık mı, elimizde ne var ne yok hepsini 
oraya veriyoruz. Diğer bir şey lazımmış oraya veriyo
ruz. Binaenaleyh bugün bu vergiyi yapıyorsunuz, hu
zuru âlinize arz ediyorum ki bu kabili tahammül de
ğildir ve taSÖbik edilmiyeceğine yemin ederim. Otur
malı, kaç mektebim var, bir defa bunu hesap edelim. 
Bendeniz bin lira mektep vergisi veriyorum. Şimdi 
yedi bin lira mektep vergisi vereceğim, fakat bunu 
Veremem. 

AĞA OĞLU AHMET BEY (Kars) — Verirsin 
verirsin.... 

EIMİ'N BEY (Devatola) — Bin lira mektep vergisi 
veriyorum. Bugün ağnamdan zam, filandan zam, bu 
verilimez. (Handeler Yani rica ederim, böyle cereyanı 
umumîye kapılmayalım ve günümüzün az kaldığı za
manlarda bu kanunu çıkarmayalım, eski tas eski ha
mam kalsın. Dün bendeniz İş Bankası içtimaında bir 
şeye tesadüf ettim. Mesele, hayata taalluku olan bir 
şey olduğu için hepsi gözünü açtılar. Bu milletin si
nesine dokunuyor. Burada ağnam vergisi ve diğer 
vergiler, kazanç vergileri, emin olunuz ki umumî büt
çeyi müteessir edecektir.. Mümkün olursa bendeniz 
e&'ki hamam eski tas kalmasını, bu sene de aynen ip
kasını teklif ediyorum. Çünkü tetkik edilerek gelme-
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m işitir. Maddenin tekrar encümene iadesini rica ediyo
rum. 

REŞİT BEY (Malatya) — Efendiler, bu tedrisatı 
iptidaiye vergisi, eskisine rah!metr dkuıtmayacağı gibi, 
eskisinden nafi olacaktır. Çünkü eskisinde tevziatla 
yapıldığı için adaletsizlik, haksızlık çoktu. Bunun nafi 
olacağı şüphesizdir. Yalnız Emin Beyefendinin bir 
fikrine iştirak ederim. Hakikaten yüzde elli çoktur. 
Gerek ağnam ve gerek kazanç vergisinde yüzde elli 
çoktur. Bunun hiç olmazsa yüzde otuza tenzilini rica 
edeceğim. 

MALÎYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Çankırı) — Zâten yüzde otuzdur. 

REŞİT BEY (Devamla) — Yüzde otuz olursa, mu-
vafıkı adalet olur. Bir de, kanun neşri tarihinden 
meridir. Meclisi umumîler içtima ettiler, karar ver
diler şimdi tevziat yapılmıştır. Bu kanun mucibince mi 
alınacaktır Eski kanun mucibince mi alınacaktır? Bu 
cihet takarrür etmelidir. Eski kanun mucibince alına-
cafcsa, demek ki, bu kanunun bu sene kalbil'iyeti taıt-
kiyesi olmayacaktır. Onun için herhalde bir madde 
ilâve etmek lâzım gelir. Zira, bu kanunu yapmaktan 
maksadı aslî, eski kanun haksız olduğundan dolayı 
bu haksızlığı izaledir. Eskisi gibi alınacaksa muvafıkı 
madelet değildir. Onun için herhalde bu sene bu ka
nun mucibince vergi alınmasını rica ederim. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ SAKİR BEY (Ça
talca;) —• Müzakere buyurulan birinci madde, evvelce 
takdim olunan birinci ve ikinci maddelerin tevhidi 
suretiyle tespit edilmiştir. Birinci müzakerede serdb-
lunan mütalaait ve verilmiş olan takrirler, encümeni-
nizce nazarı itibara alınarak madde bu şekle kaybedil
miştir. Söz söyleyen muhterem hatiplerin en ziyade 
mucibi tenkit gördükleri şey, nispet fazlalığıdır. Hu
zuru âlinize arz edilmiş olan şekli muaddelin İkinci 
maddesinde görüleceği veçhile zaten yüzde otuzdan 
yukarısı için vilâyet meclisi umumîlerine salâhiyet ve
rilmiş değildir. 

Müsakkafat ve arazi için tahrir görmüş olsun, ve 
gerek tahrir görmemiş. olsun hepsi tevhit edilmiştir. 
Bunlara ait olan meclisi umumîlerin salahiyelti mik
tarı da yüzde yirmiden ibaret olmak üzere kasrolun-
muştur. Bundan daha ziyade tenzili takdirinde encü
meniniz, idarei hususiyelerin if alsına mecbur oldukları 
vazaifi, ilk tedris masarifini ifaya muvaffak olanııya-
cakları neticesinde vâsıl olmuştur. Birçok vilâyetler 
hakkında icra etmiş olduğumuz tetkikattan bu neti
ceye vâsıl olduk ki, eğer yüzde otuz nispetinde sayım 
ve kazanç vergileri, yüzde yirmi nispetinde arazi ve 
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müsakkafat vergileri küsuratı munzammanın alınma-
«ına müsaade edilecek olursa,-- bununla mevcut Vilâyet
lerimizin dörüte üçü bugünkü vaziyetlerim muhafaza 
edeceklerdir. Dörtte biri bugünkü vaziyetlerini muha
faza edememek ızdırarında kalacaklardır.' Bu nispeti 
andırdığımız derecede vilâyetlerin vaziyetleri mütees
sir olmamak kalbil değildir. Bu noktai nazardan arz 
©tmiş olduğumuz nispetler asgarî ihtiyaçlar ni'spdtin-
dedir ki. »evvelce teklif edilmiş olan şdkil ile duçar 
olduğu tadilât arasındaki fark bunu tezahür ettirmek
tedir. Masrafların mühim bir kismını tayyetmiş olu
yoruz. Bu 'küsuratı munzamma ile karşılaştırılması 
icabeden şeylerin nelerden ibaret olacağı hususunda 
pdk muMeriz vaziyet gösterilmiştir. Buna rağmen ka
bul edilecek olan nispetler bu dairede olursa ancak 
dörtte üç nispette bugünkü vilâydfe ihltiyacâtı temin 
edilmiş olacaktır. Binaenaleyh sayım vergisi hakkında 
Emin Beyin vaki olan beyanatına, diğer vergiler nis-
pdtlerinin tenzili hakkında da Rdşilt Beyin noktai na
zarına Encümeniniz iştirak edemdmdk zaruretindedir. 

EMİN BEY (Bs'k'işeihlr) — Encümeni âliniz tedri
sat vergisi cetvelini getirdi mi, muvazenesini yapmış 
mıdır? 

SAKİR DEY (Çaltalca) — Pek iyi anlayamadım, 
kiraz yüksek söyler misiniz? 

, EMİN BEY (EslkişeKir) — Bazı vilâyetler idare 
edemiyecek vaziyettedir, buyuruyorsunuz. Senei sabıka 
tedrisat vergisi ne tutuyor, şimdiki şdkle nazaran ne 
tütüyor? Ağnam ^vesaire resmi hakkında mukayese 
yaptınız mı, bu mukayeseniz umumî mi? 

SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim, bu mukayese, 
esbabı mucibeler mazbatalarından uzun uzadıya arz 
edildiği veçhile hem umumiydt itibariyle ve hem de 
ayrı ayrı yapılmıştır. Umumiydt itibariyle düşünü
len nispetler idarei husûsiye bütçelerinde ahzı mevki 
dtodkte olan yekûnlarına tekabül eddbildcek yeni bir 
kdsri munzam şekli düşünülmek suretiyle nazara alın
mıştır. Derpiş edilen varidat, kesri munzamlar vari
datı, evvelce mdktep vergisi namı altında alınmakta 
olan mebaliğin dununda değildir. Ayrı ayrı, her vi
lâyet için arz ettiğim zaman, vilâydtler adedinin dört
te üçü nispetinde bu asgarî hesaplar dahilinde kesri 
munzamlar alındığı takdirde dörtte üç vilâydtlerim'i-
zin bugünkü ihtiyaçlarını temin eddbileceğiz. Dörtte 
birinin de mdktep vergisinden aldıkları mdbaliğle mas
raflarını temin eddmiyeeeMerini arz dt'tim. Herhangi 
bir vilâydti burada tetkik dttiğimiz zaman gördük ki 
bazı, aksamında hatta yüzde otuza kadar gitmemek 

lâzımdır. O vilâyetlerde müsakkafât kıymeti ziyade 
olan İstanbul, İzmir, Ankara gibi bazı vilâyetlerden 
ibarettir. Bunun haricinde yüzde otuz nispdti sayım 
ve kazanç vergisi için asgarî bir nispdt addedilebilir. 

Yüzde yirmi nispeti arazi müsakkafat vergileri 
için asgarî bir nispet addedilebilir. Bunlardan tenzili, 
dörtte üç addettiğimiz vilâyetler adedinin yarıya ve 
daha aşağıya düşmesine sebep olacaktır. Zannederim 
ki Meclisi Âlinin bu vergi ıslahatını derpiş dt'tiği za-
man esasen mecburî ve meccani olan ilk tahsil için 
mevcut mekteplerden bir çoklarının kapanması ne
ticesine vâsıl olacak bir karara muvafakat buyurmaz. 

Riyaseti •Cdlileye 
Müzakere kâfidir. Maddenin aynen reye konul

masını teklif ederim. 
Zonguldak 

Ragıp 
•BESİM' ATALAY BEY (Aksaray) — Kifayet 

aleyhinde söyleyeceğim. Müzakere kâfi değildir. Çün
kü bu maddeye ait noktai nazarlar lâyıkiyle tavaz
zuh etmemiştir. Biliyorsunuz ki memleketimiz her 
şeyden evvel davarcı memleket olmaya namzettir. 
Maatteessüf bugün mevcut olan davarımız mevcut 
olan nüfusa göre gayrı kâfidir. Memlekete süt lâzım, 
et nakâfidir? On beş milyon halka yirmi küsur mil
yon davar çok azdır. Biz davarcılığı himaye ve teş
vik etmek lâzım iken, yeni vergilerle davarcılığın be
lini kırmak muvafık değildir, 

Tarla meselesine gelince, tarlalara vaki olan zam 
da doğru değildir. Memleketin senelerden beri geçir
diği talihsizlik yüzünden bir çok köylünün elinde çift 
kalmamıştır. Fakat arazi vâsidir. Arazi üzerine zam
mediyoruz. Nereden vereceğiz? Sürdüğü yok ki, bir 
taraftan da Allah yağmur vermedi, kurudu gitti, ne
reden alacağız? Sön bir kanunla köy müsakkafatına 
da veTgi vazettik. Diğer vergi de kesrimunzam sure
tinde vazedildi. Binaenaleyh gerek ağnam ve gerekse 
sair cihetlere vazedilen mektep vergisi ağırdır. Eski 
bir maarifçi olmak ve az çok akı karadan seçmek iti
bariyle mektep vergisinin aleyhinde söz söylemek ba
na ağır geliyor. Fakat ne yapayım ki öteki de bana 
ağır geliyor. Kazançlar üzerine vaki olan zamaim, o 
da çoktur. Arkadaşlar memleketin senelerden beri ek
silttiği istihsal kabiliyetini haiz eller dolayısiyle ahzı 
itanın vaziyetini biliyorsunuz. Sermaye kıhtını biliyor
sunuz. Alış - veriş bilhassa taşralarda mahsus bir su
rette azalmıştır. Burada nispî bir şeylik vardır. Taş
ralarda azalmıştır. Bunu tetkik buyurunuz, dikkat edin, 
benim noktai nazarımı tasvip buyuracaksınız. Bakiniz 
size bir köylüyü arz edeyim : 
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Sungurlu'nun Kamışlı köyünden Cafer oğlu Mus
tafa. Bir çifti, üç davarı, bir merkebi, sonra altı nü
fuslu bir ailesi bir de kardeşi var. Verdiği vergiler : 
Yedi lira tarla parası, altı lira inekler için, on beş 
lira tayyare ianesi, üç lira mektep ianesi, üç buçuk 
lira davarlara, yirmi beş yol parası; yekûnu altmış bir 
buçuk lira eder. Şimdi köy müsakkafatının kesri mun
zamını, mektep vergisinin son alacağı şekli de alırsa
nız vergisi doksan liraya varır. 

Arkadaşlar, herhalde bu vergiyi yüzde yirmi beş 
nispetinde böyle en azamisini değil, çünkü vilâyetler 
nahiftir, yol parasında bile en azamîsi olan on iki 
lira olarak tatbik etmiştir. Bir çok yerlerde derhal 
azamîsini tatbik edecekler ve halkı mağdur edecek
lerdir. Memleket günden güne iktisaden, ziraaten in
kişaf eder, ondan sonra istediğimiz şekilde tatbik ede
riz. Fakat bugün azamîsini talep etmek doğru hare-, 
ket değildir, 

REİS — Efendim, müzakereyi kâfi görenler el 
kaldırsın... Kâfi görmeyenler el kaldırsın... Müzakere 
kâfi görülmüştür. 

Emin Beyin takriri okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Nispetler çok fahiştir. Tekrar tetkik edilmek üze

re Encümene iadesini teklif ederim. 
Eskişehir 

Emin 
REİS — Efendim, Eskişehir Mebusu Emin Beyin 

teklifini-reye koyacağım. 
BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ SAKİR BEY (Ça

talca) — Müsaade buyurursanız takrir hakkında kı
saca maruzatta bulunayım. 

REİS — Bir takrir daha vardır efendim. 
Riyaseti Celileye 

'Birinci maddenin (B) fıkrasındaki sayım ve ka
zanç vergilerinin yüzde otuza tenzilini teklif ederim. 

Çorum 
İsmail Kemal 

BÜTÇE ENCÜMENİ REM ŞAKIR BEY (Ça
talca) — Emin Beyefendinin takrirleri maddenin En
cümene iadesi hakkındadır. Encümen namına vaki 
olan maruzatım bu şeklin asgarî ihtiyaca göre tertip 
edilmiş olduğu zeminindedir. Bunu daha ziyade ten
zile maalesef Encümeniniz imkân görmemiştir. Eğer 
Encümene havalesinden maksatları bugün devam et
mekte olan şeklin bir sene daha devam ettirilmesi 
tarzında ise, kendileri de bunu terviç etmezler, zan
nederim. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Söz istiyorum. 

| REİS — Müzakere bitmiştir. Takririnizi reye arz 
I edeceğim. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Paşa Hazretleri, bir 
J) şey arz edeceğim. Esasen bir noktai nazar ihtilâfı olur, 
I muhtelif takrirler olur, o takdirde tasviben Encüme

ne verilir. Fakat doğrudan doğruya hiçbir noktai na-
I zar dermeyan etmeksizin Encümene göndermek doğru 
I değildir. Esasen Encümen de istemiyor. 
I REİS — Maddenin Encümene iadesi teklif olu-
j nuyor. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyen

ler el kaldırsın... Kabul edilmemiştir. 
Şimdi, Çorum Mebusu İsmail Kemal Beyin takri-

I rini tekrar okuyacağız, 
I . (İsmail Kemal Beyin takriri tekrar okundu) 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ SAKİR BEY (Ça-
I talca) — İsmail Kemal Beyefendinin talepleri zaten 

ikinci madde ile temin edilmiştir. Müsaade buyuru-
lursa ikinci madde okunduğu zaman görülecektir ki, 

I nispetin orada yüzde otuz olması kabul edilmiştir. 
Bundan sonra mahdut vilâyetler için yüzde elliye ka
dar mezuniyet vermek İcra Vekilleri Heyetine aittir. 

REİS — Takririnizi reye koyalım mı? 
İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Hayır efen

dim, takririmi geri alıyorum. 
I REİS — O halde birinci maddeyi aynen reyinize 
I arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et-
I meyenler el kaldırsın... Madde aynen kabul edilmiş

tir. , 

I İkinci Madde — Birinci maddenin (B) fıkrasında 
I- gösterilen sayım ve kazanç vergilerine Meclisi Umumî 
I karariyle tarh edilecek kesri munzamların nispeti yüz

de otuz ve elyevm alınmakta olan arazi ve musakka-
I fat vergilerine tarh edilecek kesri munzamların nisbeti 

yüzde yirmiyi tecavüz eylediği takdirde fazlasına ait 
Meclisi Umumî kararları, Dahiliye ve Maarif Vekâ-

I letlerinin teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetinin tas
dikine iktiran etmek şarttır. 

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

tir. 
Onuncu Madde — Bu kanun 1 haziran 1927 ta

rihinden muteberdir. 
I REİS — Onuncu maddeyi kabul edenler el kal

dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil-
I mistir. 

On Birinci Madde — Bu kanunun hükümlerini 
icraya Dahiliye, Maliye ve Maarif Vekilleri memur-

I dur. 
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REİS — On birinci maddeyi kabul edenler el kal
dırsın.., Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir . 

SAKİR BEY (Çatalca) — Heyeti umumiy esini re
ye vaz etmezden evvel, bir hususun arzını lüzumlu 
görüyorum. İki maddenin tevhidi dolayısıyle madde
lerin numaralarını değiştirilmesi lâzımdır. Bu tashi
hin icrasını rica ediyorum. {Muvafık sesleri) 

REİS — Efendim, kanunun heyeti umumiyesini 
tayini esami ile reye arz. ediyorum. Lütfen reylerini
zi istimal buyurunuz. 

4. — Askerlik {Mükellefiyeti hakkında (1 /l 130) 
numaralı kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye, Adliye 
ve Bütçe Encümenleri mazbatası. 

'REİS — Mazbatalar okunacaktır. 
Askerlik mükellefiyeti hakkında (1/1130) numa

ralı Kanun lâyihası ve müdafaai Milliye, Adliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet Müsteşarlığı 

Adet : 6/1389 
7 Nisan 1927 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
28 Nisan 1330 tarihli Mükellefiyeti Askeriye 

Kanunu muvakkatinin tadili hakkında Müdafaai Milli
ye Vekâleti Celilesince tanzim edilen ve İcra Vekil
leri Heyetinin 29 mart 1927 tarihli içtimaında tezek
kür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan kanun lâyi-
hasiyle esbabı mucibe mazbatasının musaddak sureti 
lef fen takdim olunmuştur. 

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

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mııcibe 
28 Nisan 1330 tarihli Mükellefiyeti Askeriye Ka

nunu muvakkati Büyük harbin başlangıcında müsta-
celen tanzim ve tasdik edilmiş olması hasabiyle bir 
çok noksanları muhtevi bulunmaktadır. İcabat ve 
zarureti harbiye neticesi olarak bu noksanların tan
zim olunan müzeyyel kanunlarla ıslah ve ikmaline ça
lışılmış ise de esasatı harbiyede ve teşkilattaki tebed
dülat hasabiyle usulü maksat tamamen temin edile
memiş ve emritatbikte bir çok müşkülât zuhura gel
mekte bulunmuştur. Binaenaleyh müşkülatı vakıayı 
izale etmek ve halkın anlıyabileceği bir tarzda ve teş
kilatı hazıraya muvafık olmak üzere tadilen tanzim 
olunan bir kıt'a kanun lâyihası takdim kılınmıştır. 

Meclisi Âlî millinin bu devrei iç'timaiyesinde mü
zakere ve tasdikine ihtiyaç ve zarureti katiye bulun
makla icrayı icabı maruzdur. 

Türkiye Büyük 
Millet Mec&i 5 . 5 . 1927 

Müdafaai Milliye 
Encümeni 
Adet : 52 

Müdafiaai Milliye Encümeni Mazbatası 
Riyasete 

• Müdafaai Miiiye Vekâletinin teklif ettiği askerlik 
mükellefiyeti Kanununu Recep Bey ve ordu daire
sinden gelen mütehassııs zevat ile birikte müzakere 
ettik. 

Teklifin esas hatlanni aynen kabul ederek tefer
ruata ait bazı tadilât yaptık. Altları çizili olan satırlar 
Encümenin tadilleridir. 

Kâtip 
: Malatya 

Mahmut Nedim 

Aza 
Ordu 
Recai 
Aza 

Brtuğrul 
Rasirn 

Reis Namına 
Mazjbata Muharriri 

Rize 
Ekrem 

• A z a 
İstanbul 

Ahmet Hamdı 
Aza 

Afyon 
Musia Kazam 

Türkiye Büyük 
Millet Meclisi . 

Adliye Encümeni 
Adet: Karar Numarası: 73 

Adliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
"Askerlik Mükellefiyeti hakkında 1130 numaralı 

Kanun lâyihası ve Müdafiaai Milliye Encümeni maz
batası Encümenimize tevdi edilmekte Müdafaai Mil
liye Vekili Recep Beyefendi, Miralay Âdil ve Kay
makam Ziya Beylerin huzuriyle mütalaa ve tetkik 
edildi. 

Memleketin hayat ve •istiklâli noktasından müs
tesna bir ehemmiyeti haiz olan vazaıifi askeriyenin 
hüsnü ifasmı temin ve teyit içıi vaz'ı zarurî görülen 
ahkâmın tedvini teklifinden ibaret olan lâyiha Heye
ti Umumiyesi itibariyle kabul edilerek maddeler üze
rinde müzakerata geçilmiş ve hükümetle mutabık ka
lınan bazı tadilât badelistisna diğer laiksamu Müdafaai 
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Milliye Encümenimin şekli veçhile ikabul edilmiş ol
makla Heyeti Umumiyeye arz olunur. 
Adliye Encümeni Reisi 

Mustafa Feyzi Beyefendi 
Hini İmzada bulunmamıştır 

Kâtip 
Yozgat Mebusu 

Haindi Bey 
Hini İmzada 
bulunmadı 

Aza 
Çorum 
Münir 
Aza 

Kastamonu 
Ali Nazrnii 

Mazbata Muharriri 
Konya 
Refik! 
Aza 

Antalya 
Ahmet Saki 

Aza 
Karesi 

Osman Niyazi 
ABA 

Konya 
Tevfik Fikret 

Aza. y 

Kastamonu 
Necmettin 

Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 

Bütçe Encümeni 
Karar Numarası : 185 

Kayıd Numarası: 1/1130 

Bütçe Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Askerlik Mükellefiyeti hakkında olup, . Heyeti 

Umurnıiyenin 9 , 4 . 1927 tarihli içıtimaında Müda
faai Milliye, Adliye ve Bütçe Encümenlerine havale 
buyurulan kanun lâyihası Müdafaai Milliye ve Adli
ye Encümenlerinin mazbataiariyle birlikte Encümeni
mize tevdi kılınmakla Müdafaai Milliye Vekili Recep 
Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Lâyihai kanuniye Bncümenimizee ancak malî te-
siratı itibariyle mütalaa olunarak başlıca 10, 16, 61, 
65, 71, 73, 105 ve 107 nci maddelerine hasrı tetkikat 
edilmiş ve mevaddı mezkûrenin Müdafaai Milliye 
ve Adliye Encümenlerinin tadili veçhile kabulleri 
muvafık görülerek müstacelen müzakeresine müsaade 
buyurulmak istirhamiyle Heyeti Umumiyeye arz ve 
takdim olunur. 

19 Haziran 1927 
Reis Mazbata Muharriri 

Çatalca Gaziantep 
Şakir Ali Cenani 
Aza , Aza 

İzmir Diyarbakır 
Ahmet Münir Şeref 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 
Aza 

Kütahya 
Mehmet Nuri 

Aza 
Hakkâri 
• Asaf 

Aza 
Kütahya 

Faik 
Aza 

Bozok 
Süleyman Sırrı 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Hükıimetin Teklifi 

Askerlik Mükellefiyeti Kanunu 

Madde : 1. — Türkiye Cumhuriyeti tebaası olan 
her erkek işbu kanun mucibince Askerlik yapmağa 
mecburdur. 

Neferden zabit vekiline (Hariç) kadar olanlara ef
rat denir. 

Madde 2. — Askerlik çağı her erkeğin esas nü
fus kütüğünde yazılı ve yazılacak olan yaşına göredir 
ve yirmi yaşına girdiği sene Kânunusanisinin birin
ci gününden başlıyarak kırk altı yaşına girdiği sene 
Kânunusanisinin birinci gününde bitmek üzere en 
çok yirmi altı sene sürer. Hiç bir yerin yerli nüfus 
kütüğünde yazılı olmayan kimselerin yabancı kütük
leri, yerli kütükleri gibi sayılır. Muhacirlerin askerlik 
çağlarının başlangıcı, geldikleri senede nüfus kütük
lerine geçen yaşlarına ve bu esasa göre hesap olunur. 
Geldikleri sene kânunusanisinde henüz yirmi1 iki ya
şını bitirmemiş olanlar muvazzaf hizmetini yapma-. 
ğa borçlu tutulur, Fakat işbu hizmetleri (Madde: 35) 
veçhile iki sene müddetle tehir edilir. Daha büyük 
yaşta bulunanlar kendi yaşıtlarının bulundukları sı
nıfa geçirilir. Bu gibilerin kütüğe yazJmalarının ge
cikmiş olması, geldikleri zamana ve yaşlarına göre 
başlıyacak olan askerlik çağlarını geciktiremez. Di
ğer hükümet tebaasından iken, mülteci olarak veya 
hükümetinin tabaalığını terk ederek gelip, Türk ta-
baası olarak kabul olunanlar dahi muhacirler gibi 
askerlik yapmağa borçludurlar. 

Madde 3. — Askerlik çağı ^yoklama devri, mu
vazzaflık ve ihtiyat olmak üzere üç devreye ayrılır. 

Madde 4. — Yoklama devri askerlik çağının baş
langıcından, kıtaya duhulüne kadardır. Yoklama dev
rinde bulunup, sekizinci madde mucibince askere 'is
tenmesi zamanı gelmemiş olanlarla on dokuz yaşında 
bulunanlar ancak seferberlik zamanlarında Müdafaai 
Milliye Vekilinin istemesi Heyeti Vek'lenin kabul ve 
Reisicumhurun da tasdik eylemesiyle ve yalnız sıhhî 
muayeneleri yapılarak askere alınabilirler. 
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iBu suretle askere alınanlar, kanunen alınmaları 
lâzım gelen güne kadar yapacakları askerliği, ordu 
•ihtiyacı için o sene toplanacak askerin azlığına çoklu
ğuna göre Müdafaai Milliye Vekâleti ya, muvazzaf 
hizmetleriine karşılık tutar veya askerlik çağlarının 
sonundan iki kat indirir. , 

Madde 5. ,:— »Muvazzaflık devri, piyade sınıfında 
(ve hizmet müddetleri bir buçuk seneden ziyade olan 
sınıflara merbut bulunmayan umumî müessesaıtta) 
bir buçuk, diğer sınıflarla mızıkada iki ve jandarma
da iki buçuk ve bahriyede üç sene olup, kıtaya du
hul gününden başlar. 

Bir buçuk seneden ziyade askerlik yapacakların 
fazla askerliklerinin karşılığı olmak üzere askerlik 
çağlarının sonundan iki kat düşülür. 

Madde 6. — Muvazzaflık hizmetinden istisna yok
tur. 

iMadde 7. — Askerlik çağının muvazzaflık müd
detinden geri kalan kısmı ihtiyattır. 

Bahriyede askerlik yapıp ihtiyata geçenlerin 'bah
riyeye 'alınmıyacak olanları kara ordusu ihtiyatı sa
yılır-

Madde 8. — Her sene son yoklamaları yapılarak 
numara çeken veya numarasız asker edilenler ihtiya
ca göre Müdafaai Milliye Vekâletinden verilecek 
emir üzerine yirmi bir yaşına girdikleri sene mayı
sının veya teşrinisanisinin birinci günlerinde kıtaata 
girmiş bulunmak üzere bir veya iki defada çağrılır
lar, 

Madde *9., — Fevkalâde 'hallerde askerin toplan
ması ve terhis zamanı erkânı Harbiyei Umumiyenin 
göstereceği lüzum ve Heyetti Vekilenin karan üzeri
ne Müdafaai Milliye Vekâletince kısmen veya kami
len değiştirilebilir. Bu halde keyfiyet ayrıca ilân 
olunur. 

Madde 10. — Her sene numara çeken veya nu
marasız asker edilenler ihtiyaç nispetinde numara sı-
rasiyle alındıktan sonra artanlara artık efrat, kısa 
hizmet yaparak veyahut nizamnamesi veçhile arka
daşlarından evvel askere girerek muvazzaf hizmetle
rini bitirmeleri 'hasebiyle arfcadaşlariyle ihtiyata 
geçinceye kadar askerlik yapmak üzere çağrılabilir
ler. Arkadaşları ihtiyata geçinceye kadar çağırılrna-
mış olan artık efrat ordu kadrosuna 'ilâveten altı ay 
askerlik yaptırıldıktan sonra arkadaşlarının sınıfına 
geçirilebilir. Ruhsatlı efrat ihtiyata geçinceye kadar 
seferberlik olmadıkça tekrar muvazzaf hizmeti için 
askere çağrılamaz. 

'Madde Tl, — Bahriye ve jandarma sınıflariyle kü
çük zabitliğe talip olanlardan başka gönüllü asker 
kabul edilmez. Gönüllü için asgari kabul haddi on 
sekiz yaşını ikmal edenlerdir. 

Madde 12. — Son "yoklamada bulunmayan ve 
bulunamadıklarına dair bu kanunda yazılı bir maze
ret gösterememiş olanlara (Yoklama kaçağı) son yok-
lamıaida bulunarak numara ile veya numarasız asker 
edildikleri halde arkadaşlariyle istenildikleri sırada 
gelmiy enlere veya gelip de askerlik yapacakları kıtalara 
gitmeksizin toplandıkları yerlerden veya yollardan 
sıvışanlara (Bakaya) askere girdikten sonra izin al
maksızın sıvışanlara (firar) askerde iken, işleri için 
veya hastalanarak izin veya tebdilihava aldıkları 
halde izin ve tebdilihava gününü geçirenlerede (izin
siz) yirmi yaşlarına girmiş oldukları halde isimleri
ni nüfus ve ahzıasker kütüğüne geçirmemiş bulu
nanlara da (Saklı) denir. Aleiumıim altı ay ve daha 
fazla talim görmüş efrada (Usta asker) altı aydan 
daha az talim görmüş veya hiç talim görmemiş 
efrada (Acemi asker) denir. 

Askerlik Daireleri 
Madde 13. — Asker almak işlerinde ' Türkiye 

Cumhuriyeti Kolordu dairelerine ve Kolordu daire
leri askerlik kalem dairelerine, askerlik kalem daire
leri askerlik şubelerine ayrılmıştır. Şubeler kalemlere, 
kalemler fırka veya kolordulara ve kolordular Müda
faai Milliye Vekâletine bağlıdır. 

Yoklama 
Madde 14. — Askerlik çağına girenlerin asker 

kütüğüne yazılmaları ve' sağlık ve sağlamlıklariyle 
okuyup yazmaları ve tahsil dereceleri ^sanatları ve 
nerelerde bulundukları hakkında yapılacak tetkikata 
(Yoklama) demir. 

Askerlik çağma girenlerden yoklama devrinde 
bulunanlar, biri yirmi yaşlarına girdikleri senenin kâ-. 
nunusanisinin 'birinci gününden başlıyarak haziran 
sonunda bitmek üzere (İlk yoklama) diğeri Temmu
zun birinci gününden başlıyarak Teşrinievvel sonunda 
bitmek üzere (Son yoklama) adlı iki yoklamaya ta
bi tutulurlar. Bu yoklamalar yapılırken ruhsatlı efrat 
ile ihtiyatların dahi yoklamaları yapılır. 

Madde 15. — îlik yoklama şube reisi veya şube 
zabitlerinden biri ile kazanın nüfus memuru veya 
kâtibi tarafından birlikte köylerde ve mahallelerde 
yapılır. 

Askerlik çağına girenlerin son yoklaması Asker
lik Meclislerince, ruhsatlı ve ihtiyat efradın son yok
laması da askerlik şubeleri zabMerinee kazaları mer
kezinde yapılır. 
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Madde 16. — Yoklamaya çıkacak zabitlerle me
murlara usulü veçhile harcırah verilir. 

Askerlik Çağına Girenlerin Yoklamalarının 
Nasıl Yapılacağı 

İlk Yoklama, 

Madde 17. — Her sene askerlik çağına giren er-. 
keklerin nüfus kütüğündeki adlariyle babaları adını, 
yaşlarını ve lakablarını gösterir tasdikli defterleri bir 
ay evvel askerlik şubelerince nüfus memurlarından 
alınır ve ilk yoklama cetvelindeki hanelere geçirilir. 
İlk ve son yoklamalar işbu kayıtlara göre yapılır. 

Her sene kânunuisaninin birinci gününden başlı-
yaraSk bu künyeler örneği veçhile ayrı ayrı cetvellere 
yazılır ve köy ve mahallelerde herkesin görebileceği 
yerlere yapıştırılır. Herkes, bu cetvellerde göreceği 
yanlışlığı veya adları yazılmamış olanları kendilerinin 
olsun olmasın, yoklama memurlarına veya askerlik 
şubelerine bildirir. 

Köy ve mahalle ihtiyar meclisi ve heyetleri t>u 
hususta istenilen ve icabeden malumatı yoklama me
murlarına bildirmeye borçludurlar. 

İlik Yoklama memurları, bu yoklama müddeti için
de köy ve mahallelere behemahal giderek yoklamayı 
yaparlar ve askerlik çağına girmiş olanlar, cetvellerde 
adları bulunsun, bulunmasın bu yoklamada sağlam
lığı, okuyup yazması, tahsil derecesi, sanatı ve bulun
duğu yer baklanda yoklama memurlarına kendisi 
giderek malumat vermeye veyahut yazı l e veya baş-
Ika birisiyle bunları bildirmeğe ve nüfus hüviyet cüz
danını göstermeye borçludurlar. Bu suretle ilk yok
laması yapılan herkesin yoklama neticesi, yoklama 
cetveline ve hüviyet cüzdanının askerlik hanesine dol
durularak yoklama memurları tarafından tasdik olu
nur ve son yoklamada bu cüzdanlarla bulundukları 
mahallin askerlik mediisine behemahal gelmeleri ve 
gelmeyenlerin cezalandırılacağı kendilerine veya ve
killerine anlatılır. Ellerinde muiamelatı askeriyeyi 
gösterir hüviyet cüzdanları olmayanlara işbu cüzdan
ların tedarik ve itasına kadar askerî birer cüzdan 
veya vesika verilir. 

Madde 18. — Ellerinde hüviyet cüzdanı bulunma
yanlarla yirmi yaşına girmiş oldukları halde ilk ve 
yirmli yaşını bitkmi'ş oldukları halde son yoklamala
rının yapıldığına ve kendi yaşlarındaki efrat, aske
re çağrılmış bulunduğu halde muvazzaf hizmetlerini 
yaptıklarına veya ertesi' seneye bırakıldıklarına ve
ya askerden büsbütün çıkarıldıklarına - dair hüviyet 
cüzdanlarınla işaret ettirmemiş olanların işaret ettirin-
ceye kadar bir yerden diğer bir yere gitmelerine ve 

hükümet işlerine veya her hangi bir müesseseye 
girmellerine izin verilemez. Girmiş olanlar muvak
katen işlerinden çıkarılarak bulundukları mahallin 
askerlik şubelerine teslim olunurlar ve bunları işe al
mış olan!ar faslında gösterilen nakdî cezayı verirler. 

Madde 19. — İlk yoklama bittiğinde yoklama 
cetvelinin aslı şubede kalmak üzere tasdikli bir su
reti nüfus memuruna verilin 

Son Yoklama 
Madde 20. — Her sene Temmuzun birinci gü

nünden başlamak üzere askerlik meclislerince o sene 
ilk yoklama cetveline yazılmış olanlarla geçen sene 
askerlik meclislerince yapılan son yoklama üzerine 
ertesi seneye 'bırakılmış bulunanların son yoklamala-

. rina başlanır. 
Madde 21. — Askerlik meclisleri aşağıda gösteri

len kimselerden mürekkeptir. Bunların Heyeti Umu-
miyesi mecliste bulunmağa mecbur ve yoklamanın ne
ticesinden mesuldürler. 

1. — Mahallin en büyük mülkiye memuru (Vali 
veya Kaymakam şubelerin taaddüdü halinde yerine 
göndereceği zat) 

2. — Askerlik şube reis veya vekili, 
3. — Nüfus müdür veya memuru. 
4. — Meclisi İdare Heyetinden ve belediyesinden 

iki zat. 
Bunlardan en büyük mülkiye memuru meclise reis 

ve şube reisi muavin olur. 

Şubelerdeki diğer zabitan, köy ve mahalle ihtiyar 
meclis ve heyetleri sorulacak işlere «dair haber vermek 
ve rey sahibi olmamak ve iki hekim (Birisi sivil ola
bilir) sıhhî yoklamada rapor vermek ve bu muamele
de ve efradın muhtelif sınıflara ayrılması hususunda 
rey sahibi olmak ve bir jandarma zabiti ile bahriyeye 
efrat verecek sahil şubelerinde bir bahriye zabiti 
kendi sınıflarına efrat ayrılması hususunda rey sahi
bi olmak üzere mecliste hazır bulunurlar. Asker edi
lenler aşağıda yazılı encümenin kararına göre muh
telif sınıflara ayrılır. 

Encümen şunlardır: 
Şube reisi, (Reis) 
Meclis Hekimleri (Aza) 
Bahriye Zabiti (Aza) 
Jandarma zabiti (Aza) 
Madde 22. — Bu ayrılma keyfiyeti kabiliyeti be

deniye cetveline ve talimatına ve Müdafaai Milliye 
Vdkâletinin tertibatına müsteniden Kolorduiarca bildi
rilecek ihtiyaca göre tespit edilir. Askerlik Meclis 
ve Encümenlerince verilecek kararlar, reylerin çoklu-
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ğufıa göre kabul edilir. Reyler müsavi iş© reisin bu
lunduğu tarafın reyi kabul olunur. Reyleri kabul 
olunmayanlar reylerini yoklama cetveline yazabilir
ler. Bunlar ve işbu kanun haricinde yapıldığı anlaşılan 
muameleler hakkında her hangi bir kimse tarafından 
verilecek arzuhaler icabında'askerlik kalemleriyle Ko
lordu ve Müdafaaıi Millyece sorularak düzeltilir. Bu
na da kaanaat etmeyenler Şûrayıdevlete müracaat 
edebilirler. 

Madde 23. —• Kolordu Kumandanları askerlik 
meclislerince bulunması, lâzım gelen askerî hekimleri 
vaktinde tayin ederler ve eksik kalacak olanları Mü
dafaa! Milliye Vekâletine bildirirler. Müdafaai Mil
liye Vekâleti Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâ
letiyle bilmuhabere işbu eksikleri sivil hekimlerden 
tamamlarlar. 

* Madde 24. — Askerlik şubeleri mahallî en yük
sek rütbeli Mülkiye memuriyle haberleşerek asker
lik meclisinin işbu kanun 'ile kararlaştırılmış olan 
günde toplanmasını; ve o sene askerlik çağına girmiş 
olanlarla geçen seneden bu seneye bırakılanların ka
rarlaştırılan günde gelmeleri için lâzım gelen davet 
pusulalarını hazırlar ve mahallin en büyük mülkiye 
memuru vasıtasiyfo (köy ve mahalle ihtiyar meclisi ve
ya heyetlerine gönderiri ve alındığına dair imza kâğı
dı ister. 

Madde 25. — Davet pusulası alan ihtiyar meclis 
veya heyetleri, pusulalarda yazılı olanlar köy ve 
mahallelerinde iseler kendilerini, değlseler ana,v baba, 
kardeş veya hısımlarını davetten haberdar eder. Köy 
ve mahallelerinde olrnıyanların nerede, ne gibi işler
de bulunduklarını köy ve mahallelerinde bulundukla
rı halde kaza merkezine gidemiyecek. derecede hasta 
veya çürük olanların hastalıklarımı veya çürüklükle
rini ve hapiste olanlar varsa niçin ve nerede mahpus 
olduklarını ve ne kadar gün hapis kalacaklarını, orta 
veya yüksek mekteplerde okuyanlar varsa hangi mek
tepte, ne vakitten beri okumakta olduklarını meclise 
haber vermek üzere öğrenmeye ve pusulalarda göste
rilen günde çağrılanları davet pusulalariyle birilikte 
alarak mecliste bulunmaya borçludurlar. 

;Madde 26. — Çağrılan kimselerden köy ve mahal
lelerinde veya kazalarının diğer bir köy ve mahalle
sinde bulunanlar kazaları merkezinde köy ve mahalle
lerinde veya kazaları dahilinde olmayanlar bulunduk
ları köy veya mahallenin hükümeti olan kaza merke
zinde toplanacak askerlik meclisinde, ecnebi şehir ka-. 
saba ve köylerinde bulunanlar bulundukları mahal 
sefaret ve şehbenderhanelerinde hüviyet cüzdanı ve 

bir mektepte okumuşlarsa okudukları mektepteki tah
sil derecesini gösterir bir şehadetname ile bizzat bu
lunmaya borçludurlar. Bizzat bulunamıyacak derece
de hasta ve çürük olanlarla hapiste veya tevkifte ve 
orta veya yüksek mektepte olup, henüz mektebi bi
tirmemiş olanlar, hastalıkları hakkında musaddak ra
por veya okumakta oldukları mekteplerden verilmiş 
ve Maarif İdarelerinden veya sefaret ve şehbender
lerden tasdikli şehadetname göndermeğe ve hapislik
lerinin veya mevkufiyetlerinin sebebini bildirmeye, 
askerlik meclisleri ve sefaret ve şehbenderhaneler dahi 
bu hususta haber verilmiş olsun olmasın, ihtiyar mec
lis ve heyetlerimden vesair 'kimselerden ve alâkadar 
devair ve memurinden bu 'keyfiyetleri sormağa ve as
ker İlklerimi işbu sorgu neticesinde ve muayenelerine 
göre kararlaştırmağa borçludurlar. Kazası haricindeki 
askerlik meclislerine ve sefaret ve şehbenderhanelere 
gidenlerin yapılan yoklamaları en çabuk bir vasıta ile 
kazaları askerlik meclisine bildirilir, rapor ve tahsil 
vesikaları da gönderilir ve sebebi malıbusiyeitleri veya 
mevkufiyetleri işar olunur. Bu gibilerin askerlikleri 
bu haberlere göre kararlaştırılır. Hastalıkları haber 
verlenlerile ecnebi memlekette olup, maluliyet iddia
sında bulunanlar," sevk zamanında şube merkezinde, 
yok ise ilk uğrayacakları bir mahalde askeri sıhhiye 
heyetine muayeneleri icra ettirilerek verilcefc raporla
ra göre askerlikleri kararlaştırılmak üzere sağlam ad
dolunurlar ve tahsilde ve maıhbeste olanlar hakkında 
faslı mahsus veçhile muamele yapılır. Son yoklama 
zamanını geçirdikten sonra hastalığı olduğunu veya 
sair bir sebeple gelemediklerini dava edeceklerin dava
larına bakılmaz. 

Madde 27. — Kaırariaştırılan günde hangi köy ve 
mahallede bulunanların yoklaması yapılacak ise, ona 
ait yoklama cetvelindeki isimler aşikâr olarak oku
nur İsimleri okunanların gelip gelmedikleri ve gelen
lerin isim sahipleri olup olmadıkları ihtiyar meclisi 
ve heyeıttornden ve arkadaşlarından sorulur gelenlerin 
hüviyet cüzdanları istenilerek cetveldeki İsmiyle karşı
laştırılır bir birini tutmayacak olursa sebebi sorulur 
ve anlaşılarak kanun dairesinde düzeltilir. 

Ve meclis hekimleri tarafından bütün vücutları 
muayene ettirilir. Askere elverişli olup olmadıklarına 
ve kısa hizmet şeraitini haiz olup, olmadıklarına göre 
askerlikerine karar. verilir ve verilen kararlar yokla
ması yapılanlara tebliğ ve şube ve nüfustaki yokla
ma cetvellerinin ve hüviyet cüzdanlarının hanei mah
suslarına işaret edilir. Hekimler hastalığın ne olduğu
nu ve askerliğe yarayıp yaramayacağını ve bunun, ka-
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biliyeti bedeniye talimatnamesi ceıtvdinin hangi mad- j 
desine göre yapıldığını cetveller yazar ve altını imza 
eyler, -

Madde 28. — Son yoklamaları yapılan kimseler i 
kabiliyeti bedeniye talimatnamesine göre aşağıdaki 
kısımlardan birine ayrıttırlar: 

1. Sağlamlar, 
2. Sakatlar, 
3. Çürükler. * 
Sağlamlar ve sakatlar asker edilir. 
Muvakkat çürüklerle son yoklamadaki sair ahva

li dolayısiyle haklarında katî karar verilemeyenler er- I 
tesi seneye terkedilir. Daimî çürükler askerlikten j 
büsbütün çıkarılır. I 

Madde 29. — Sağlam veya sakat askerlik yapabi- i 
lecekleri anlaşılanlara ayrı ayrı numara çektirilir. As- I 
kere çağırılmak işbu numara sıralarına göre yapılır. S 
Cezıa maddelerinde gösterildiği veçhile numara çektiril- I 
meksizin asker edilecekler sıra ile celbden mahrum I 
tutulur. Bu gibiler askere çağrılmak hususumda birin- I 
oi numarayı alanlardan 'daha evvel çağrılırlar. 

Madde 30. — 27 nd Madde mucibince isimleri I 
okunanlardan kazalarının dışarısında olup, son yokla- 1 
ma ve numara çekilmesi bitinceye kadar sağlamlık- I 
lan ve .tahsil dereceleri bakında haber gelmemiş ve I 
bulundukları yerlerin köy ve mahalle medisive he- I 
yetlerince bilinmemesi ahvalleri. mahallerinden sorula- I 
mamış veyahut kazaları dahilinde veya memaliki ec- 1 
nebiyede bulunupta son yoklama sırasında askerlik I 
meclislerine ve sefaret veya benderhanelere gelmemiş i 
ve yirmi altıncı Madde veçhile gelememeleri sebe
bini bildirmemiş efrat, yoklama kaçağı tanınarak 
isimleri defteri mahsusuna yazılmakla beraber dde 
edilmderi için başkaca mahallin en büyük mülkye 
amirine verilir ve dde edilecekler hakkında ceza fas
lında yazılı! maddeler veçhile muamde yapılır. Bu 
defterler üzerine yapılan takibat, derecesi her sene 
askerlik meclislerince tetkik ve icabı icra kılınır. I 

Madde 31. — Kazaları dışarısında olanlardan bu
lundukları mahaller askerlik meclislerine veya sefa
ret ve şehbenderhanelere son yoklamaları sırasında j 
gitmiş veya ahvalleri hakkında bulundukları mahal
lerden sorulmuş olduğu halde sağlamlık ve tahsil de- I 
reçelleri hakkındaM haber, son' yoklama ve numara 
çekildikten sonra kazalarına gelmiş olanların, gelen I 
haberler yoklama cetvellerine yapıştırılmak üzere şube I 
reisi ve idare heyetince şube ve nüfustaki cetveller j 
üzfcrindb muameleleri düzeltMir ve askerliklerine kara;/ I 
verilenler, mükerrer birinci numara ile asker edilirler. | 

ı Madde 32. — Her kazada numara çekildikten son-
I ra örneği veçhile bir istatistik cetveli yapılır ve alt 
I tarafı askerlik meclisi reisi ve azaları tarafından tasdik 

edilerek yoklama cetveline yapışıtırılır. İşbu istatistükin 
yapılmasiyle son yoklama bitmiş sayılır, bu'cetvelin 
sureti şubesi tarafından kalemlere ve kalemierce dahi 

I şubelerden gelen cetveller bMeştirilerek fırka ve ko-
I lordulardan Müdafaaıi Miliye Vekâletine gönderilir. 
I Bu cetveller efrat tertibine esastır. 

I Madde 33. — Ruhsatiı ve ihtiyat efradın şubeler 
I tarafından yapılacak ilk ve son yoklama muamdâtı 
I şunlardır: 
i A) Vefat edenlerin tarihi vefatlarını öğrenmek 
I ve nüfusça kayıtlarını düşürmek, 
j B) Malul oldukları haber verilenlerin kütüklerine 
I işaret ve muayenelerini temin etmek, 

C) Yoklama kaçağı, bakaya, izinsiz, firar, saklı 
I olup, olmadığını! öğrenerek varsa elde etmek, 
I D) Her hangi bir seferberlik ve manevrada da 

bu kanunda yazılı sebeplerle silâh altına alınamıya-
j cakliarı ayırarak kütüklerine işaret etmek ve asker 
I almağa müteallik sair hususatı tetkik eylemek, 
i H) Yoklama neticesine göre esnan kuvvesini 

doldurarak kalemlere göndermek. 

1 Kısa Hizmet 
Madde 34. — Kısa hizmet altı ilâ on iki aydır. 

I. Aşağıda yazılı şartlan haiz olanlar işbu kısa hizmet 
I müddetlerinden biriyle muvazzaf hizmetini yaparlar. 
I A) Kanunu mahsus mucibince ihtiyat zabiti 
I oSacaklar için tahsil ve askeri elıliyetname derecelerine 

göre altı, sekiz, on, iki ay, ihtiyat zabitliğine liyakat 
gösteremiyenleıtin kısa hizmet halkları ref edilerek mu
vazzaf hizmetleri işbu kanuna tevfikan tamamlattırılır. 

B) Ellerinde piot şehadetnamesi olup, dşbu şeha-
I detnameleri hava kuvvetleri müfettişliğinden tasdik 

edilmiş olanlardan askerî tayyarecilikte bilfiil istihdam 
olunarak askerî pilotluk şehadetnamesi alanlar on iki 
ay, 

C) Üç veya daha ziyade oğlu olup da bunlardan 
ikisi askerliklerini yaparken ölmüş bulunan peder ve-

| ya dul validenin üçüncü ve diğer oğulları on iki ay, 
I D) Üç ve daha ziyade oğlu askerde veya tebdili-
I havada ölmüş bulunan peder veya dul validenin di

ğer oğulları altı ay, 
I Askere şevkleri veya her hangi bir kıta ve müesse- ' 

sede müstahdem bulundukları şube kütükleriyle veya 
eylerine ve komişularına gden kıtalarında tasdikli 

I mektuplarla sabit ve askerden izinli veya firar olarak 
ayrıldıklarına veyahut şevkleri ve mektupları taribin-
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den itibaren beşinci sene sonuna kadar sapıklarına 
veya öldüklerine dair bir haber gelmediği köy ve ma
halle ihtiyar meclisi ve heyetlerinin idare heyetinden 
tasdikli şehadetnameleriyle itebeyyün etmiş bulunan
lar askerde ölmüş sayılırlar-. 

C, D fıkraları veçhile kısa hizmet yapacaklar .en 
yakın piyade kıtalarına verilirler.. 

H) Binicilikleri binicilik idman kulüplerinden 
veya kazaları belediye heyetlilerinden tasdik edilenler
den 7,5 yaşında ve asgarî 1,45 irtifaında, süvariye el
verişli, sağlam malı zatî bir hayvan ve numunesine 
muvafık bir eğer takımiyle müracaat edenler on iki 
ay, (İşbu hizmet arzu ettikleri bir süvari kıtasında 
ifa ettirilir) 

Bunların kıtaya girdikleri günden itibaren beş sene 
müddetle hayvan ve eğer takımlarını hüsnü muhafaza 
eylemeleri ve her ne sebebe mebnli olursa olsun, zayi 
ve telef vukuunda aynı şerait altında diğerini tedarik 
eylemiş bulunmaları meşruttur. (Zıya ve telef seferde 
ahkâmı umumiiyeye tabidir) Bu müddet zarfında hay
van ve eğer takımlarını hüsnü muhaf aza etmedikleri 
veya zıya veya telef vukuu ile yerine diğerini tedarik 
eylemedikleri kıta ve şubelerince tahakkuk edenlerin 
muvazzaf hizmetleri tamamlattırılır. İşbu efradın müs
tahdem oldukları 'müddetçe hayvanlarının iaşe muy-
tabiye ve masarifi saire&i hükümete aittir 

V) Sakat on iki ay, 
(Bu müddetin altı aya tenziline Müdafaai Milliye 

Vekâleti salâhiyattardır. 
Bu maddenin muhtelif fıkralarında yazılı sebep

lerle kısa hizmete tabi tutulacak efrattan sakat olan
lara esas muiafiyetleri dolayisiyle tabi olacakları kısa 
hizmetleri ifa ettirilir. 

Ertesi Seneye Terk 
Madde 35. — Som yoklama sırasında aşağıda gös

terilen sebeplerle askerlik yapamayacakları anlaşılan
ların muamele ve muayeneleri ertesi seneye bırakılır. 

A) Vücutları askere yarayacak surette büyüme-
miş olanlar, 

>B) Zamanın geçmesiyle veya tedavi ile geçecek 
illet ve hastalıkları olduğu sıhhî muayene neticesin
de anlaşılanlar ve mevkuf veya mahpus olanlar (Bun
lardan işbu kanunda yazalı çağrılma zamanına kadar 
iyileşecekleri veya mahpusiyetleri biteceği anlaşılan
lar ertesi seneye bırakılmayıp, arkadaşlarının çağırıl
dığı vakit hekimler tarafından yapılacak muayenede
ki kabiliyeti bedeniyelerine göre muamele olunmak 
üzere sağlam asker edilirler. 

C) Askerî gece yatı mektepleriyle resmî orta ve 
yüksek mekteplerle ve liselerde ve tali meslek mek
teplerinde veya bu derecelerde olduğu Maarif Vekâ
let veya müdiriyetlerinden tasdik edilen hususî veya 
ecnebi mekteplerde okumakta oldukları .anlaşılanlar, 
(Bunların ertesi seneye terki en çok yirmi dokuz yaş
larını bitirinceye kadar uzar. Bu müddet zarfında tah
sillerini bitirmemiş olanlarla tahsil müddeti içinde 
her hangi bir memuriyet ve hizmet aldıkları veya 
bir sanat ticaret ve ziraatle uğraştıkları anlaşılanlar 
veyahut ihtisas şubelerine ayrılmış mekteplerin bir 
şubesini bitirdikten sonra diğer şubesine girmiş bulu
nanlar ertesi seneye terk edilmeyip, asker edilirler. 

D) İki oğlu olan bir peder ve^a dul validenin 
oğullarından biri ikiden ziyade oğlu olanların ikisi as
kerde iken askerliğe çağrılan 'diğer oğulları birader
lerinden biri askerliğini 'bitirerek terhis edilinceye ka
dar (Harp olmadığı zamana mahsustur) 

H) Muhacirlerden olup, hicretleri tarihinden iti
baren iki sene geçmemiş bulunanlar (Harp zamanla
rında hicretleri tarihinden itibaren üç ay geçmiş olan
lar askere alınabilirler.) 

'Madde 36. — Ertesi seneye.'bırakılanların her se
ne toplanacak askerlik meclislerinde ahvali tekrar 
yoklanır ve ertesi seneye terklerini mucip olan se
bep veya illetleri hangi sene geçmiş ve bitmiş olursa 
o senenin son yoklama gören veya görecek olan ef-
radiyle asker edilerek onlarla beraber çağrılır ve as
kerliklerini yaptıktan sonra yaşıtlarının bulunduğu 
sınıfa geçirilir. 

Madde 37. — Otuz beşinci maddenin (A) ve (B) 
fıkralarında yazılı zayıf ve mamullerden ertesi sene
ye terklerini icalbettiren zafiyet ve maluliyetleri beş 
sene müddetle uzayanlar beşinci sene toplanacak as
kerlik meclisleri tarafından çürüğe çıkarılır. Ertesi 
seneye terk olunanların askerlik meclislerince bu su
retle sıhhî muayene ettirilmeleri harp olmadığı za
manlar münhasır olup, harp zamanlarında askerlik 
meclislerinin toplanması veya dört sene geçmiş bu
lunması gibi haller aranmaksızın bunların tekrar mu
ayene ettirilmesi ve sağlam sakat olanların askere 
gönderilmesi hususuna Müdafaai Milliye Vekâleti 
emir vere'biir. 

Madde 38. — Yoklama kaçaklarından olup, ar-
kadaşlarınm şevkinden evvel gelmeleri veya ele geç
meleri hasebiyle askerlik meclislerince veya idare he
yetlerince numarasız asker edileceklerin muayene
si .- varsa mahallerince ilki askerî hekim - yoksa as
kerî hekim bulunan en yakın yerde yaptırılır. Bun-
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ların ve son 'yoklamada sağlam veya sakat asker 
edilmiş oldukları halde çürüklük iddiasında buluna
rak ikinci defa bir muayene istemeleri hasebiyle da
ha yüksek muayene heyetlerine göndermelerine lü
zum görülenlerin gitme gelme paralan kendileri ta
rafından Verilir. 

Madde 39. -— Numara ile veya numarasız asker 
edilmiş efrattan askere girmezden evvel hapsedilmiş 
olanlar hapisten çıkıncaya (kadar sevkedilmez. Keza 
asfcere girmezden evvel hapse mahkûm olup da hü-
ikümleri askere girdikten sonra 'bildirilenler hapislik
leri mülkiye hapishanelerinde geçirilmek ve tahliye 
edildikten sonra askerlikleri 'bakiyesi tamamlatılmak 
üzere bulundukları mahallin adliyesine teslim olu
nur. 

Madde 4€j. — Hastalık ve muvakkat çürüklüğe 
dair hekimler tarafından verilen rapor üzerine ertesi 
seneye terk muamelesi son yoklama zamanında as-
Ikerlik mecMslerinee, başka zamanlarda idare heyet
lerince yapılir.: 

Numara çektikten veya numarasız asker edildik
ten sonra veya sevk zamanlarında veya yoklama ka
çağı ve saklılar «eVk olunup muayeneleri kitalarca 
yapılan efrat hakkında hekimler tarafından verile
cek raporlar ertesi seneye terk mahiyetinde olmayıp, 
ancak şevkin bir zaman için gedfctirilmesi suretinde 
verilmelidir. ' 

Askere Büsbütün Yaramayacakları Anlaşılarak As
kerlikten Çıkarılacaklar 

'Madde 41. — Kabiliyeti 'bedeniye talimatname
sinin cetveline göre, askerliği yapmağa manii ve za
man ile geçmeyecek veya tedavi ile iyileşemeyecek 
hastalık: veya illetlerden her hangi birine duçar ol
duğu iki hekimin (Birisi sivil olabilir) muayenesiyle 
ve askerlik meclisleri veya İdare heyetlerince anlaşı
larak askerlikten •büsbütün çıkarılmalarına karar ve
rilenler mütehassıs hekim bulunan civardaki askerî 
hastahanelerden- birine gönderilerek (ileli zahire 
ashabı müstesna) (iki (gözü âmâ, 'dilsiz, kolsuz, hır 
kolu veya ayaklarından birisi madum veya madum 
hükmünde sakat ve topal) oralarca da askerlikten 
'büsbütün çıkarılmaları kabul olunursa ol suretle çı
karılırlar ve bu gibiler bir daha muayene ettirilmez
ler-
Muvazzaf Hizmeti îçin Efradın Çağrılması ve Şevki 

Madde 42. — Son yoklamada sağlam veya sakat 
olarak ayrılan efrat, muvazzaf hizmetini yapmak üze
re ordunun ihtiyacına ve çektikleri numara sırasına 
göre çağrılırlar. Numarasız asker edilenler, ilk nu

marayı çeken efratla sevk olunurlar. Hazarda kıta
ata ve seferde seyyar orduya mutlak olarak sağ
lam efrat verilir. Sakat efrat devair ve müessesata^ve 
yeni hizmetlere tahsis olunur. Noksan kalan kısmı 
sağlam efrat ile ikmal olunur. 

Madde 43. — Çabuk yapılacak toplanmaların 
gayri zamanlarda toplanma emirleri Müdafaai Mil
liye, Kolordu, Askerlik Kalem ve Şubeleri tarafından 
verilecek haber üzerine Dahiliye Vekâleti, valiler ve 
kaza kaymakam'larınca sefaret ve şehbendarhaneler-
ce gazete veya diğer vasıtalarla on beş gün evvel ilân 
olunur. 

Madde 44. — Askerlik şubeleri ilân etmek için 
toplanma emirlerini mahallî hükümete haber ver
mekle beraber toplanması lâzım gelen numaralı veya 
numarasız sağlam veya sakat (Tam ve kısa hizmet 
yapacak) efradın köy ve mahallelerine ve çektikleri 
numaralara göre isimlerini iki nüsha cetvele yazar
lar ve bu cetvellerde çağrılanların hangi gün şube 
merkezinde bulunmaları lâzım geleceğini cetvellerin 
altına yazı ile işaret eder ve resmî mühürle mühür
ler. ve mahallin en büyük mülkiye memuruna gön
derirler. 

Madde 45, — Mülkiye Memuru, polis ve jandar
ma vasıtasiyle çağrılanların hangi gün şube merke
zinde bulunacaklarını kendilerine, eğer köy ve ma
hallelerinde (değilseler ana, baba, kardeş vesair ak
rabalarından kim varsa onlara bildirmek üzere bu 
cetvellerin birini koy ve mahalle ihtiyar meclisi he
yetlerine gönderir/ Diğerini bu cetvelin alındığına 
dair Meclis ve ihtiyar heyetlerine [imza ettirerek ve
ya mühürlettirerek askerlik şubesine geri verir. As
kere çağrılanlar nerede bulunursa bulunsunlar 43 ncü 
madde veçhile bulundukları mahaldeki ilânlarla çağ
rılmış sayılırlar., 

Madde 46. — Köy ve mahalle ihtiyar meclisi ve 
heyetleri, kendilerine verilen cetvellerde isimleri ya
zılı askerleri çağırarak istenilen güne îkadar hazır
lanmalarını söylerler. Köy ve mahallelerinde olma
yıp da başka yerlerde bulunanların nerede bulun
dukları ve ne iş yaptıklarını ana, baba, kardeş ve sair 
akrabalarından veya bildiklerinden sorup soruştura
rak ve bulundukları yerleri bilinmeyenlerin ne vakit
ten beri köy ve mahalleden çıkmış olduklarım keza 
anlayarak defterdeki isimleri karşısına yazar ve cet
velin altını tasdik ederler, Bu cetveli ve istenilenleri 
çağrılan günde beraber alaralk en büyük polis ami
rine veya jandarma kumandanına teslim ederler. 
Bunlar da işbu cetvelleri ve beraber gelenleri asker
lik şubelerine gönderirler. 
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Madde 47. — Toplanma gününde mahallin polis 
amiri ve jandarma kumandanı veya yerlerine gönde
recekleri kimselerle şube reisi ve zabitleri toplana
rak çağrılan efrattan gelenlerle gelmeyenler ihtiyar 
meclisi ve heyetleri tarafından getirilecek defterler ile 
şube defterleri üzerinden karşılaştırırlar. Gelmeyenle
rin gelememeleri hastalık veya mevkuftuk veya mah-
busluk gibi bir sebepten ileri gelip gelmediğini ihti
yar meclis ve heyetlerinden ve gelmiş olan arkadaş
larından tekrar slorarak hiç bir mazeret olmaksızın 
gelmemiş olanlar, 'bakaya tanınarak ele geçtiklerin
de ceza maddelerinde gösterildiği veçhile askerlikleri 
yaptırılmak üzere isimleri bakayaya mahsus defter
lere geçirilir ve alt tarafı bu heyet tarafından tasdik 
olunur ve 'bu defterin bir aynı aranılmaları ve elde 
edilmeleri için en büyük mülkiye memuruna ve bun
ların içinde ecnebi memleketlere gitmiş olanlar var
sa bulundukları yerleri gösterir defterleri Müdafaai 
Milliye Vekâletine ve diğer kazalarda bulunanların 
'bulundukları mahaller hükümetine ve askerlik şube
lerine gönderilir. Hastalık veya mevkufluk veya mah-
busluk gibi bir sebeple gelemedikleri heyeti mezkû-
rece bir hekim raporu ve yapılan tahkikat üzerine 
anlaşılanların azamî bir ay için şevkleri geciktirilir 
ve bu müddetin bitmesiyle o gibi kimseler için ihti
yar meclisi ve heyetlerinin yeniden şehadetname veya 
rapor alarak şubelerine göndermeleri lâzımdır. 

Memalifci ecnebiyede bulunan efrattan davet gü
nü gelmeyenler hakkında sefaret veya şehbenderha-
neler tarafından vaki olacak iş'ar, bu hususta aynı 
hükmü haizidir. Gerek memalilki ecnebiyede olsun, 
gerek memleket dahilinde bulunsun mazeretleri hase
biyle bir aydan ziyade gecikmiş olanların şevki mü
teakip sevk devresine tehir ve künyelerine işaret olu
nur. Bunlar emsallerinin terhisinden sonra muvaz
zaflık müddetlerini ikmal etmeye mecburdurlar. He
yetçe yoklama sırasında anlaşılan sebeplerden başka 
sonradan gösterilecek sebepler tanınmaz. 

Hastalıkları veya mevkufiyet veya mahbusiyetleri 
ertesi sene askerlik meclisinin toplandığı zamana ka
dar uzayanlar hakkında tahkikat yapılmak üzere 
isimleri mezkûr meclise verilir. 

Asker toplanması zamanın'da diğer şube dairesin-
da 'bulunanlar bulundukları mahaller hükümetçe ya
pılan ilânlar veyahut memleketlerin'deki ana, baba, 
kardeş veya akrabalarından alacakları haber üzerine 
bulundukları mahallin askerlik şubesiride bulunma
ya borçludurlar. Bu gibiler başka bir emir verilme
miş ise asıl şubelerince gösterilecek mahallere sevk 
olunurlar. 

Madde,48. — 'Kırk yedinci madde veçhile toplan
ma gününde yapılması lâzım gelen yoklamalar'da bu
lunacak polis amiri ve jandarma kumandanının çağ
rılmaları ve yapılan yoklama hakkında onlarla bir
likte bir zabıt varakası yapılması ve altının tasdik edil
mesi keyfiyetini şube reisleri ve çağrıldıkları halde 
gelmeyen veya yerlerine vekillerini göndermemiş olan 
polis ve jandarma zabitleri iseksen sekizinci maddede 
yazılı cezayı görürler. 

Madde 49. — Yoklamaları icra olunanlar, şube
lerince sevk edilecekleri gün ellerindeki hüviyet cüz
danlarına işaret olunarak gidecekleri yerlere göre 
ayrı ayrı ve ikişer nüsha sevk pusulâlariyle memur 
veya jandarmalarla sevk olunurlar. 

Madde 50. — Sevk olunan efrat, hangi kıtalara 
verilirler ise o kıtanın kumandanı geldiği tarihi sevk 
pusulasının ikinci nüshasına işaret ve tasdik ederek 
şubesine gönderir. Haberi gelmeyenlerin nerelere ve
rildiklerini şubeleri sorup anlamaya ve künyelerine 
işaret etmeye mecburdur. 

Miadds 511. — AiskeıtfVJk şubelarli yoklama ve as
ker ifcolpfanımiaısı zamıaınMıdlaı kemdi şulbellerii efraldı hak-
fcıınida yaptıkları muamıellielyti tyıalbaînic.Aiaır halklfc'mldia da 
yiapmlağia ve matiıoeyi şubelersin© haber vefrimlaya mısc-
Ibu'rtdıuirtSatr. ,,. 

'Mıulvıaizza!? Hfemıstılıariimi 'BlM'üml'ış 'Efradım TerKsikri' 
Mtadde '32." — ©dsjiınicli mıaJddeidie yaizuiıı muivıaizszıaif 

müddetlerimi, bitjkianilariim terlhjiısierii ve. yaş tan ibljr 
ofluip, irulhsıaıtiliı-" ve. aıntıik o larak iavferikıde Ibullumıamı 
'âfraldın 'JhliyialtJa (gjeçlirilmıeliarii ve liihltlilyiaıt mTİüdiddtferiınli 
IbMaıenlîerlin askerlik çağımdan çıkaMinııailları M ü d a 
faai Milliye Vdkâlietıimioe Ertkiânıı'HairfcPyd Umıumlir 
yle lille kartarliaişjtıırJariak ffldalbadenilere telbllıiğ oiumuır. 

Mıadde 53 . — Terihlis ©dıilecek efriajdıını ıtemhliş 
ıddiildiküerli ıgüln ve ıgııdöceklerii mialha^ler, Nötliüik; ve 
müessese kuımaındiaınJlajrdincıa bülvüyet cüzdanlarınım 
asker î hıanıeslime fişiaoıet olluınıur Ve mıenisuip 'cllddkllair.ii 
aısktörilk şulbelieni llçiinı laıyrı laıym lotlmıaik üzere ıterKs •> 
üdtivelileni doMumuflıarialk afayfarfaa v e ımlüıstaklii kıltıa 
Ve ımıüesıseseilterice Ibb şubiellieırıe g&nlderMhr. 

Mıadde .54. —•-Terbüıs 'ediledsk dfnaıt, ınıensdıe ota-
' tfadalfclar ise terlhlislerli igüniüinidem lilijjbarsn en s(cm ikii 
a y teinde orainım iaî kiearliık şubesin© giidlip, cüzdaa> 
iaırunii göstermeye ve düzdıarularıitta iişıaıriet etitürmieye -
'Üo^uidıuınlıair. Bu keyfiyet kılta v e miülesises© foumılam-
danHarınica efnat iterlhiiıs edilildliğji ısımajdiar kenıdieriine 
>iıyiiioe anllaltıhır ve cüzldanilaırıtna d a yazılır. 

•Balşikta şuibe .daliresiiınıe .ıgfidenlerii- io sulbe rıetisti kem
di şubelerine bildirir. Bunlardan ecneibi memleketlere 
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#deöek$ejr ancfalk, tor hangi bdn şulbeye giıdıemek kay-
Idınn 'yaptırdıktan isioınina giddbllr, 

(Madde 55. — (Aısıkierlik şulbeterti, yukıara kıi, mad-
İdelerde yapılı iterlbjjs tietivdlerünliin veya sahipferüniin 
şulbeiana ıgelimesi' üaeıiine tanıların lisûmledinii iMiyat 
ıddffieriiınıe - geÇiirikı ve gelmemiş - olanlarını nliçünı gel
medikleri esbabıma arar.. 

(Madde 56. — İhtiyat efrat, doğdukları sene 
ihtiyatı adını alır. -
Ruhsatlı, aritık Ve ıilh%aıt efradım ınıe ıgilbi sebeplerle 

ve ne suınaflle. aşikare şağralaaakllaırii 
Madde 57. — İhtiyatların celpleri keyfiyeti, Er

kânı Harfbiyeı Umurniiye le fciaırarîiaşltailarafc Hayedi 
Vekile kararlına likjtıiran efcbirlMlHem sonra icrıa 
olumur. 

Madde 58. .— İihıtûyat efrat, seferlberliJk, asüıyi'ş 
veya italJm ve mansvıra üçün sınıf lihitıiyacMia göre ıtla-
ımıaımıan veya kısırmen çağmılalbiillir. Ruhsatla efanait yoS-
mız sefedberSi'ik dçiJn çağrıilır. 

•Usta le'fınat,. ihtjiiyaltia geçtikleri löarahıten Mlbaren 
her ikli senede 'bir ıtaflıim ve manevna içlin çağrıla
bilir. Bunlar içim ter defasında ıfcaliinv *ve manısvıra 
müddetli biir Ibuçuk ayı gaÇerniaz. 

"(Hiç !silâh altıma lahnmarnpcş efrat altı .ay rnıüld-
detie ve ıslâh alfanla alimmış, altı aydan ©kısiik ıtallkn 
ve teribliye ©Sanılar altı ayı ikmal etmek üzare lüzum 
ve (imkân oldukça silâh alına ahnfalbilir. 

Madde 59. — Rulhsaitlı ve iıhitiiıyat efraddain unuu-
tmı isefojjbenMd&e ceüp ve davet olunanlar, Ibuiumduk-
lları (kföıy w mfalhal'elljerdıe çıağrJma, içlim yapılıacak 
filân saaüihdan Ihalşliyarak en çok. yirmi .dört saat 
czîaııtfjinıdia. yola çıkımıağa kföy mahalalerfmlin sulbe mer-
ffceztoe veya sıelfiaınat ve şıahJbianderlJiikilere falara .uızjalîc-
Uığına göna sulbe 'merkezinde veya isıeifaıist ve şelhlban-
der-hanıede (builunimialya 'borçludurlar. Bu tnıüiddaatem 
.sorana 'geleniler (balklaıya asker sayılır. 

Eanje'lii •mıemûskdülende bulunaınılton çağM'ma-
üıarı safaret ve .şdhbıanderihamölsrice gazaüaterli iâm ve 
pasaportlarımı afaıiak üizarie sefaret vıe şahlbenderlha-
najarıe hanıan gelmeleri fcüdüıA}.. 

İMadlde 6Q. — Kusmıî sefiealbörilklte seferberliği 
(ilân olunan miahafe halikından oldp,"şuibeiıerıi ıbarii-
diınlde IbüUıunıanilar ve yüikıanik'i rnaddölerde gösterilen 
2laıman içlinde ibuliuinidulklllaııı mıajhiaıl la'sikierlilk-şulbelerli-
.na veya sefiandL ve şehlbenlderihıaraelleflie iglitmeye mıec-
Ibuındurlıaır,. ©ıınllarıın suıretıi «evlkljıeirii." venilecak emr© 
IgÖfrie yapıinr. 

Madde Öl. ••— Söferfberliıki lânınıda asfcenllilk şui-
(belenine oelp ve davet lofenacıalk efnaıt toendi umur 

ve tasuısıatı 'zıatıiyesüıni lidareye ve ledelhace l ıehve 
laleyihlınıdekli ıdaaviyii vekjâfataamjei umumieııin iıhifiiva 
eylediği MMiımllıe «aHalhliyeİe toklilbe ve lajharımı. teş-
n!ik ve 'telvklile rnıe2wm lofflmıak şarUJiylle lalkirıalba ve ;evid-
dasıodan ,'biriM veya alhar ıbir şahısı 'tevkiil ieddbiılr. 
Işlbu vekâlet mıahalî asitoerl'ık şu'basıi najsli ve !mla,-
ha l î janldarımıa zjalbMyle pois memuru huturunda 
ıtakriir ve ıtlevsiük olunımaMıa 'benalber ıhiiç 'bir gûna 
ıhiarç ve ıiiesikn lalunmaz;, Vekâiıatniama 'sunetfera §ulbe:-
lerde suneüi majhısusada lihzaır idlunacalk dıefteıüne ay -
man toaıyıit. ve ıtesçtl olunup 'bilcümle rnıalhakiim ve 
devatre Ibnaizıtnıdıa muteberdir. 

Ruhsaîilı İhitüyat Bfnattan Tediıl' Bditoekfer 
Mıaıdde €2, — 'Bir saferîbarlklk veya tolıkn w» ma-

nevria liçan rulhsalfelı ve lihtiyat efradım çaığrıilmaları 
üâzıım ıgelıdiiıkitıe:. . ' 

'Çüaiüik 'olmıallarandan doıkyı 63 ve :64 ünoü mad-
•Ğekım itevlfiiikıân ıtedileıti fcalbedemler fille ve son yolfc-
lama sıirıasiinda anllıaşıtonıiiş huilunmahdır. 

Madde 63. — A âjyüişıi idabiiiî veya her hangi Ibir 
fseferlberlik mialfesadiyle vulku Ibuilaın liçltümlaliarda puhj-i 
sath veya iMıiyat efrattan har Wanlgi mamuıöyet ve 
ihfeîmette ibulıumıanilarıın Ve oıe mjiıkltiaırınıra ıfcediılii lâzım 
(geleceği Idaha vakltsi hazıamda Erkânı Harfbiyıai Umu-
'mliıyenin ide. muvalfıalkialtı (Iâhlik ölımlalk şarıtiiıyle licra, 
Veköılllerii Heyaüiınae bliır cetveli ha inde tasipiıt ve Mü-

dafaaii Mlilllliıye Veklâtetiiylle sal'm ıkıalbadenilere itdbüiiğ 
edilir. Bunliar ve mıuvaazıalf efnadı da dıalhll ioimıaik 
üzera IbMumuım *dem!iryolaırı ve hu iyoilarun son m-
Uaısyonteı öHan fflimianılıar memurıiın ve mıüstıairüdamıin 
ve lamlaltefi ıdajimıesliınden olldulklıarı vekâleü laiidasliındön 
veoleoek defterlerle ıtebeyyüın ©dlenllier seıfıarlbedliğinı 
'ilânınidan. ülç ay akidem iiışlbu 'hiiızmet ve mıamıuriiysit-: 
lere tayıin . eıdİmliş ^olma'k şarüiıyie seferberliğim' 
ilik devirde tecil edilirler. Vdkâîeti aideleni işbu mü
eccel memurin yerlerine yaşlılarını ve askeri'kçe iii-
şliği bulunmayanları peyder pey tedarik ve ihzara 
medburdiurllar. Seferin ilk devrinde in'kişaf edecek va
ziyeti utaumdyeye nazaran bunların t'ehdıl edilerek 
lüzumu miktarının silâh altına alınmaları veya de
vamı tedilerî vesair istihdamiları hususu başkuman-
'danlik ve Heyeti Vdkölece takldir ve tebliğ olunur ve 
seferin kievamı esnasında görülecek hal ve vaziyete 
nazaran !bu esası tanzim etmek için icabet^iıkçe aynı 
usule müracaalt olunur. Bu maddenin birinci fıkra
sında zikredilen cetvellere dahil vazife erbabı talim 
ve manevra içlin silâh altına celbedİ'lmezler. ikinci 
fıkrada zikredilen simendifer müstahdeminin talim 
ve manevrada silâh altına celpleri keyfiyeti Nafıa 
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Vdkâ'îdtiyle Erkânı Harbiydi Umumiye arasında tes
pit olunur., 

Madde 64. — Askerlik şubeleri 63 ncü maddeye 
teVfikan tecil olunanlardan başka daireleri dahilin
deki bilûmum resmî ve hususî basmahanelerle Hila-
lia'hm'er ve müesseselerinde ve hükümet veya ahali 
dilerinde dlup, ordunun iaşe, ilibas ve teçhiz ve esli-
'ha ve mühimmatının tedarik: ve ikmali noktasından 
istifade edileceği taalluk dtfciği Vekâletin teklifi ve İc
ra Vekilleri Heyetinin tasdikiyle tdbeyyün eden ve 
şeddi 'hayatı umumiyeyli tazyik edecek olan fabrika 
ve müesseselerde ve kömür ve emsali maden ocak
larında ve vesaiti nakliyei berriye ve bahriyede ça
lışan memurlar usta ve mülMiassıs aimeîei daimenin 
esamii memuriyet ve hizmetleriyle işbu hizmet ve 
nıemuriydtlerd ne vakit girmiş olduklarını gösterir 
tasdikli cetvellerini vakti hazarda 'hükümet marife
tiyle mensup oldukları fabrika ve müesseselerden ala-
ralk hazır ederler ve birer .suretimi usulü veçhile Mü-
dafaai Milliye Vdkâldtine 'gönderirler. Seferberliğin 
neVine göre bu gibilerden seferberlik ilânından laa-
kal üç ay evvel tayin edilmiş olmak şartiyle hangile
rinin tecil edilmesi icabedeceği seferberlik emriyle 
beraber tebliğ kılınır ve 'bu suretle tecil olunanların 
seferberliğin uzadığı müddetçe tecillerine devam olun-
maisı ve tamamının Veya bir kısmının askere celbi 
sdbkddecek teklif üzerine îcra Vekilleri Heyeti ka-
rariyle iora ölünür. 

Madde 65. —• 63, 64 ncü maddelerde yazılı sebep
lerle silâh ~ altına alınmaktan tecil edileceklerden 
maktu ve munzam olmak üzere iki nevi vergi alınır. 
Maktu vergi miktarı beher sen'ei müecceliyet için 
seyyanen dört liradır. Munzam vergi, kazanç, müsak
kafat, arazi vergilerinin kezalik beher senei müecce
liyet içlin bir mislidir. Kazanç vergisi üzerinden alı
nan kesri munzamlar Ibu hesaba dahil değildir. Mak
tu ve munzamı vergiler miktarı üç yüz lirayı tecavüz 
edemez. Makitu vergi akaibi tahakkukunda defaten, 
mu'nzam vergiler asılılarına tebaan mütesavi taksit
ler ile tahsil olunur. Tecil edilmiş olanlar her hangi 
bir taksit zarfında tahtı silâha alınacak olurlarsa 
takibeden taksitten itibaren munzam vergileri terkin 
olunur. 

Madde 66. — Memuriyetleri se'bobiyle tealileri 
lâzım gelenler bu memuriyete hangi tarihte tayin edil
miş olduklarını gösterir merkezde dalireleri memurin 
sicil müdiriyetlerince ve mülhakatta vali ve kayma-
kamlarca verilmiş birer vesika ve hizmet ve meslek
leri sdbdbüyîe tecil edilmdleri lâzım gelenler dahi bu
lundukları müessese ve imalathaneler müdiriyetlerin-

I den verilmiş ve mahallî belediye heyetlerince tasdik 
I ddi'lmiş birer şdhadetname alarak ilk veya son yokla-
I ma zamanlarında yoklama heyetlerine ve yoklama 
I 'bitmiş ise bulundukları mahallin askerlik şubelerine 
I göstermeleri veya göndermeleri ve çürüklerin dahi 
I çürüklükleri hakkında haber vermeleri lâzımdır. 
I Maldde 67, — İlik ve son yoklama heyetleri ve as-

. I kerİk şubeleri, gösterilecek şehadetname veya veri-
I îecek haber ve alacakları cetveller üzerine ihtiyar 
I meclisi ve heyetlerinden vesair icabedenlerden ya-
j pacakları sorgu üzerine memuriyet ve hizmet asha-
I hinin hizmet ve memuriyetlerine ve çürüklerin he-
I kimlere muayene ettirilerek çürükleri der ecesine gö-
I re künydlerlne ve cüzdanlarına işaret eder ve altını 
I tasdik eyler. 

I 'Madde 6 8 . — Yukarıdaki maddeler veçhile hiz-
I met ve memuriyetleri ve memuriyetlerin birinden di-
I gerine bilafiası'la geçmiş bulundukları halde tebdili 
I memuriyetleri ve çürüklükleri hakkında valktiyle ha-
I her vermemiş ve şdhaddtriame '•göstermemiş ve ka-
I yıtlarına işaret ettirmemiş efradın seferberlik ilânın-
I dan sonraki iddiaları dinlenmez Ve çürüklük iddia -
I sında bulunanlar arkadaşlariyle silâh altına alınarak 
I gidecekleri kıtalarda muayene olunurlar. İleri zahire 
I müstesnadır. '• 

I Madde 69. —- Harp zamanlarında çağrılacak ruh-
I saitlı Ve ihtiyat efrattan kabahat ve cürüm ile maz-
I nun olanların Müdafaâi Milliye. Vekâletince gösteri-
I lecdk lüzum ve Adliye Vekâletinden verilecek karar 
I üzerine muhakemeleri terhislerine talik olunur. 
I Madde 70. — Çağrılma zamanında hasta veya. 
I tevkifhane veya bastalha'nede oldukları cihetle gele-
I medikleri 47 nci madde veçhile ihtiyar meclisi heyet-
I lerinin şehaddti ve varsa askerî veya sivil hekimle

rin raporlariyle yoklama heyetince anlaşılmış olan 
I ruhsatlı ve ihtiyat efrat iyileştiklerinde veya tevkifha-
I ne veya hapishaneden çiktMarında emsalleri kadar 
1 hizmet etmek üzerce askere ahnırlar. 
1 Askeride Bulunanlardan Aileleri Fakir ve Muhtaç 
I Olasılara Yapılacak Yardim 
I Madde 71. — Kimsesizlik (Muinsizlik) sebebiyle 
i askere alınmamak usulü kaldırı'lmıştır. Hazar ve se-
j ferde kırk beş günden ziyade müddetle askerde bu-
j lunariların yiyecek Vesair ihtiyaçları öteden beri ken-
I dileri tarafındain tedarik olunan ve başkaca muave-
I net edecdk kimseleri ve rayici mahallîye göre idare 
I ve ihtiyaçlarını temin ddebileeek servet ve gelirleri 
I bulunmaidığı, mukîm bufu'ndükHarı karye ve mahalle 
I ihtiyar heyetlerince tebeyyün edenlerin hanelerindeki 
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evlait, zevçle dbeveyn ve yalkın akra'balarına askere 
gütlkîeri günden terhisleri tarihine kadar köy ve ma-
haHderinde bulunup, askere alınmamış olanlar yar
dım etmeye mecburdurlar. İşbu yardımın ne suret
le yapılacağı köy ve mahalle Miyar meclisi ve he
yetlerince tespit ve onlar vasıtasiyle ifa olunur. Hü
kümet: rüesalsı ve mahallî belediyeleri bu hususu ta
kip <ve temine meclburdurlar. 

Madde 72. — Yardım edeceklerde ahvali mali
ye veya vücut; sağlamlığı şarttır. Firarda ve izinsiz 
'bulunanların ailelerine yardım yapılmaz. 

'Madde 7 3 . — Vakti. seferde yapılacak işbu yar
dıma idarei hususiye ve belediyeler de iştirake mec
burdur. . | • • 

Asker Çağında Bulunanların Memldketlerinden Ha
rice Yolculuk Yapa'biîmeleri 

ıKöy ve mahalle ihtiyar meclisi ve heyetleri köy 
ve mahallelerinde on 'beş günden ziyade olturan ya
bancılarla firar, bakaya, yoklama kaçağı, izinsiz ve 
saklıkları ha'ber vermeye borçludurlar. 

Madde 76. — Seferberlikte asker çağında bulu
nanların yolculukları hakkında Müdafaai Milliye 
Vekâleti Dahiliye Vekâletiyle müştereken bu fasılda 
yazılı olan kayıtlardan başka tedbirler kullanabil'ir-
ler. 
Kıtaattan İzinli ve Tdbdiîhâva Suretiyle Ayrılacak 

• E f r a i t ' • • • - . 

Madde 77. — Muvazzaf hizmetini yapmak üzere 
kıtaat ve müessesata girmiş bulunan efrada, asker
likleri altı ayı geçmedikçe ve cezalı efrada cezaları 
müddetini ikmal etmedikçe izin verilemez. Altı ay 
askerlik yapmış olanlara muvazzaf hizmetlerini biti
rip, terhis edilecekleri zamana kadar bir kerede ve
yahut h'ir kaç defada topu bir ay izin verilebilir. 

Bu müddetten fazla izin ile altı ayı İkmal etme
mişlerden feVkalâde mazeretleri olduğu anlaşılanlara 
izin verelbilmek hakkı kolordu ve daha yüksek maka-
mata aittir. 

Gerek İzini, ve gerekse tdbdilihavaya gönderile
cek efrada ne kadar izinli veya tebdilihavalı olduk
larını gösterir, kuta Ve müessese kumandanlarınca el
lerine tezkere verilmekle beraber keyfiyeti başkaca 
askerlik şubelerine de yazarlar ve şubelerde bu gibi
leri izinli ve tedbilihavalı defterlerine yazarlar ve 
müddetleri bilt'ince kotalarına seMkederler. 

Madde 78. — Muvazzaflardan tebdilihavaya gi
denlerin tebdilihava müddetleri üç ay veya daha zi
yade olduğu veya temdit veya tekrar i'îe üç ayı geç
tiği halde üç aya kadar (Dahil) olan kısmı ve izin 
alan efradın izin müddetlerinden yalnız bir ayı mu
vazzaf hizmetlerinden sayılır. Muvazzaf hizmettle-
rini bitirmiş oldukları halde görülen lüzum üzerine 
terhisleri gediktİrilmiş olanlarla ruhsatlı ve ihtiyat 
ve cezalı efrattan tdbidilihavaya gidenlerin ve izin 
alanların tddbilihava ve izin müdetîeri ne kadar olur
sa olsun tamamı hizmet ve cezalarından sayılır. 

Hazarda üç ay veya daha ziyade, seferde ne ka
dar olursa olsun tebdilihava alan efrat kıta ve mües
seseleriyle irtibatları kesilerek şubeleri emrine veri
lirler. 

Hazarda üç aydan az tedJhilihava alanların kıta-
lariyle irtibatı kesilmez, yalnız müdetîeri ne olursa 
olsun tebdilihavaları hitamında muvazzaflık müddet
lerini ikmale altı aydan az kalmış olanlar mukim 
bulundukları şubelerinin mensup olduğu kolordu mü
rettebatına verilirler. 

Madde 74. — Şubeleri daire'sinde taşraya çıkmak 
isteyen her erkek, giderken hüviyet cüzdanını yanın
da götürmeye ve esnayı seyahatte talep vukuunda 
polis ve jandarmalara göstermeye mecburdur. Elle
rinde hüviyet cüzdanı bulunmayanların ve bulunan
lardan işbu cüzdanların askerlik hanelerine ve yaş
larına nazaran ilk ve son yoklamalarını yaptırdıkla
rına ve emsalleri silâh altına alınmış olanlardan as
kerliklerini ifa dtfciklerine veya tehir ve tecil edildi
ğine kayılt gösteremeyenlerin yolculuğuna müsaade 
edilmez.; Bunlardan hüviyetlini ve askerlikçe ilişiği 
'bulunmadığını ispat edenler seyahatlerinde serbesttir
ler. Hüviyetini ve askerlikçe ilişiği bulunmadığını 
ispat edemeyenler zabıta nezareti altına alınarak 
haklarında tahkikat yapılır. Ndticei tahkfikatifca asker
likçe ilişiği olduğu anlaşılanlar mahalli askerlik şu
besine teslim olunur.; 

Madde 75. — Asker çağında olup, şubesi dairesin
den on beş günden fazla olmak üzere taşraya çık
mak isteyenler çıkmazdan evvel gidecekleri yerler 
hakkında köy ve mahalleleri ve gidecekleri yerlerde 
on beş günden ziyade kalacak olurlarsa oturacakları 
yerlere dair gittikleri mahaller .ihtiyar meclisine ve
ya (heyetlerine veyahut askerlik şubelerine giderek 
haber vermeye veya yaziyle (bildirmeğe ve oturduk
ları yerleri değiştirdikleri halde tekrar haber vermeye 
borçludurlar. Askerlik çağında olup, tahsilden gayri 
her ne sebebe mehili olursa olsun ecnebi memleket
lere gütmek istiyenlerin yaşıtları henüz muvazzaf hiz-
rrieti için askere çağrılmamış iseler mal sandıklarına 
bedeli nakdî miktarı teminat mektubu yatırmak şar-
tiyle gitmelerine izin verilir. (Bu mektup, sahibi as
kere girince iade olunur) 
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Hrar ve İzinsizler . • • 
Makide 79. — Firarların kaçtıkları tarih ve üzer

lerinde ne gibi eşya ve teçhizat götürdükleri mensup 
oldukları Ikılta ve müessese kumandanları tarafından 
askerlik şubelerine yazılır. Şubeler de gelen haber 
üzerine bunları firar defterine yazarak elde edilme
leri için mahalli hükümetine veya sair icabedenlere 
bildirir. ; 

Madde 80. — Kıtaat ve müessesattan kaçan ve
ya aldıkları izin ve tebdilihava müddetini geçiren 
efrat kıtaatça ve şubelerce ele geçirilinceye kadar 
aranır ve elde edilenlerin ifadesi 'alınarak şubelerin
ce tahtelhıf z kıtalarına sevkediltmek üzere mahalli 
Mkümetine teslim olunur. 

Firar ve izinsiz olarak geçen müddetlerle yirmi 
günü geçen inzibat cezaları ve her hangi bir mahke
menin hükmettiği cezalar muvazzaf ve ihtiyat hiz
metlerinden sayılmaz. 

Yaşlarını Değiştirenler 
Madde 81. —- Askerlik çağına girdikten sonra 

yaşlarını değiştirenlerin yaşlarunca yapılan değişikli;-
ğin askerlkleriine tesiri yoktur. Ancak son yoklama 
görmemiş olanlardan nüfus kütüğünde yazılı yaşları, 
şahıslarına uygun görülemiyeniierin yaşlarının takdiri
ni Nüfus Kanunu mudMnee ait olduğu mahkeme
den istemek üzere askerlik meclisleri veya askerlik 
kalem ve §u!be reisleri veya mahallin en büyük mül
kiye memuru tarafından müddeiumumiye müracaat 
olunur ve bilmuihakeme takdir olunacak yaşa göre 
askerlikleri yaptırılır.1 

Askerlı'k m'eclislerinin veya kalem ve şube reisle
rinin istemesi üzerine yaşlarını değiştirenlerden deği
şen yaşlarına göre sön yoklarna görmemiş veya gör
mekte bulunmuş olanların yaşıtiariyle ydklamaîları 
yapılır. Arkadaşları son yoklama görmüş 'olanlardan 
yirmi üç yaşını bitirmiş olanlar seksen altıncı madde 
veçhile muvazzaf hizmeti ve azamî hizmeti cezaiye-
îerii'nÜ yaptıktan sonra yaşıtlarının bulunduğu sınıfa 
geçirilmek üzere askerlik meclisince ve toplu değil 
ise idare heyetince numarasız asker edilir. 

Askerlik çağına girmezden evvel yaşlarını değiş
tirenlerin değişen yaşları kabul olunur. Bunlardan 
yaşlarını büyütmüş olanlar değişen yaşlarına göre 
arkadaşları son yoklama görmemiş veya görmekte 
bulunmuş iseler arkadaşları veçhile yoklamaları ya
pılır. Yaşıtları son yoklama görmüş bulunan'lar hak
kında ise emsallerinin sevkedilip, edilmediğine göre 
seksen altıncı madde veçhile haklarında . muamele 
yapılır. 

Madde 82.— Askerlik meclislerinin toplanmasfıy-
le yoklamaların nasıl yapılacağı, numara çekilmesi ve 
numara çeken veya numarasız asker edilenlerle ruh
satlı ve ihtiyat efradın toplanma ve şevkleri, muh
telif mürettebalta tefrikleri ve ifayı hizmet edenlerin 
terhisleri tafsilatı Müdafaai Milliye Vekâletince ya
pılacak talimat ile tayin olunur. 

Cezalı Askerlik 
Madde 83. — Askerlik çağına girmiş olup, yirmi 

yaşına girdiği senenin temmuzunun birinci gününe 
yani son yoklamasına kadar ont yedinci madde veç
hile ismini doğrudan doğruya veya her hangi bir va
sıta ile ilk yoklama defterine yazidırmamış bulunan
lardan son yoklamanın devam ettiği günler bitinceye 
kadar müracaat eden veya ele geçenlerden 1 CClO ku
ruş cezayı nakdî alındıktan sonra her ilki yoklama
ları birden yapılarak keyfiyet cüzdanlarına yazılır. 

Madde 84. — İlk yoklamasını yaptırmış olduğu 
faalde son yoklamanın devam ettiği 'günler İçinde ma
hallîn askerlik meclisine veya sefaret ve şehbender-; 
hanelere gelmemiş ve gelememesi hakkında işbu ka
nunda yazılı bir mazeret bulunduğuna dair ha'ber 
göndermemiş olanlardan arkadaşlarının ilk tertibi
nin şevklerinden evvel ele geçen veya kendiliğinden 
gelenlerden 1 5CÜ0: kuruş cezayı nakdî alınır ve he
kime muayeneleri yaptırılarak askerliğe elverişli 
olanlar, kabiliyeti bedeniyeleriine ve tahsil derecesine 
ve ahve'li saürelerine göre tam veya kısa hizmet yap
mak ve arka'daşlariyle sevk ve terhis edilmek üzere 
numarasız olarak asker edilirler. 

Kabiliyeti ibedeniyeleri askerliğe elverişili bulun
mayanlar fadkiim muayenesine göre ya ertesi seneye 

Herk olunur veya askerlikten çıkarılır. . 
Madde 85. — İlk yoklama defterine ismimi yaz

dırmamış olmakla beraber son yoklamada da bulun
duğu mahal askerlik meclisine gelmemiş ve geleme
meleri hakkında bu kanunda yazılı biir sdbep olduğu
na dair haber da göndermemiş bulunanlardan ele 
geçen veya kendiliklerinden gelenler hakkında elde 
eddlik'ileri tarihe -nazaran yukarıki madde veçhile 
muamele yapılmakla beraber cezayı nakdîleri iki kat 
olarak alınır. 

Madde 86. — İlk yoklama defterine ismini kay
dettirmiş olsun, olmasın her hangi bir mükellef son 
yoklamakla bulunduğu mahal askerlik meclisine veya 
sefaret ve şenbenderhanesine gelmemiş olmakla be
raber yirmi altıncı maddede muharrer mazereti ka-
nuniyesiini ihbar etmez, ve hemsinlerinin ilk tertibi
nin celp ve seçkine kadar da dehalet etmemiş veya 
ele geçmemiş bulunursa 35 yaşını ikmal edinceye ka-
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dar ele geçtiği -tarihten itÜbafen (hararetli ve hâU has
talıklar ile hali sirayette emraza müptela olanların 
- firengifiler için talimatına göre hareket olunur -
ve maluliyeti zahire ashabından ibulunanların) mua
yeneleri mahalleri'nce icra. ettirilir. Bunlardan mua
yene neticesi katiyen silki askerîden ihraçları takar
rür edenler terhis olunurlar ve kendilerinden elli li
radan yüz liraya kadar mahallî idare heyetinde ve 
serv'etlerine göre cezayı nakdî alınır. 

Sıhhati muvakkate'n askerliğe elverişli olmadığına 
dair haklarında rapor verilenlerin şevkleri tehir olu
nur. Bu suretle şevkleri tehir edilenlerin neticede ah
vali sıhhiyeleri silki askerîden ihracı ieabettirirse ay
nı cezayı nakdîye mahkûm olurlar. Diğer maluliyet 
iddiasında bulunacakların muayeneleri il'tJilhak ede
cekleri mahallerce icra olunur. Bunlardan hizmieti 
'askeriyeye elverişli olduğu telbeyyün edenTeri'n ve mu
vakkat sıhhî arızalariyle seMkleri tehir olunanların 
kı'sa hizmet dddliaları nazarı dikkate alınmamak ve 
cezalarını görmedikçe bedel vermek hakları ref edil
mek şartiyîe askerlik meclislerince ve hali içtimada 
değilse idare heyetlerince bilâkura numarasız asker 
edilir ve yaşıtlarının ilk kafilesinden ne kadar son
ra dehalet etmişler ve ele geçmişler ise muvazzaf hiz
metlinden ayrı olarak o müddetim iki misli arkadaş
larından fazla ve cezaen istihdam olunmak üzere bi-
latehır sevk olunurlar. 

Tehiri dehalet ne kadar olursa olsun, hizmeti ce
zaiye, muvazzaf hizme'tlinlen ayrı olarak iki seneyi 
tecavüz edemez. Otuz beş yaşı'nı ikmalden sonra ele 
geçenler altı sene inşaat ve emsali hîdematta istih
dam olduktan sonra yaşıtları rneyanına nakil ve kay
dolunurlar. Cezaen ifa. ettirilecek hizmetlin muvazzaf 
hizmetten evvel ve s^önra olmak üZere her hangi bir 
kıtada veya mahalde veya işjbu hizmetin tamamının 
veya bir kısmının tarik amelei mülkellefesii misiiUu 
'nakden veya bedenen vilâyet yollarında (iik'i günlük 
ceza "hizmetine mukalbiil <bir .gün yolda çalışacaktır) 
ifa ettirilmek üzere badefter vilâyetler emrine terk 
ve tevdiinde Müdafaa/i Milliye Vekâleti, salâhiye'ttar-
dır. 

Madde 87. — Son yoklama yapıldığı sırada ertesi 
seneye, terki mucip mekteplerde 'okumakta olup da 
bulundukları mahal askerlik meclislerine veya şube
lerine tahsil derecesi hakkında tasdikli şehadetname 
göndermemiş olanlardan bin.- beş yüz kuruş cezayı 
nakdî alındıktan sonra ertesi seneye terk olunur. 

Madde 88. — Askerlik meclisi reis ve azalarından 
bilâözür meclise gelrniyenlerle 47 nci madlde mucibîn-
ce yapılacak yoklamaya, bilâözür gelmeyen veya ve

kil göndermeyen polis amirleri ve jandarma kuman
danı hakkında vazifelerine devam etmeyenler hak-
ktodafci ahkâmı kanuniye tatbik olunur. 

Madde 89. — Numara çekmüş yahut 84 ncü mad
de mucilb'ince numarasız asker olmuş bir mükellef < 
arkadaşlarrnın hini şevklinde vuku bullan davet üzenine 
gellmtez ve .bu da 47 nci maddedeki sarahat veçhile 
bir mazereti kanumyeye müstenit olmadığı tasdik 
edilmiş bulunursa veya esnayı sevk'inde misafirhane
den veya yoldan firarı şubece tdbeyyüinf ederse hini 
derdest Veya dehaletlerinde arkadaşlarının bidayeti 
şevkinden itibafen geç'en eyyama nazaran seksen al
tıncı maddedeki ahkâm veçhile hizmeti ceza'iyeîerin'i 
tayin ve başkaca muvazzaf hizmetleri r'fa ettirilmek 
üzere keza askerlik şubelerince künyelerine şerh ve
rilerek sevk olunur. 

Madde 90. — İhtiyat efrattan olup, talim veya 
manevra veya asayişi dahilî için çağrıldıkları halde 
bilâözür gelmedikleri 47 nci madderiin sarahati veç
hile tebeyyün edenler, geciktikleri müddetin - bir mis
li' arkadaşlarından fazla hizmet yaparlar ve kendile
rinden 30 - 40 liraya kadar cezayı nakdî alınır. Bu 
gıbiler askerlik; borcunu ödemedikçe bir memuriyet
te kullanılamazlar. Seferberlikte davete icabet etme
yen efrat, (Muvazzaf, ruhsatlı ve ihtiyat) Divanıhar-
be tevdi edilerek askerî Ceza Kanununda yazılı hiz
met ve cezayı görürler. (1) 

Madde 91. — Ellerindeki hüviyet cüzdanlarına 
nazaran askerlik çağıma girmiş efrattan o senenün tem
muzunun birinci gününe kadar ilk yoklamasını yap
tırarak cüzdanlarına işaret ettirmemiş bulunaınları, 
hükümet hizmetine alanlar (memurin müdürleri ve 
buna mümasil salâhiyattar memurlar) Türk Ceza 
Kanununun 230 ncu maddesi mucibince tecziye edli-

(1) Seferde seferberliğin vesaiti mutade ile ilâ
nından ve hizmeti askeriyeye davet vukuundan ve 
müddeti muayyenenin hitamından itibaren yedi gün 
zarfında davete icabet etmeyen efrat (muvazzaf, 
ruhsatlı ve ihtiyat) dört aydan iki seneye kadar ve üç 
ay zarfında icabet etmeyen efrat iki seneden on se
neye kadar hapis ile mücazat olunur ve emsalleri ka
dar hizmet etmek ve bedelistihdam işbu cezalarını 
görmek üzere sevk olunurlar. Bu suretle sevk olu
nanlardan seferberlik rnüddetince müsafirhmtelerden 
ve yollardan ve müstahdem oldukları kıta ve mües
seselerden firar edenler ve seferberlikte bilâmazeret 
üç aydan fazla davete icabet etmeyenler idam olu
nur. 
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İr ve hususî hizmete alanlardan bin kuruş cezayı 
nakdi alınır. 

Madde 92.— Askerlik çağına girmiş efrajttan 
girdikleri senenin teşrinisaninin sonuna kadar son 
yoklamasını yaptırarak cüzdanına işaret ettirmemiş 
olanları hükümet hizmetine alanlardan, yukarıdaki 
ımıaldıdıadle yahnin cezayı miakidfer ikfi katt alının-. Bu gi
bi efradı hususî hizmete alanlardan iki bin kuruş 
hafif cezayı nakdî alınır. 

•Mfaidjdıa 93. -— îlik vie son yoklamasını yaptıırimış 
olsun, olmasın yirmi bir yaşma girmiş ve yaşıtları 
çağrılıp, askere sevkedilmiş efrattan daha, sonra sevk 
eidrflsoeıkflarlilnli gösîıeirliır cüzdlaınlaiııında rüır iışıaırgîîi mah
susa bulunmiayanlardan sulh mahkemesi} kar adiyle 
elli liirajdan yüz İraya kadar cezayı nakdi alınır. Ruh
satlı • ve ihtiyat efrattan olup da .seferberlikte çağrıl
mış oldukları halde gitmemiş bulunanları veya kıta
attan kaçmış olanları veya ajldıkları izin müddetleri
mi geçirenleri hükümet hizmetine veya hususî hiz
mete .alırlar ve. hu gibilerim .gizlenmeleri ve kaçma
ları hususunda yardımları olduğu mahalli zabıta 
memurlarının zaibıt varakalariyle anlaşılanlar Diva
nı Harbe verilir. 

Madde 94. — A&kediikleriıni bitirip, terhis olu
nan efrattan 54 neü madde rnudibiımce. iki ay içinde 
'bir gûna özürleri olmaksızın tezkere ve cüzdanlarını 
şubelerine fcaydettirrniyenlerden beş yüz kuruş ce
zayı nakdî alınır. 

Madde 95. — Askerlik çağında olup da şubeleri 
haddine gideceklerdbm gidecekleri yerleri veya 74 neü 
madde mucibince gidecekleri yerlerde on beş gün-" 
den ziyade kaldıkları halde oturdukları yedeni, git
tikleri köy ve mahalle ihtiyar meclis vaya heyetleri
ne veyahut şubelerine .bildirrrilyenlerie o köy veya 
mahallenin ihtiyar meclisli veya heyetlerinden beş 
yüz kuruş cezayı nakdî a,lınır. 

Madde 96. — Görüşlerine nazaran yirmi yaşla-
rınfe girmiş oldukları halde isimlerini nüfus kütü
ğüne yazdırarak cüzdan almamış saklılardan ele ge
çenler veya kendiliğinden gelenler nüfus kanunu mu
cibince nüfus kütüğüne yazılmak üzere nüfus idare
lerine gönderilir. Nüfus idarelerince •- kütüğe yazıla
rak keyfiyet askerlik şubelerine hemen bildirilir. 

Bu gibilerden yaşlarına nazaran arkadaşlarının 
son yoklamaları yapılmış olanlar numarasız asker 
edilerek arkadaşlarının sevk edilip edilmemiş bulun
duğuna nazlanan halklarında seksen altıncı maddede
ki azamî ceza tatbik olunur-ve askerlikleri yaptırıl
dıktan sonra yaşıtlarının 'bulunduğu sınıfa getirilir
ler. Arkadaşları son yoklama görmemiş veya gör

mekte bulunmuş olanların yoklamaları ve askerlik
leri onlar gibi yaptırılır. 

Madde 97. —• Bir defadan ziyade askerden ka
çanların firarları altı. aydan ziyade uzadığı halde gel
meyen veya elde edilemeyenlerin tarihi firarları gös
terilmek üzere kıta veya müesseselerinden veya as
kerlik şubelerinden mahallî hükümetine vaki olacak 
müracaat üzerine elde edilinceye veya kendiliklerin
den gelinceye kadar usulen imal, mülk ve arazisi 
haczolunur ve Askerî Kanunu cezada firariler hak
kında yazılı en büyük mücazatı görür ve haklarında 
hidematı âmmeden mahrumiyet cezası ayrıca hük-
molunur. Memuriyet ye hizmette 'bulunanlar memu
riyet ve hizmetlerinden çıkarılır. Bu suretle muame
le hazarda hizmeti askeriyenin ifasına kadar ve se
ferde iü!|e?|slbie|t davialm «dar.' YoMlaima kaçağı, fetasiz, 
bakla/ya ve slaıkkfer Ihakkıınida da aıynı veçhile muıajmefe 
yapılır. -

Madde 98. — Muvazzaf efradiyle ruhsatlı ve ih
tiyat ifrattan ismini değiştirerek diğeri'yerine hekimi 
muayenesine veya askere gidenler ve yekdiğeriniim 
hüviyet cüzdanını veya askerî tezkeresini kullanan- -
lar ve muamelâtı askeriyelerinde sahte şehadetname 
ve evrak istimal edenler veya, askerlikten kısmen ve
ya tamamen kurtulmak mafcsadiyle her ne suretle 
olursa olsun hile ve desise yapanlara şerik ve muin 
olanlar mahkemeye verilirler. Bu suretle yerine di
ğerini göndermiş veya hile kullanmış olanlar arka
daşlarının müddeti hizmetlerimden iki kat ziyade as
kerlik yapmak üzere askerliğe kabiliyetleri aranmak
sızın sevk olunurlar. 

İleli zahire müstesnadır. Seferde her hangi bir 
suretle askeri kuvveti,tenkise sebep olacak surette va
kıa gayrımutabık kasten vesika verenler divanı harbe 
tevdi edilerek askeri ceza kanununa tevfikan tecziye 
olunurlar. (1) 

'Madde 99. — Nüfus kütüklerine yazılı olanları 
yoklama cetveline yazmamış ve yazdırmamış veya 
sair bir muamele sebebiyle gizlemiş olan veya saklı
lardan veyahut yeniden nüfûs kütüğüne yazılan veya 
yaşlarını mahkeme vasıtasiyle değiştiren efrat hak
kında askerli'k şubelerine bir ay içinde haber vermemiş 

• bulunan nüfus müdür ve memurları vazifelerini suis-

(1) Seferde her hangi bir suretle askeri kuvveti 
tenkise sebep olacak surette vakıa gayrımutabık vesika 
verenler birinci defasında iki seneden bes seneye kadar 
hapis ile mücazat olunurlar. Bu fiilleri tekrar edenler 
idam edilirler. 
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j yüz lirasını içtima gününe kadar ve ikinci taksitini 
altı ay içinde yermeleri lâzımdır. İkinci taksiti zama
nında vermeyenlerin verinceye kadar muvazzaf hiz
metlerine devam olunur. 

'Madde 106. — Bedeli nakdî verenler mahallerinde 
ve civarında bulunan veya nakliye ücreti kendileri 

I tarafından verilmek üzere arzu ettikleri mahalde olan 
bir piyade taburunda (sakatlar geri hizmetlerde) altı 

I ay talim yapmaya borçludurlar. 
İşbu talimler her sene mayıs, teşrinisaninin birinci 

günü başlar. Talimlerinin gecikmesini isteyenlerin en 
çok bir sene müddetle talimleri geciktirilir. Bu müd-

J det bittiğinde hastalık, hapislik, yolculuğun men'i gibi 
I bir sebep olmaksızın talime gelmeyenlerin (hasta) 

mahpus olanlar talim zamanından evvel mazeretlerini 
bulundukları mahal askerlik şubelerinden veya sefa
ret ve şehbenderhanelerinden tasdikli rapor ve şeha-
detname ile asıl şubelerine bildirmeye borçludurlar) 
talimleri iki kat yaptırılır. 

Arkadaşlarının terhisine kadar talime gelmeyenle
rin muvazzaf hizmetleri tamamlattırılır ve bedelleri 
geri verilmediği gibi tekrar alınmaz. Bedel efradının 
izin, tebdilihava, firar ve hapislikte ve cem'an on beş 
günden fazla istirahatte geçirdikleri müddetler talim
lerinden sayılmaz, ©unların kıta sınıf harici hizmetler
de istihdamı memnudur. 
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timal etmiş sayılarak âmirleri tarafından haklarında ta
kibatı kanuniye ifa olunur. 

Madde 100. — Askerlik defterine ve cetvellerine 
yalan yanlış veya eksik bir şey yazanlar ve celp ve 
şevki lâzım gelen efradın geri kalmasına ve silâh altına 
alınması ica'bedenlerin itecillerine ve tecilleri lâzım 
gelenlerin haksız olarak şevklerine sebebiyet verenlerle 
kanun ve talimatta yazılı cetvel ve defterleri numunesi 
veçhile tutmayanlar dikkatsizlik veya sahtekârlık cür-
miyle Divanı harbe verilir. 

Madde 101. — İşbu fasılda yazılı cezayı nakdiler 
ve numarasız asker edilmek muamelesi, mükellef ne
rede ele geçmiş ise toplu bulundukları zaman oranın 
askerlik meclisleri ve dağılmış iseler idare heyetlerince 
hüküm ve keyfiyet mahalli askerlik şublerine tebliğ 
olunur. 

Cezayı nakdiler tahsili emval Kanununa tevfikan 
derhal tahsil edilir. 

Madde 102. — İşbu kanuna tevfikan idare he
yetince yapılacak her nevi muamele ve verilecek ka
rarlarda askerlik şube reisi azayı tabiiye sıfatiyle 
mecliste bulunur ve verilecek kararlarda rey sahibi 
olarak reyini verir. 

Madde 103. — İşbu kanuna göre askerlik meclis
leri veya kaza Ve vilâyet idare heyetleri hakkında şi
kâyetler Dahiliye ve Müdafaai Milliye vekâletlerin-
ce müştereken ve askerlik kalem ve şubeleriyle hekim
ler hakkındaki şikâyetler Müdafaai Milliye Vekâle
tince tahkik ettirilir. 

İşbu meclis ve heyetlerle askerlik kalem ve şubeleri
nin ve muayeneye memur hekimlerin verdikleri ka
rarlar ve raporlar aleyhindeki itirazların kanuna de-' 
recei mutabakatı tetkik ve tahkik ve neticeye göre tas
hih ve tadil hakkı Müdafaai Milliye Vekâletine aittir. 
Buna da kanaat etmiyenler Şûrayı devlete müracaat 
edebilirler. 
Muvazzaf Müddetini Azaltmak İçin Bedeli Nakdî 

Madde 104. — Her sene asker edilen efrat mik
tarı ordu ihtiyacından fazla kaldığı müddetçe Müda-
'faai Milliye Vekâleti henüz silâh altına alınmamış 
olan efrattan (sağlam, sakat) atideki şekilde bedeli 
nakdî kabulüne salâhiyattardır. 

Madde 105. — Bedeli nakdî miktarı bir veya iki 
taksitte alınmak üzere altı yüz liradır. Mükellef ve
ya namına aharı tarafından verilecek işbu bedel, Tür
kiye dahilinde mal 'sandıklarınca ve memaliki ecne-
biyede sefaret ve şehbenderler tarafından Maliye Ve
kâletince tasdikli makbuz mukabili alınır. 

Bir taksitte bedel vereceklerin içtima gününe ka
dar ve iki taksitte bedel vereceklerin birinci taksit üç 

Madde 107. — Alınan bedel hiçbir suretle geri ve
rilmez. Ancak kanun hilafı alındığı anlaşılan bedeller 
Müdafaai Milliye Vekili ve Kolordu kumandanlarının 
işariyle mahalli memurini maliyesince bir ay içinde 
iade olunur. Alanlar hakkında takibatı kanuniye ifa 
olunur. 

Madde 108. — Yoklama kaçağı, bakaya ve saklıla
rın cezalarını görmedikçe bedelleri alınmaz. Bunun 
için bedel vereceklerin bedellerinin kabulünü mani hal
leri olup olmadığına dair şubelerinden vesika alarak 
göstermeleri şarttır. 

Madde 109. — Kanunu mahsus mucibince ihti
yat zabiti olacaklardan bedel alınmaz. 

Madde 110. — Seferberlikte bedelalınmaz. 
Madde 111. — Bedel efradına talimleri müddetince 

maaş tayın ve elbise verilmez. 
Madde fi il 2. — 'tşıbu 'karauınıun 'bedelii 'ntaıkdîiye mt 

'105 njcii miaıddfesü. ihükimü ınfdşırji ıtairlihnnden vte düğer 
ialhkârnı neşrinden. belş ay sıönuna merVidrsn. 

Madde il .'13. — Asaikiiırii niiızamıiıyemıin .siurîeitii afazi
ni müıbfâyyân 23 (Safesr 13014 vıe 13 ıteşrliınlisamıi 1302 
töarflhffi k/amuın İla '16 cismıaızliıyeliaJhJr 133(2 vıa 29 Ni
san 1330 ıtasrM müikeEUielfıiiyeiti askerliye kamunu mu-
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vaklkaitıi Vıe ızjeıytilüetrti ve ta ikjainiuınıa imjulha|liitf bilumum 
kıaıviaıniinı iye nlî ajmaıt ıriüfligıafdır. Alnjoalk, 130)2 (tarifli 
kanıun nıudilbinlcıe (bedel nakdî yenm|iş ofanlaıninı hu
kuku imıajhjfı uz|dıutr;. 

.Makide lılft. —• fişta ikianjunuın: lilcırayi tahklâmıina 
tcna' Vâkiilierli Heyetli memurdur. 29 iMiaırit ! 19017 

iBıaişyekli4 . ' (Adllıiıya Vekili 
' İsmet . MıaJbmıult Bsait 

Müıdafıaıaıi Müliye Vekili .'BjafhStûyıe Vekji! 
üahlliye Vteddffli- HSaıriMiya Vek!» 

M . Oemlil ••' üoikltiotr .Tevfıik Rıüişıtö 
Maliye, Vekilli Mıaıairüf Vekilli 

Musiüafa' AlbdülhalKk ' Mustafa Nöcaitfiı' 
Nafıa Vekili ' Züraat VeMi 

IBehiç Mehmet Salbri: 
Tıiaainöt Vekİii. 

-Mustafa Rahmii 
Sılhlhliıye iye Mulaıvanıeltli İçitünııaliyje Ve!kt'.;!ıiı 

D o k t a Rsffik ' • 

Müdajfaiîi' MLÜfljye Enjdüımıeınlinliırı Tadrilir 
jAiSkıenliiık MülkjeBlıelfliyâtii IKaınuınu 

(Madde 1. — Türküye Cumjhurîiyötii itafbaasu olan 
her erkek, üşjbu kanun mıulcliblimca askietrüıik yapma
ğa mjaclbuındu'r. *. ' 
, 'Nelfenden zıalbliıt yejkjijlliınje j(harliç) kaidlaır oılaınSıairıa 

efnaıt dieto:!r:. 
Mıadda 2. — Askerlik çağı her erkeğin ıssaıs nü-

üBuıs ıkjültiüiğüımde yaızıih: ye lyaızalabaik olan yalşına göıneı- •• 
dir ye yfirmli yaşıma giındlLği sene kânuırMsanfeiiniim 
İbiklime] günden ba^lıyaraJk kırk altı yaşıma girdiği 
sema kânufmusanii'siiınjim blkiinlcii gümümda bitmek üzene 
en çok yiirmıi altı «ene sürer. 

Yeril)i nüfus kütüklerdim birinde yazıılii olimaıyan 
kimiselerikii yalbanjca küitüklerji, yenili ıküıtükferli giiibli 
ısıayiilıır. 'MıuhacMerin lasterlk çağîıaımnuının bıaşilam-
gıcıı, •gelidülkleırji senede nüfus kjütükilerlinıe geçen, yıaş-
lllararaa ye ibu esiasa 'glöne ihlesaip olunur. Geldikleri 
sene kâmumusanKisOmde henüz; yftnmji liıki yaşına SblM*r-
merri'iş olanlar, 'muvazzaf hücaıpatünıi yapmağa borçlu 
ıtujfcuilujr. iFaikat üşibıu :hjiz(m(e!tlörii madde 35 veçhile likü 
«ene tmüddefe (teibJİır lödlir,. Daha büyük yiaişiöa foulu-
mamlıar kendi yaşılıarımın bulunduklara sınıfa geçiri
lir. (Bıu ıgŞübledlın kütüğe yazıılmiailarıının ©ecıifemliş. ol
ması, geldikleri zaımapa ye yakarıma göne bağlıya
cak eten asikjeırlik, çağlıajrıınıı geaJktiirernıaz. Diğieır hür 
ikümidt Jtajbaıasraijdain titanı, rnüjDtecıi olarak veya hükü
metin tabaalığını terk ederek gelip, Türk tabaası ola-' 
raik kabul olunamlaır dalhli mıuıhaaider gilbii 'askerlliık 
yajpımja^a ibfoıryl'ulduinllaır. 

Majdde 3: — Alsikıeflük; çağı/yoiklaırım idevri, miü-
vmmfi&k Me liihltiyait lodimialk üzene öiç deyneye laıyınıiâ . 

Madde 4. — Yiolklaimıa' deyrji askerdik çağının 
Ibaşfllaınjgıioiınıdap Ikıltsayıa ıdulhullıüne kadarıdır, Yolkliajmıa 
ıdeyrtinde Ibulunujp, :se!k|iız|Iinc(i'ımıadide muiöilblinoe a&ıtoe:-
ne listıanımiê i zamaını gelmıemliış lollıanlıarla on ıdoikuz 
ıyaşında Ibulunanilaır,. anjoajk ısetfıerlbeirlüik 'zamanlarım
da Müdaifiaai Mülllliye, Vıelkâlıet)in)iın listernesi ye Heye-
«i VekliHienjin kıajbul ye Rjeiıslieumihıunun d̂ a ıtaisdlik ey-, 
!emjas!iy]ıe yaJlinız; sıihhâ mtüaiyenıallerji yapıüaralk â kieıne 
ıailı»rualbtill!iır!lfep. Bu •sıuirteltflıe aıskjene ataanlar;, kanunıen 
ialıınm/ajBaıru lâıaımı ıgefeni iĝ ünıa ikaidar yapıacaiMaın m-
kısrlğli ordu Iilhıüiıyaicii liçıin 'o seme ftöfpUiatniaiaaJk; laislkıerüttı 
azlığına, çokluğuna göre Müdafaa! Milliye Vekâleti 
ya nıuyazzıaıf ıhiJzrrDötlenine karışılılk tutar. veya as
tarlık. çapanının ısonjumjdan Tikli kat iiındıinir. 

Madde 5. — Muvazzaflık dâvrii, pıtıyadle ismnıfıni-
da i(vıe ihiiizmjöt rniüIddetHieııli Ibijr ıbuıçulk, seınısden zjiyade 
lofıaiı sıraflarla rn.ieirjb.uit ibpiliuınımıayan umum müesse-
'saiütan) ibıir Ibıılçük, ıdjiğar sınıfliarlıa miüjziilfcada tilkli ve 
jandarmada ıi;k!i ıbuçulk, ve Ibabrliyede üjç sene olup, 
kıiüaya ıdülhuUgünlünlden balşlıar, . 

Kir buçuk senieıdan zliyade laslkıerik yapacakîa-
rıın fiazla aslkerflliklleıliıniin karşıilığı olmalk üzere as-
ıkarflliık çağlıanının • sonundan lilkli • kat düşülür. 

Madde i6. — Mıuıyazzsalfllı̂ " 'hlizimiötilniden Ihlç bıir 
fent lisiisna editamıez.: 

Mıadde 7„ — Mulyazgalflıik davmn!in hitfanrınıdarı 
asikerİJk çağının nlihaiyetıine kadar oılıan kıısım; liıhte-
yat devtrlkfo. 

Bahriiyede askerlüık; yalpıip, îhıfciyaıta geÇenlıeıran 
balhriyeye alınmayacak olanları kara ordusu iktiya-
ifiı isayıılır. • "' 

'Mıadde.'8. .•— Her seme slon yokramaları yapilia-
ııa'k numıana çdken yeya numarasız asker edillıenler 
. iittıtiyaçûi göre ıMüdafaali IMıiIiiye Vekâletinden vert-, 
.löaetk lerniir ülzeninıe. yinmıi - -tolir yaşıına gfirdiıkleırli sene 
mayıısınnn veya teişrinisanisıiınin ıbirünti günlerfînde 
ikiittaıaıtsa görtmliş Ibutamtak üzene biir' veya fijkJL def adla, 
çağrılMaa;. 

Madde 9; — İlhlttiyaÇ ;hıaîl'nde askerlin itoplıanmaısı 
V3 'terlhiis zamanllıarı Eııikâna Haırlbüıyei Umıumıiyeınl'n 

-'göısiteneoeğıi liülzüm ve Heyetli Vekiienjiın k)awari;:''üze
rine MüdalfaaSi Milliye Vekâletince kısmen veya 
Ikâmllllen değliştlınldbiün. 

• "Mıadde I10|. — Her sıetm& numanasız '©fraıt kânılien 
ve .nıuımaırai çeken efrait iilhıtliyaç nıiıspetlinde ve num'al-
ıra sıınaisıyle. aislkıeıne almdıkıtıan siomria faizftıa kaianlıana 
(antik efınajt) demir. " 
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İAintılk efrat (lâzım lalduğu vaıkjit arkadaşları ülh-
töiiyajta ge^iinbeye kadar lasögeırfli'lc" 'yapmak üzıare çağ-
'rJalblMier. 

- Arikadaşûarı dlhıüiıyaitıa ıgeçliıniceye kadar çağrılma-
mıış lölaın • aıritiik «ifrat ~ <fom Vöklilani; Heyetli toanarilyfe 
ordu kadrosuna lilâva'oan altı ay •a.'SikjeaHlik yapitMiıl-
ditotan 'Soımna yalşutlarıınun sıınıfenıa geçüriMisbüIliır. Kı-

- ısa Mizrnıat yalpanaık veyiaihuıt mizamnarnaai veç'hile ya-
işîiiariirifdıan, evvel as ta© giderek muvazzaf hüzmet-
lerıiınıi ibiıtfameCıeıni ihasalbilylıe ıMyaıöa geçirmek üzere 
ıtenhlis edlilıenıl'aris (tfulhsaitlı efrait) denlir. ' Rulhsaülı ef
rat iilhifiiyıaıtiii gelçtjntoeye kadar sıafıerberâk öilimıaıdıikça 
(tıekınar muvazzaf ıMzamedi ılçün lajsıkıere çağ;&ıaımaız.. 

-Madlda lıl. — Gömüll'ü asker ancak '©aihirv.yıe ve 
Jandarma snnı'laıriiylıa k-üiçıüJk • aalhûtUflc üçiiın kabul olu-
ırnu/r. Gömıülü [içlim asgarî kıaıbuıl 'haddi on sekiz ya
şını ilkmail edenlerdir. 

İMadde 12. — - S a n yoklamada buluınmayan ve 
(bıiunjalmadılkJiamıma dalir bu kanunda yazalı ibıjr ma-' 
zarat. gö^teramiamıilş o&unıl&ra (yoikilamıa 'kaçağı) son 
yoMamaıda ibuilünaıralk puımıana ule 'veya. mumartaısız 
asker !adldljk|lleni IhıaiMe- iisibanıiildiMarfi şurada gefome-
yanılana veya ıgaîıp da askerlk yapacaktan 'kıtalara 
gitodkisiiziiin ıtoptodıkları yarlardan veya yofendan 
savuşaınilara J(ıBaba(ya), askjare g 'rdMan somu İzinv 

aknıaJkjsıız'iın savmşanilara '(Firar), aşikarda likıan, lişfcrıi 
liçüra veyahut hastlaliamaraik &4m veya ıtiebdffıi hava ail-
idılMarı ıhalde izin ve tebdili ibıava günıüınü geçıi.nsnle-
m de . (iîaJn-şiz), yâımü .yajşılarımıa gjnrnnş oMukûarı hal
de 'isıimılierinii nüfus ve aihz-ı askıer MMiğüınıe geçirrrae-
mıiş buluraıanilara da '(Saklı) denlir. Afelurnum altı ay 
vıe daha Hazla ibatem görmüş efrada JfUaia asikıar) 
alta ayıdan dtelha az 'fcallıim; igöMüjş veya b:ç löalim; gör-
nııamöş efrada (ac'amji iaskar) demir. 

Astoarlıikj' Da::ralarıi 
'MıaJddo 113. — Asker allımak (işlerimde Türküye 

Cumhuriyeti Kolordu mıntıkalarına ve kolordu 
jmıimıfcıtoaJlia'rı asıkıarlt'k dajkieferıjıme, . asikıerlik dalireferii 
aısikjerlilk 'şuibelarliıma ayrşıılmiîlşıtır. Şubeler dairdesnere 
daikleler fırka veya klofaridu'lana ve fetotordufer Mü
dafaa! Müiliye VıetkjâÜıeiîiaife bağılıdır. 

Yakllialmla 
Madde 14. "••— Asıkierllük çağına ıgliıranilerin as'kier 

ıfcülbüliütte yazıilmallan m& sağlık ve sağiaMhkUariyie 
idkuyap yaizmialîları <vst ıtahsıil d'aneoesfi, sanatları .ve 
(nenelerde buıilundu'Marı bakkiinda 'yapılacak teıtkîika-
ıta (ydklîıama) »dianlir.-
. iAsiberlük çağına igiıranilıerdan ydkilıamıa devirlinde 

Ibjuüıunanlar, ibirii yirmi yaşlarıma gürîdiklarti senentin 

ikânumu'sarDİsıiirtıin 'lWMın|di güjnıüindan ibaşhyamak Ba-
zJran soınuındja 'bliiümjeik, iülzjere (dılık, yokllamıa) diğerti 
Temmıuzuın ıbilırıin/ai ıgüinıüın'dleın ibaşl'uyaırıalk ıbeşıröıniav-
vel sıorauruda Mtaök üizıare (som 'yoMama) a i ı iiıki 
yoklamaya fcajbli ıtuibuHıuırtlaı;. • flu 'yaklama^ar yapn-
lırkıen 'rufeslaliı löfrıaıt lite iiıhıtliyatlaran dat t yıoikllaimalları 
yaipıtor. 

/Mıaiidıa'l'^. — İlik; yokûama şube •netjsü vöyta sulbe za-
'b'iul'önlmden bliri üle Ikjajzjaınmn mjüifius 'rniamıuırıu veya kâ-
'öiibfi tarafımdan 'bMiikjte 'köylerde ve mıalhaiıMıerdıe 
yaıpulk.. 

ASkıarlik çağuna ıgîiranılıarlim s'an yoık&aarııasr askıer-
ilı'ık madlıMer'inöe rulhsıaıfilı ve ûlhıbiyait efinad'im sön yok-
lama&ı da laslkariliik şulbeliert zjaibiıfcltenlJnpe kazaları 
'misrikisziinıdie yaipıllıtr. 

İMadds <V6. — Yoklamaya çııkjajcajk, zalbiıösrle 
memuriliara !uısuılüı vieÇhla tercıraih verilir. 

Asiöaılll.ık Çağıınıa Gl'nanlliariim YoikilaımıaJlaırııniin 
Nasıl Yapiiaoağı 

îllk Yo>Mamıa 
'M\diiĞz 17. —• Mar isanıe asıklürili'ık çağıma giren ıar-

'toekileniını müjf'us ıkıütüğüındekfi baManylıe (balbalları 
adını, 'yaşjıarıınji ve Halkapllıarıını -ıgasteniır .'tasdliikli diöf-
ıbarlerli; bâr ay evvel asıfceriMk şubeiarîkijae müfus me-
ımuınlarımdam alnnır ve ııllik yloıkılfaima cetivıelliindakli ıhaı-
mölera geiçMfır. lîlk ve sıom yloıklıam/all'aıtı îişlbu kıaıy;ıfcl;arıa 
ıgörıe yaıpıluır. 

"'Har :sianıe kânuıniuisanı.iniin ibiırtınjoi 'igümündan başlı-
" yarak bu ıkıüınıyefcr öırmsğj veçhile ayrı ayrı ceırveıl-
Here yazılır ve köy ve m(aihallıalıerlde therkes'im göıre-
iblileoeğü yerferıe yap*şıtırıihr. Oerikıes, . Ibu oatıvellleırıde 
görteiaeği yaınlluşılığıi vaya adları yazı'imıamış (oüıam'anı 
fcanıdieriMn ofllsun, otoajsım yfoikliama miemıuııfaınına 
veya askerlik şıutoıaliari'mıa ibidklir. 

fKıöy va mulhıaiıa lilhtıiyar oifâciîiısfi ve ihıeyaferli bu 
Ihusuisıfea feıtıenjiılön va iiiaajbedan 'malumatı yoiklama 
mıemorilarMiıa biMirmıeğe blonlçludurfıar. 

E/k yokiliaımıa mieımrarları bu yoklllama mıüddeıtıi 
liçl'nda ıkiöy ve miaihaleliaıia bdhıemialhlail giderek yo!k-
lamayı yaiparlar, ve asikıarfk1 çağıma ıglirmliş ollanilaır, 
oetvelerfde adları buıluınısıum Ibülummasaın bu yotolamlaı-
da sağlaımlıgı, oikuıyup yazıması, ıtajhsıiil deırecesıi, sa-
matı ve ibudumduğu yar 'hıakjkımda yoküama mıemıum-
lıarımîa toemıdiisıi giderelk' mıalıumıat varmaye vayatot 
yazı /ile vaya' başkja birlisli â a buntoın billıdiinmieğıe vs 
ınıülSuısı hSiMiyöt cCi?dlaınanıı ıĝ öısıtermieye felo'rçtaduriiaır, 
'Bu suıratl©- ük, .'yiolkllaırnıaisii .yapıilan ih'erikjaslin yoiklama 
meîjlfcesii, ybikil'amıa cetvelûnıe ve ihüıviiyet cıüizıdiamıınım 
las'k/erlliiik fajapasjimıa ıdloldunullaraik yoiklama, miemurûarı 
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ıta'naJfıınidaın ıtıaısdlük, olunur ive som yıoklaımıalda bu cüzj-
danılaııik H>u)luinıdiulk!ları mahalilin; askıarikj mieıcfelinıe 
Itiahıemıajhal ıgalimıeilerii ve !gdîjırçayan|liarliın.' oetaaîlaınıdıra-
lacağı HcjenıdMieriinıe ıvaya* vekjilariiınie aınlaltıisn. Ellartiını-
de rnıuamıalaltı as!k|©rüıyayii glöslüenin Ihjürvıiyet. cıüzdapilıaııu . 
oHmjajytaınJÜanai tişbu cüjzjdaınllarıırı tedarik; M© teısımıa kan 
•dar askerî ıhûner cüzdaın; tvayıa 'vesiiıkja, vierlür. 

İMıadda 1'8. — BlarjJn|dıe ihüjviiyat cüzdanı IbııiumH 
maiyaınilanlıa 'yferımli yaışunıa ıgflınmiiş loidükillaırı ihıallde ilk, 
Ma ylJrımii yiaişuna bötünmliş dldufcliarı ıhıalîidle sloıhı 'yokjllai-
ımialannıın, yaipıilıdığııntaj • ve İtendi 'yaşilarıınıdtalkii eıfriaıt, 
iaslkerıa çagrıiılmıDş bıulluınıdjuğu. telde mıuivıaizaaf faiizi-
mdiariinli yalpıtılkitaınısnjâ  vıdya ıentes;i ısıaniaya bnırakuldıik;» 
.Hamınla vtetyıa» aşikardan büsbütün çıkanMıkiliasıııına, dallın 
ıhıüjvliıyieıt Güzdiaınfjaırışnıa lişıaınett öfitiiırnTiamliış oilaınilaır» Ilşa-
ıreî 'ei'fillirlJmaaye kadar !bix yiardenj dliğeır bliır yem© - gik-
mdlöniınıe ve Mklüimiöt iiişllarline ıvıaya, her teın|g)i bk 
mlülassıa^aye ıgümuelariiınle (izim variiamjez. öiırımjiiş olamı-
»lar 'mıuivaıkjkıaiban işfertlinıdıanj çıkıaıriillaılak bulundukları' 
raalhallin askerlik şmbeterıiınıa «aslMım. lolunıuırlatr ve ' 
ıbunflıarı iişe almıış, ©flıajnıllaır, ifıaishında. göisitşriilan mafcıdıi 
cezaya ıveniırilıap; 

iMladde 19. — İlik yoklama. IbteiğlJnıdıe yoklama 
oetiMetliiın&n aslı • şubıade kalMak üjzarıa ıtasldlikiîli foto su-
ıceöi nüfus mıamiuırıuınja verilir. 

ISlon Yoklama 
• /Madda 20,. — Oar sıanıa töeımımıuızüın foljriinioi gıü-

ınündan ibaşllaimşalk üzjelrja asfcarfliik mîeölslenimpe o sı©-
• me ilk yoklama ödbvalnie yazılmış olaınllaırlîla) geçeni. 
ısıanıe askeritık, ımıacliîslarjkıice yapılan son yoklama, 
tüizaıfine ıarjtes)i sıenıaya ' Ibunaıkınlimııış fotulüınainllaımın som 
yoklamalarıma iblaışiaınııır, 

Madde 21. — Askerlik meclisleri aşağıda gös
terilen kimselerden müırdkikepıtir. Bunların heyeti ııraı-
miyeisi mecliste bulunmaya mecbur ve yoklamanın 
ndfcicesinden mesuldürler, 

1. iMaihallin en büyük mülkiye memuru (ve
ya yerine göndereceği zat) 

2. Askerlik Şube Reisi Veya vekili,; 
3. Nüfus müdür veya memuru 
4. Mahalli idare heyetinden ve belediyesinden 

birer zait. 
5. İki hekim, (Biri sivil olabilir) 
Bunlardan en büyük mülkiye memuru (veya ye

rine göndereceği zat eğer vali muavini ise) meclise 
reis ve sulbe reisi Veya vekili muavin olur. 

Şulbeddki diğer zalhitan, koy ve mahalle * ihtiyar 
meclis ve heyetleri sorulacak işlere dair haber ver
mek ve rey sahibi olmamak üzere bulunur. 
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Yukarıdaki meclis kiarariyle asker edilenler kim
lerden teşekkül dttiği aşağıda yazılı Encümen kararına 
göre mulhteliıf sınıflara ayrılır : • • • • ' 

Sulbe Reisi (Reis) 
Meclis Hdfcimlieri (Aza) • . 
Bahriye Zabiti (Aza Yalnız bahriyeye efrat "ve

recek sahil şubelerinde 'bulunur. 
Jiandafma Zalbiti (Aza) 
Madde 22. — Bu ayrılma keyfiyeti kabiliyeti be

deniye ceit'veline ve talimatına. ve Müdafaai Milliye 
Vekâletinin tertıibatiına müsteniden IkoilordularGa bil
dirilecek, ihtiyaca göre tespit edilir. Askerlük meclis 
ve encümenlerince verilecdc 'kararlar, reylerin çoklu
ğuna göre kaibul edilir. Reyleri müsavi ise reisin bu
lunduğu tarafın reyi 'kaibul olunur. Reyleri kaibul olun
mayanlar treylerimi yolklama cetvelin'e yazalbilirler. 
Bunlar ve işbu Ikanun Ihariçiınde yapıldığı anlaşılan 
muameleler hakkında her hangi bir kims'e tarafından 
veriılecdk arzulhaller iöalbında asfkerliik daireleriyle ko
lordu ve Müdafaai Milliyece siorularak düzeMlir. Bu
na da (kanaat etmeyenler Şûrayı Devlete müracaat 
•©ddbi'lrler. 

Maidde 23. —̂  Kolordu Kumandanları askerlik 
meclislerinde büiuniması lâzım gelen askeri hdkimleri 
vaiktinde tayin ederler ve dkısük kalacıalk olanları Mü
dafaai Milliye. Vekâletine 'bildirirler. Müdafaai Mil
liye VekâMi Sıhhiye ve "Muaveneti İçtilmiaiye Velkâ-

.letiyle bilmühabere işlbu dksi'kleri sivil hekimlerden 
tamamlar ve Bahriye Vdkâldtiyle bilmühabere sahi! 
şubelerimde bulunacak bahriye zabitlerini temin eder. 

Madde 24. — Askerlik şubeleri mahalli en yüksek 
rütbeli mülkiye memuriyie haberleşereik askerlik mec
lisinin işjbu kanun ile kararfeşitırılimış olan günde top
lanması ve o sene asiktariifc çağına girmiş olanlarla 
geçen sieneden bu seneye bırakılanların kararlaştın
lan günde gelmeleri için lâzım gelen davet pusulalarını 
hazırlar ve mahallin en büyük mülkiye memuru vası
tasıyla köy ve mahalle ihtiyar meclis veya heyetlerime 
gönderir ve alındığına dair imza kâğıdı ister. 

Madde 25. — Davet pusulası alan ihtiyar meclis 
veya heyetleri, pusulalarda yazılı olanlar köy ve ma
hallerinde iseler kendilerini, değilseler ana, balba, kar
deş veya hısımlarını davetten haberdar eder. Köy. ve 
mahallerinde olmayanların nerede, ne gibi işlerde bu
lunduklarını, köy ve mahallelerinde bulundukları halde 
kaza merkezine gidemeyecek derecede hasta veya çü
rük lOİanların hastalıklarını veya çürüklüklerini ve 
hapiste olanlar varsa n'için ve nerede mahpus olduk
larını ve ne kadar gün hapüs kalacaklar-ını, orta ve
ya yüksek mekteplerde dkuyanlar varsa hangi ~mdk-
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tepte ne vakitten beri okumakta olduklarını meclise 
(halber vermek üzere öğrenmeye ve pusulalarda göste
rilen günde çağrılanları davet pusulalariyle (birlikte ala
rak mecliste bulunmaya borçludurlar. 

yetlerinden ve arkadaşlarından sorulur. Gelenlerin hü
viyet cüzdanları istenülerek cetveldeki ismiyle karşı
laştırılır. iBir birini tutmayacak olursa sebebi sorulur 
ve anlaşilaralk kanun dairesinde düzeltilir ve mec-
listekil'eri tarafından bütün vücutları muayene et-
itirilir. Aslkere elverişli olup, olmadıklarına ve kısa 
hizmet şeraitimi haiz bulunup bulunmadıklarına göre 
askerliklerine karar verilir ve verilen kararlar yokla
ması yapılanlara tebliğ ve sulbe nüfustaki yoklama 
cetvellerinin ve hüviyet cüzdanlarının hanei mahsus
larına işaret edilir. Hekimler hastalığın ne olduğunu 
ve askerliğe yarayıp yaramayacağını ve bunun kabi
liyeti bedenliye talimatnamesi cetvelinin hangi madde
sine göre yapıldığını cetvellere yazar ve altını imza ey
ler. . 

Madde 28. —Son yoklalmaları yapılan kimseler 
kabiliyeti bedeniye talimatnamesine göre aşağıdaki 
kısımlardan birine ayrılırlar : 

1. Sağlamlar, 
2. Sakatlar, 
3. Çürülk'ler. . . - -
Sağlamlar ve sakatlar asker edilir. • 
Muvakkat çürüklerle son yoklamadaki sair ah

vali dolayısıyla haklarında kati karar verilemeyenler 
ertes'i seneye terkedilir. Daimi çürükler askerlikten 
büsbütün çıkarılır, 

Madde 29. — Sağlam veya sakat askerlik yapa
bilecekleri anl'aşüanlara ayrı ayrı numara çektirilir. 
Askere çağrılmak işbu numara sıralarına göre yapı
lır. 

Nuimara çektiriltaeksizin asker edilecekler sıraya 
talbi tutuîlmaz ve birinci numarayı alanlardan, daha ev
vel çağrılır. 

»Madde 30. — 27 nci imadde mucibince isimleri 
okunanlardan kazalarının dışarısında olup, son yokla
ma ve numara çekilmesi bitinceye kadar sağlamlık
ları ve tahsil dereceleri hakkında halber gelmemiş 
ve bulundukları yerlerin köy ve mahalle ihtiyar mec
lis ve heyetlerince bilinmemesi sebebiyle ahvali ma
hallerinden sorulamamış veyahut kazaları dahilinde 
veya memaliki ecnebiyede ibulunup da son yoklama 
sırasında askerlik meclislerine ve sefaret ve şeKben-
derhaneler e gelmemiş ve 26 ncı madde veçhile gele
memeleri sebebini bildirmemiş'efrat, yoklama kaçağı 
tanınarak isimleri defteri mahsusuna yazılmakla bera
ber elde edilmeleri için başkaca mahallin en büyük 
mülkiye amirine verilir ve elde edilecekler hakkında 
ceza faslında yazılı maddeler veçhile muamele ya
pılır. Bu defterler üzerine yapılan takibat derecesi her 
sene askerlik meclislerince tefökik ve icabı icra kılınır. 

Madde 26. — Çağrılan kimselerden köy, mahalle
lerinde veya kazalarının diğer bir köy ve mahallesin
de bulunanlar, kazaları merkezinde köy ve mahalle
lerinde veya kazaları dahilinde olmayanlar bulunduk
ları köy veya mahallenin hükümete olan kaza merke
zinde toplanacak askerlik meclisinde, ecnebi şehir ka-
salba ve köylerinde >bulunanlar, bulundukları mahal 
sefaret ve şehbenderhanelerinde hüviyet cüzdanı ve 
bir mektepte okumuşlarsa okudukları (mektepteki tah
sil derecesini .gösterir bir şahadetname ile bizzat bu
lunmaya borçludurlar. Bizzat bulunamayacak dere
cede hasta ve çürük olanlarla hapiste veya tevkifte 
ve orta veya yüksek mektepte olup, henüz mektebi 
bitirmemiş olanlar, hastalıkları hakkında îmusaddak 
rapor veya okumakta oldukları mekteplerden verilmiş 
ve maarif idarelerinden veya sefaret ve şebJbenderha-
nelerden tasdikli şehadetnaıme göndermeye ve hapis
liklerinin veya rnevkufiyetlerinin sebebini bildirmeye, 
askerlik meclisleri ve sefaret ve şehJbenderhaneler da
hi bu hususta 'halber verilmiş olsun olmasın ihtiyar 
meclis ve heyetlerinden vesair kimselerden ve alâka
dar devair ve memurinden bu keyfiyetleri sormaya 
ve askerhklerini işbu sorgu neticesine ve muayenele
rine göre kararlaştırmaya borçludurlar. Kazası hari
cindeki askerlik meclislerine ve sefaret ve şehbender-
hahelere güdenlerin yapılan yoklamaları, en çabuk bir 
vasıta ile kazaları askerlik meclisine bildirilir, rapor 
ve tahsil vesikaları da gönderilir ve sebebi mahpusi-
yetleri veya mevkufiyetleri işar olunur. Bu .gibilerin 
askerlikleri bu haberlere göre kararlaştırılır. Hastalık
ları halber verilenler ile ecnebi memlekette olup, ma
luliyet iddiasında bulunanlar, sevk zamanında şube 
merkezinde, yok ise ilk uğrayacakları bir mahalde as
keri sıhhiye heyetine muayeneleri icra ettirilerek ve
rilecek raporlara göre askerlikleri kararlaştırılmak üze
re sağlam addolunurlar ve tahsilde ve mahbeste olan
lar hakkında faslı mahsus veçhile muamele yapılır. 
Son yoklaıma zamanını geçirdikten sonra hastalığı ol
duğunu veya sair bir sebeple gelemediklerini dava ede
ceklerin davalarına bakılmaz. 

Madde 27. — .Kararlaştırılan günde hangi köy ve 
mahallede bulunanların yoklaması yapılacalk ise ona ait 
yoklama cetvelindeki isimler aşikâr olarak okunur. 
İsimleri okunanların gelip gelmedikleri ve gelenlerin 
isim sahipleri olup almadıkları ihtiyar meclisi ve he-
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Madde 31. — Kazaları dışarısında olanlardan 
bulundukları mahaller askerlik meclislerine veya se
faret ve şöhlbenderhanelerine son yolklalmaları sırasın
da gitmiş veya ahvali hakkında bulundukları mahal
lerden sorulmuş olduğu halde sağlamlık ve tahsil de-
receteri hakkındaki haiber, son ydk'lama ve numara 
çdkildikten sonra kazalarına gelmiş olanlar, gelen ha
berler ydklamıa cöfcvellerine yapıştırılmak üzere şube 
reisi ve idare heyetince şube ve nüfustaki cetveller 
üzerinde muameleleri düzeltilir ve askerliikkrine karar 
verilenler, mükerrer birinci numara ile asker edilir
ler. 

Madde 32. — Her kazada numara çekildikten son
ra örneği veçhile (bir istatistik cetveli yapılır ve altt 
tarafı askerlik meclisi reisi ve azaları tarafımdan tas
dik edilerdk yoklama cetveline yapıştırılır. İşlbu is
tatistiğin yapılmasıyla son yoklama bitmiş sayılır. Bu 
cetvelin sureti sulbe tarafından asıkerlilk dairelerine ve 
•askerlik dairelerince dahi şubelerden gelen cetveller 
(birleştirilerek fırka veya kolordulara ve kolordulardan 
Modâfaai 'Milliye Vdkâldtine gönderilir. Bu cetveller 
efrat tertibine esastır. 

Madde 33. — Ruhsatlı ve ihtiyat efradın şubeler 
tarafından yapılacak ilk ve son yoklama muamelâtı 
şunlardır : • 

A) Vefat edenlerin tarihi vefatlarını öğrenmek 
ve nüfusça kayıtlarını düşürmdk, 

ıB) Malul 'oldukları beher verilenlerin kütükleri
ne işaret ve muayenelerini teimin etmek, 

C) Ydklaırfa kaçağı, bakaya, izinsiz, firar, saklı 
olup oHmadığını öğrenerek varsa elde etmek, 

D) Her hangi bir sefertberlik ve manevrada da 
hu kanunda yazılı sdbeblerle silah altına alınamaya
cakları ayırarak kütüklerine işaret etmek ve aslkere 
almaya müteallik sair hususatı tetkik eylemdk. 

H) Ydklama ndticesini bir cetvele doldurarak as
kerlik dairelerine göndermek. 

Kısa Hizmet 
Madde 34. — Kısa hizmet altı ilâ on iki aydır. 

Aşağıda yazılı şartları haiz olanlar işlbu kısa hizmet 
müddetlerinden biriyle (muvazzaf hizmeti yaparlar. 

A) Kanunu mahsus mucibince ihtiyat zabiti ola
caklar için tahsil ve askeri ehliyetname derecelerine 
göre altı, sekiz, on, >on iki ay, 

İhtiyat zabitliğine liyakat gösteremeyenlerin kısa 
hizmet hakları ref edilerek Muvazzaf hizmetleri iş
bu kanuna tevfikan tamamlattırılır. 

B) Ellerinde pilot şehadetnamesi olup, işbu şe-
hadetnaımeleri Hava Kuvvetleri Müfettişliğinden tas

dik edilmiş olanlardan askeri tayyarecilikte bilfiil is-
tihda miolunarak askeri pilotluk şehadetnamesi alanlar 
onilkİ!ayâ ^ ^.\« 

C) Üç ve daha ziyade oğlu olup da bunlardan 
ikisi askerliklerini yaparken veya tebdilihavada iken, 
ölmüş bulunan peder veya dul validenin üçüncü ve 
diğer oğulları on iki ay. 

D) Üç ve daha ziyade oğlu askerde veya tebdil
ihavada ölmüş bulunan peder veya dul validenin di
ğer oğulları altı ay. 

Aslkere şevkleri veya her hangi bir kıta ve mü
essesede müstahdem bulundukları şube kütükleriyle 
veya evlerine ve komşularına gelen kıtalarıncâ tas
dikli mektuplarla sabit ve askerden izinli veya firar 
olarak ayrıldıklarına veyahut şevkleri ve mektuplara 
tarihinden itibaren 'beşinci sene sonuna kadar sağlık
larına veya öldüklerine dair bir haber gellrnediği köy 
ve mahalle ihtiyar meclisi ve heyetlerinin idare he
yetinden tasdikli şehadetnameleıiyle tdbeyyün etmiş 
ıbülunanlar askerde ölmüş 'sayılırlar. . 

C,D) Fıkraları veçhile kısa hizmet yapacaklar 
en yakın piyade kıtalarına verilirler. 

H) Binicilikleri binicilik idman kulüplerinden 
veya kazaları belediye heyetlerinden tasdik edilen
lerden (7,5) yaşında ve asgari 1,45 irtifamda süvariye 
elverişli, sağlam malı zati (bir hayvan ve numunesi
nle muvafık bir eğer takımiyle müracaat edenler on 
iki ay, (İşjbu hizmet arzu ettikleri bir süvari kıtasın
da ifa ettirilir.) 

Bunların kıtaya girdikleri günden itibaren beş se
ne müddetle hayvan ve eğer takımlarını hüsnü mu
hafaza eylemleri ve her ne sebebe melbni olursa olsun. 
zayi ve telef vukuunda aynı şerait altında diğerini 
tedarik eylemiş bulunimaları meşruttur. (Zıya ve te
lef seferde 'ahkâmı uimumiyeye tabidir.) Bu müddet 
zarfında hayvan ve eğer takımlarını hüsnü muhafa
za etmedikleri veya zıya ve telef vukuu .ile yerine 
diğerini tedarik eylemedikleri kıta ve şubelerince ta
hakkuk edenlerin muvazzaf hizmetleri tamamlattırı
lır. İşbu efradin ırnüstahdem oldukları müddetçe hay
vanlarının iaşe, muytaibiye ve masari'if sairesi hü
kümete aittir. 

V) Sakat 'efrat on iki ay (bu müddetin altı aya 
tenziline Müdafaai Milliye Vekâleti salâhiyettardır.) 

Bu maddenin muhtelif fıkralarında yazılı sebep
lerle kısa hizmete tabi tutulacak efrattan sakat olan
lara esas muafiyetleri dolayısiyle tabi olacakları kı
sa hizmetleri ifa öttirilir,' 

371i — 



t : 79 21 . 6 , 1927 C : 1 

Ertesi Seneye Terk 
Madde 35. — Son yoklama sırasında aşağıda gös

terilen sebeplerle askerlik yapamayacakları anlaşılan
ların muamele ve muayeneleri ertesi seneye bırakılır. 

A) Vücutları askere yarıyacak surette büyütme
miş olanlar. 

B) Zamanın geçmesiyle veya tedavi ile geçecek 
lillöt ve. 'hastalıkları olduğu sıhhi muayene neticesinde 
anlaşılanlar ve mevkuf veya mahpus olanlar. (Bun
lardan işbu kanunda yazılı çağınlma zamanına ka
dar iyileşecekleri veya malhpusiyetleri biteceği anla
şılanlar ertesi seneye bırakılmayıp, arkadaşlarının çağ
rıldığı vakit Hekimler tarafından yapılacak muayene
deki ik'albiiyeti fbedeniyellerine göre muamele olunmak 
üzere sağlam aslker edilirler.) 

C) Askeri mekteplerle, nizamname ve talimat
namelerine nazaran devam mecburiyeti olan resmi ve 
yüksek mektepler, liseler ve orta mekteplerde ve tali 
meslek mekteplerinde veya bu derecelerde olduğu 
Maarif Vdkâîeti veya müdüriyetlerinden tasdik edi
len ihususi ve ecnebi mekteplerde ve kezalik aynı ev
safta bulundukları Maarif Vdkâletince musaddaik ' 
memleket harici mekteplerde okumakta oldukları an
laşılanlar ('Bunların ertesi seneye terki en çok yirmi 
dokuz yaşlarını 'bitirinceye kadar uzar. Bu yaşa ka
dar tahsillerini bitirmemiş olanlar, iki sene üst üstüne 
terfi sınıfa muvaffak' olamayanlar, âli Ibir mektebi 
bitirdikten sonra diğer bir âli mektebe veya ihtisas 
şubelerine ayrıHmuş müesiseselerin ve Darülfünunun 
ıbir şubesiini bitirdikten sonra diğer şubesine girenler, 
ertesi seneye terkedülimeyip asker edilirler. İşbu ta
lebinin derslerine muntazaman devam etmeleri şar
kiyle tahsil saatleri haricinde memuriyet, vazife, sa
nat, ticaret ve ziraatle iştigalleri tecillerine mani de
ğildir. 

D) İki oğlu olan ıbir peder veya dul validenin 
loğullarından .biri ve 'itkiden ziyade oğlu olanların ikisi 
askerde iken, askerliğe çağrılan diğer oğulları (bira
derlerinden biri askerliğini bitirerek) terhis edilinceye 
kadar (harp olmadığı zamana mahsustur.) 

H) Muhacirlerden olup, hicretleri tarihinden iti
baren akü sene geçmemiş bulunanlar (harp zamanla
rında hicretleri tarihinden itibaren üç ay geçmiş olan
lar aslkere alınabilirler.). < 

Madde 36. — Ertesi seneye bırakılariların her se
ne 'toplanacak askerlik meclislerinde ahvali tekrar 
yoklanır ve ertesi seneye terklerini mucip olan sebep •» 
veya 'illetleri hangisine geçmiş ve bitaıiş olursa o se-
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nenin son yoklama gören veya görecek olan efra
dıyla asker edilerek onlarla beraber çağrılır ve asker
liklerini yaptıktan sonra yaşıtlarının bulunduğu sını
fa geçirilir, 

Madde 37."— 35 nci maddenin (A) ve (B) fık
ralarında yazılı zayıf ve malullerden ertesi seneye 
terklerini icabetftiren zafiyet ve maluliyetleri beş sene 
müddetle uzayanlar beşinci sene 'toplanacak askerlik 
meclisleri tarafından çürüğe çıkarılır. Ertesi seneye 
terk 'olunanların askerlik meclislerince bu suretle sıh
hi muayene ettirilmeleri harp olmadığı zamanlara 
münhasır olup, harp zamanlarında askerlik meclisleri
nin toplanması veya dört sene geçmiş bulunması gi
bi haller aranmaksızın bunların tekrar muayene et
tirilmesi ve sağlam sakat olanlarının askere gönderil
mesi hususuna Mudafaai Milliye Vekâleti emir vere
bilir. 

Madde 38. — Yoklalma kaçaklarından olup, ar
kadaşlarının şevkinden evvel gelmeleri veya ele geç
meleri hasebiyle askerlik meclislerince veya idare he
yetlerince numarasız aslker edileceklerin muayenesi 
-varsa mahaHerinçe iki askeri heküm- yoksa askeri 
hekim bulunan en yakın yerde yaptırılır. Bunların 
ve son yoklamada sağlam veya sakat asker edilmiş ol
dukları halde çürüklük iddiasında bulunarak ikinci 
ibir muayene istemeleri- hasabiyle daha yüksek muaye
ne heyetlerine 'gönderilmelerine lüzum görülenlerin 
gitme gelme paraları kendileri tarafından verilir. 

Madde 39. — Numara ile veya numarasız aslker 
edilmiş efrattan askere girmezden evvel hapsedilmiş 
olanlar hapisten çıkıncaya kadar sevk edilmez. Keza 
askere girmezden evvel hapse mahkûm olup da hü
kümleri askere girdikten sonra bildirilenler hapislik
leri mülkiye hapishanelerinde geçirmek ve tahliye 
edildikten sonra askerlikleri bakiyeleri tamamlatıl
mak üzere bulundukları mahallin adliyesine teslim 
olunur. 

Madde 40. — Hastalık ve muvakkat çürüklüğe 
dair hekimler tarafından verilen rapor üzerine er
tesi seneye terk muamelesi son yoklama zamanında 
askerlik meclislerince, başka zamanlarda idare he
yetlerince^ yapılır. Numara çektikten veya numarasız 
aslker edildikten sonra veya sevk zamanlarında veya 
yoklama kaçağı ve saklılardan sevk olunup muaye
neleri kiralarca yapılan efrat -hakkında hekimler ta
rafından verilecek raporlar ertesi seneye terk mahi
yetinde olmayıp, ancak hastalığın tedavisine mukta-
zi zaman için şevkin geciktirilmesi suretinde verilir, 



t : 79 21 , 6 , 1927 C : 1 

Askere Büsbütün Yaramayacakları Anlaşılarak 
Askerlikten Çıikarıiacak Olanlar 

Madde 41. — 'Kabiliyeti bedeniye talimatnamesi
nin cetveline göre askerliği yapmaya mani ve zaman 
ile geçmeyecek veya tedavi ile iyileşmeyecek hastalık 
veya illetlerden her hangi (birine duçar olduğu iki he
kimin (Birisi sivil olabilir) muayenesiyle ve askerlik 
meclisleri veya. 'idare heyetlerince anlaşılarak asker-̂  
İlkten büsbütün çıkarılmalarıma karar verilenler mü
tehassıs beklim bulunan civardaki askeri hastahaneler-
den ''birine gönderilerek (ileli zahire ashabı iki gözü 
âmâ, dilsiz, kolsuz, ibir kolu veya • ayaklarından birisi 
madum veya madu'm hükmünde sakat ve topal müs
tesna) oralarca da askerlikten büsbütün çıkarılmaları 
kabul olunursa çıkarılırlar, ve hu 'gibiler bir daha 
muayene ettirilmezler. 

Muvazzaflık Hizmetleri İçin Efradın 
Çağrılması ve Şevki 

Madde 42. — Son yoklamada sağlam veya sa
kat 'olarak ayrılan efrat, muvazzaflık hizmetini yap
mak üzere ordunun ihtiyacına ve çektikleri numara 
sırasına göre çağrılırlar. Numarasız asker ©dilenler, 
ilk numarayı çeken efratla şevk olunurlar. Hazar
da, kıtaata ve seferde seyyar orduya mutlak olarak 
sağlam efrat verilir. Sakat efrat devair ve müessesata 
ve 'geri hizmetlere tahsis olunur ve noksan kalan kıs
mı sağlam efrat ile İkmal olunur. 

iM'adde 43*. — Çabuk yapılacak toplanmaların »gay
rı zamanlarda toplanma emirleri Müdafaai Milliye, 
kolordu, askerlik daire ve şubeleri tarafından veri
lecek haber üzerine Dahiliye Vekâleti, valiler ve ka
za kaym'akamlarınca sefaret ve şehbenderhanelerce ga
zete veya diğer vasıtalarla on beş gün evvel ilan olu
nur. 

'Madde 44. — Askerlik şubeleri ilan etmek için 
toplanma emirlerini mahalli hükümete haber vermek
le beraber toplanması lâzım gelen numaralı, numa»-
rasız sapam veya sakat (Tam ve kısa hizmet yapa
cak) efradın köy ve mahallelerine çektikleri numa
ralara göre isimlerini iki nüsha cetvele yazarlar ve 
bu cetvellerde çağrılanların hangi gün şube merke
zinde bulunmaları lâzım geleceğini cetvellerin altına 
yazı ile işaret eder ve resmi mühürle -mühürler ve 
mahallin en büyük 'mülkiye memuruna gönderirler. 

Madde 45. — Mülkiye memuru, polis ve jandar
ma vasıtasiyle çağrılanların hangi gün sulbe merkezin
de bulunacaklarını kendilerine, eğer köy ve mahallele
rinde değilseler ana, baba, kardeş vesair akrabaların
dan kim varsa onlara bildirmek üzere bu cetvellerin 
birini köy ve mahalle ihtiyar meclisi heyetlerine gön

derir. Diğerini bu cetvelin alındığına dair ihtiyar 
meclisi ve heyetlerine imza ettirerek veya mühürlet
tirerek 'askerlik şubesine geri verir. Askere çağrılan
lar nerede bulunursa bulunsunlar işbu madde ile 43 
ncü madde veçhile bulundukları mahaldeki ilanlar
la çağrılmış sayılırlar. 

Madde 46. — Köy ve mahalle ihtiyar meclisi ve 
heyetleri, kendilerine verilen cetvellerde isimleri ya
zık askerleri çağırarak istenilen güne kadar hazırlan
malarını söylerler. Köy ve mahallerinde olmayıp da 
başka yerlerde bulunanların nerede bulunduklarını 
ve ne iş yaptıklarını ana, baba, kardeş vesair akra
balarından veya bildiklerinden sorup soruşturarak 
ve buldukları yerleri bilinmeyenlerin ne vakitten be
ri köy ve mahalleden çıkmış olduklarını keza anla
yarak defterdeki isirnleri karşısına yazar ve cetvelin 
altını tasdik- ederler. Bu cetveli ve istenilenleri çağ
rılan günde beraber alarak en büyük polis amirine 
veya jandarma kumandanına teslim ederler. Bunlar 
da işbu cetvelleri ve beraber gelenleri askerlik şube
lerine gönderirler. 

Madde 47. — Toplanma gününde mahallin polis 
amiri ve jandarma kumandanları veya yerlerine gön
derecekleri kimselerle sulbe reisi ve zabitleri topla
narak çağrılan efrattan gelenlerle gelmeyenler ihti
yar meclisi ve heyetleri tarafından getirilecek defterler 
ile şube defterleri üzerinden karşılaştırırlar. Gelme
yenlerin gelmemeleri hastalık veya mevkufluk veya 
mahpusluk gibi- bir sebep ten ileri gelip, gelmediğini 
ihtiyar meclis ve heyetlerinden ve gelmiş olan arka
daşlarından tekrar sorarak hiç bir mazeret olmak
sızın gelmemiş olanlar, bakaya tanınarak ele geçtik
lerinde ceza maddelerinde gösterildiği veçhile as
kerlikleri yaptırılmak üzere isimleri bakayaya mah
sus defterlere geçirilir ve alt tarafı bu heyet tarafın
dan tasdik olunur ve bu defterin bir aynı aranılma
ları ve elde edilmeleri için en büyük mülkiye memu
runa ve •bunların içinde ecnebi memleketlere gitmiş 
olanlar varsa bulundukları yerleri gösterir defterleri 
Müdafaai Milliye Vekâletine ve diğer kazalarda bu
lunanların bulundukları mahaller hükümetine ve as
kerlik şubelerine gönderilir. 

Hastalık veya mevkufluk veya mahpusluk gibi bir 
sebeple ıgelemedikleri heyeti mezkûrece bir hekim ra
poru veya yapılan tahkikat üzerine anlaşılanların aza
mi bir ay için şevkleri 'geciktirilir ve bu müddetin 
bitmesiyle o gibi kimseler içlin ihtiyar meclisi ve he
yetlerinin yeniden şehadetname veya rapor alarak 
şubelerine göndermeleri lâzimdır,-
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Memali'ki ecnebiyede «bulunan efrattan davet günü , 
gelmeyenler hakkında sefaret veya şehbenderhaneler 
tarafından valki olacak işar, bu hususta aynı hükmü 
haizdir. Gerdk memaliki ecnebıiyede olsun gerek mem- J 
leket dahilinde ıbulunsun mazeretleri hasebiyle bir 
aydan ziyade gecikmiş olanların şevki müteakip sevk 
devresine tehir ve (künyelerine işaret olunur. Bunlar I 
emsallerinin terhisinden sonra muvazzaflık müddetle- j 
rini ikmal etmeye smedburdurtar. Heyetçe yoklama 
sırasında anlaşılan sebeplerden başka sonradan gös^ j 
terilecek sebepler tanınmaz. 

Hastalıkları veya mevlkufiyet veya mahpusiyetleri f 
ertesi sene askerlik meclisinin toplandığı zamana ka
dar uzayanlar hakkında tahkikat yapılmak üzere isim
leri mezkûr meclise verilir. İ 

Asker toplanması zamanında diğer şube dairesinde j 
bulunanlar bulundukları mahaller hükümetince yapı- ] 
lan ilanlar veyahut memleketlerindeki ana, baba, 'kar- j 
deş veya akrabalarından alacakları haber üzerine bu
lundukları mahallin asikerlik şubesinde bulunmaya 
borçludurlar. iBu gibiler başka bir emir verilmemiş j 
ise aşıl .şubelerince gösterilecek 'mahallere sevk olu
nurlar. I 

Madde 48. — 47 inci madde veçhile toplanma | 
gününde yapılması lâzım gelen yoklamalarda buluna-
calk polis âmiri ve jandarma kumandanının çağrılma- J 
lan ve yapılan yoklama hakkında onlarla (birlikte bir i 
zabıt varakası yapılması ve altının tasdik edilmesi ! 
keyfiyetini şube reisleri temine borçludurlar. 

Bu işleri yapmamış olan sulbe reisleri ve çağrıl
dıkları halde gelmeyen veya yerlerine vekillerimi gön- i 
dermemiş olan polis ve jandarma zabitleri 88 nci 
maddede yazılı cezayı görürler. j 

Madde 49. — Yoklamaları icra olunanlar, şube
lerince sevk edilecekleri gün ellerindeki hüviyet cüz
danlarına işaret olunarak gidecekleri yerlere göre ay
rı ayrı ve İkişer nüsha sevk pusulalariyle memur veya I 
jandarmalarla sevik olunurlar. I 

Madde 50. — Sevkolunan efrat, hangi kıtalara ve
rilirler ise o kıtanın 'kumandanı geldiği tarihi sevk I 
pusulasının ikinci nüshasına işaret ve tasdik ederek 
şubesine gönderir. Haberi gelmeyenlerin nerelere ve
rildiklerini şubeleri sorup anlamaya ve künyelerine 
işaret etmeye medburdur. 

Madde 51. —Asikerlik şubeleri yoiklama ve as- I 
Iker toplanması zamanında kendi şubeleri efradı hâk- I 
'kında yaptıkları muameleyi yabancılar hakkında da 
yapmaya ve neticeyi şubelerine haber vermeye mec- J 
burdurlar. j 
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Muvazzaflık Hizmetlerini Bitirmiş Efradın Terhisleri ... 
Madde 52, — Beşinci maddede yazılı muvazzaflık 

müddetlerini, bitirenlerin terhisleri ve yaşları bir olup, 
ruhsatlı ve artık olarak evlerinde bulunan efradın 
ihtiyata geçirilmeleri ve ihtiyat müddetlerini bitiren
lerin asikerlik çağında çıkarılmaları Müdafaai Milliye 
Vekâletince Erkânı Harbiyei Umumiye ile kararlaş
tırılarak icabedenlere tebliğ olunur. (Seferde bu mua
mele seferberliğin sonuna bırakılır.) 

Madde 53. — Terhis edilecek efradın terhis edil
dikleri gün ve gidecekleri mahaller, bölük ve mües
sese Ikumandanlarınca hüviyet cüzdanlarının askeri 
hanesine işaret olunur ve mensup oldukları askerlik 
şuibeleri için ayrı ayrı olmak üzere terhis cetvelleri 
doldurularak alaylarca ve müstakil kıta ve müessese-
leree bu şubelere gönderilir. 

Madde 54. — Terhis edilecek efrat, nerede otu
racaklar ise terhisleri gününden itibaren en son iki ay 
içinde oranın askerlik şubesine gidip, Cüzdanlarını 
göstermeye ve cüzdanlarına işaret ettirmeye borçlu
durlar. Bu keyfiyet kıta ve müessese kumandanların-
ca efrat terhis edildiği sırada kendilerine iyice anla
tılır ve cüzdanlarına da yazılır. 

Başka sulbe dairesine gidenleri o şube reisi kendi 
şubelerine bildirir. Bunlardan ecnebi (memleketlere 
gidecekler ancak her hangi bir şubeye giderek kaydım 
yaptırdıktan sonra gidebilir. 

Madde 55. — Asikerlik şuibeleri, yukarıki madde
lerde yazılı terhis cetvellerinin veya sahiplerinin şu
belere gelmesi üzerine bunların isimlerini ihtiyat def
terine geçirir ve gelmemiş olanların niçin gelmedikle
ri esbabını arar. 

Madde 56. — İhtiyat efrat, doğdukları sene ihti
yatı adını alır. 

Ruhsatlı, Artık ve İhtiyat Efradın Askere 
Çağrılması ve Şevki 

Madde 57. — İhtiyatların celpleri keyfiyeti, Er
kânı Harbiyei. Umumiye ile kararlaştırılarak Heyeti 
Vekile kararına iktiran ettirildikten sonra icra olu
nur. •• -

Madde 58. — İhtiyat efrat, seferberlik, asayiş ve
ya talim ve manevra için-sınıf ihtiyacına göre tama
men veya kısimen çağrılabilir. Ruhsatlı efrat yalnız 
seferberlik için çağrılır. 

Usta efrat, ihtiyata geçtikleri tarihten itibaren her 
iki senede bir, talim ve manevra için çağrılabilir. Bun
lar için her defasında talim ve manevra müddeti bir 
buçuk ayı geçemez. Hiç silah altına ahnmamış ef
rat altı ay müddetle ve silah altına alınmış efrattan, 
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altı' aydan eksik talim ve teribiye görmüş olanlar altı 
ayı ilkmal etme küzere lüzum ve imkân oldukça, silâh 
altına alınabilirler. 

Madde 59. — Ruhsatlı ve ihtiyat efrattan umu
mi seferberlikte celp ve davet olunanlar, bulunduk
ları 'köy ve mahallelerde çağrılma için yapılacak ilân 
saatından başlayarak en çok yirmi dört saat zarfında 
yola çıikmaya ıköy ve mahallelerinin şube merkezine 
veya sefaret ve şehbenderliklere olan uzaklığına gö
re şube merkezinde veya sefaret -ve şehbertder!hanede 
bulunmaya borçludurlar. Bu müddetten sonra gelem-. 
ler bakaya asker sayılır. . 

Ecndbi memleketlerde bulunanların çağrılmaları 
sefaret ve şdhbendertıanel!erce gazetelerle ilan ve pasa
portlarını almak üzere sefaret ve şehbenderbanelere 
hemen gelmeleri bildirilir. 

Ruhsatlı ve ihtiyat efradın talim ve manevra için 
celbi muvazzaf efrat gibi yapılır. Asayişi dahiliye" 
için celbleri keyfiyeti seferberlik ahkâmına tabidir. 

Madde 60. — Kısmi seferberlikte seferberliği ilan 
olunan mahaller hakkında olup, şubeleri haricinde bu
lunanlar yukarıikimaddelerde gösterilen zaman içinde 
bulundukları mahal askerlik şubelerine veya sefaret ve 
şehbenderhanelere gitmeye mecburdurlar. Bunların su
reti şevkleri 'verilecek emre göre yapılır. 

Madde 61. — Seferlberlik ilânında askerlik şube
lerine celp ve davet olunacak efrat kendi umur ve 
hususa/tı zatiyesini idareye ve ledelhace leh ve aley-' 
hindeki deaviyi vdkâletnamei umumilerin ihtiva eyle
diği bilcümle salâhiyetle takibe ve aharını teşrik ve 
tevkile mezun olmak şartıyla akraba ve eviddasından 
(birini veya ahar bir .şahsı tevkil edebilir. İşlbu vekâlet 
mahalli askerlik şubesi rdisi veya mahalli jandarma 
zabitiyle polis memuru huzurunda takrir ve tevsik 
olunmakla beraber hiç bir gûna harç ve resim alın
maz Vdkâletname suretleri şubelerde sureti mahsusa-
da ihzar olunacak defterine aynen kayıt ve tescil 
olunup, bilcümle maha'kim ve devaire ibrazında mu-
tdberdir. Bu kalbil vekâletnamelerin meriyeti kendisi 
tarafından azil vukulbulmadığı takdirde efradın ter
hisine kadar devam eder. 

Ruhsatlı ve İhtiyat Efrattan Tecil Bdileeckler 
Madde 62. — Bîr seferberlik veya talim ve ma

nevra için ruhsatlı ve ihtiyat efradın çağrılimaları lâ-
, zım geldikte : 

Çürük 'olmalarından dolayı veya 63 ve 64 ncü 
maddelere tevfikan tecilleri icabedenler ilk ve son yok
lama sırasında anlaşılmış olmak lâzımdır. . 

Madde 63. —• Asayişi dahili veya her hangi bir se
ferberlik maksadiyle vukubulan içtlmaında ruhsatlı 

ve ihtiyat efrattan hangi memuriyet ve hizmette bu
lunanların ve ne miktarının tecili lâzım geleceği da
ha vakti hazarda Erkânı Harbiyei Umumiiyenim de 
muvafakati lahık olmak şartiyle İcra Vdkilleri He
yetince bir cetvel halinde tespit ve Müdafaa! Mil
liye Vekâletiyle sair icabedenlere tdbliğ edilir. Bun
lar ve muvazzaf efradı da hadil olmak üzere bilu
mum demiryolları ve bu yöllarin son istasyonları olan 
limanlar memurin ve müstahdemin ve amelei daime-
sindeh oldukları vekâleti aidesinden verilecek defter
lerle tdbeyyun edenler seferberliğim ilânından üç ay 
akdem işbu hizmet ve memuriyetlere tayin edilmiiş ol
mak şartiyle seferberliğin ilk devrinde tecil edilirler. 
Vekâleti aideleri işbu müeccel memurin yerlerine yaş
lılarını ve askerlikçe" ilişiği bulunmayanları peyderpey 
tedarik ve ihzara meciburdürlar. Şu kadar ki seferin 
ilk 'devrinde inkişaf edecek vaziyeti ulmumiyeye na
zaran bunların tebdil edilerdk lüzumu miktarının si
lâh altına alınmaları veya devamı tecilleri ve sair su
retle istihdamları hususu Başkumandanlık ve Heyeti 
Vekilece takdir ve tdbliğ olunur ve seferin devamı es
nasında görülecek hal ve vaziyete nazaran bu esası 
tanzim etmek için icap ettikçe aynı usule müracaat 
olunur. Bu maddenin birinci fıkrasında zikredilen 
cetvellere dahil vazife erbabı talim ve manevra için 
silâh altına celbedilrnezler. İkinci fıkrada zikredilen 
şimendifer müstalhdernininin talim ve manevrada silâh 
altına celbleri keyfiyeti Nafıa Vekâletiyle Erkânı Har
biyei umumiye arasında tespit olunur. 

Madde. 64. — Askerlik Şubeleri 63 ncü maddeye 
tevfikan tecil olunanlardan başka, daireleri dahilinde
ki bilumum resmi ve hususi hastahanelerle hilaliah-
mer müesseselerinde ve hükümet veya ahali ellerinde 
olup, ordunun iaşe, illbas ve teçhiz ve esliha ve mü
himmatının tedarik ve ikmali noktasından istifade 
edileceği taalluk ettiği vdkâletin teklifi ve İcra Ve
killeri Heyetinin tasdikiyle tdbeyyün eden ve şeddi 
hayatı umumiyeyi tazyik edecek olan fabrika ve mü
esseseler ve kömür ve emsali maden ocaklarında ve 
vesaiti nakliyei berriye ve bahriyede çalışan memur
lar, usta ve mütdhassıs amelesi daimemin esamii memu
riyet ve hizmetleriyle işbu hizmet ve memuriydtlere 
ne vakit girmiş olduklarını gösterir tasdikli cetvelleri
ni vakti hazarda 'hükümet marifetiyle mensup olduk
ları fabrika ve ımüessesdlerden alarak hazır ederler 
ve birer suretini usulü veçhile Müdafaai Milliye Ve-
kâletiine gönderirler. Seferberliğin nevine göre bu gi
bilerden seferberlik ilânından laakal üç ay evvel ta
yin edilmiş olmak şartiyle hangilerinin tecil edilmesi 

1 icaibedeceği seferberlik emriyle beralber tdbliğ kılınır 
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ve bu suretle tecil olunanların seferberliğin uzadığı ı 
müddetçe tecillerine devam olunması ve tamamının ve- I 
ya bir kısmının askere celbi sevfcedecdk teklif üzerine I 
icra Vdklleri Heyeti karariyle icra olunur. 

Madde 61. — 63, 64 ncü maddelerde yazılı se
beplerle silâh altıma alınmaktan tecil edileceklerden .. 
maktu ve munzam olmak üzere ilki nevi vergi alınır. 
Maktu vergi miktarı bdher senei müecc'eliyet için sey
yanen yirmiHbeş liradır. Munzam vergi, 'kazanç, mu- | 
sakkafat, arazi vergi'lerinin kezalik beher senei müec- : 
celiyet için 'bir mislidir. j 

'Kazanç verg'isi üzerinden alınan kesri munzam- | 
lar bu hesa'ba dahil değildir. 'Maktu vergi akabi ta-'- j 
halkkukunda defaten, munzam vergiler asıllarına te- ] 
baan mütesavi taksitlerle tahsil olunur. Tecil edilmiş j 
olanlar her (hangi bir taksit zarfında tahtı silâha alı- j 
nacak olurlarsa takip eden taksitten itibaren mim- j 
zam vergileri terkin olunur. j 

'Madde 66. — Memuriyetleri sebebiyle tecilleri lâ- j 
zım gelenler bu memuriydte hangi tarihte tayin edil- ! 
mi'ış olduklarını gösterir merkezde daireleri memurin I 
sicil müdiriyetleri'ncs ve müîfhakaitta vali ve kayma- j 
kamlarca verilmiş 'birer vesika ve hizmet ve meslekle- I 
ri sebebiyle tecil edilmeleri lâzım gelenler dahi bu- j 
lundııklan müessese ve rmalâ'Öhaneler müdiriyetlerln- j 
dan verilmiş ve mahalli belediye • meclislerince tasdik j 
edilmiş birer şahadetname alarak ilk veya .son yokla- | 
ma zamanlarında yoklama heyetlerine ve yoklama j , 
'b'itmiş. ise bulundukları mahal askerlik şubelerine i 
göstermeleri veya göndermeleri ve çürüklerin dahi I 
çürüklükleri hakkında haber vermeleri lâzımdır. 

'Madde 67. —- İlk ve son yoklama heyetleri ve as
kerlik şubeleri, gösterilecek şehadetname veya verile-
cslk haber ve alacakları cetveller üzerine ihtiyar mec
lisi ve heyetlerinden vesair jeabedenlerden yapacak
ları sorgu üzerine memuriyet ve hizmet ashabının 
hizmet ve memuriyetlerine ve çürüklerin hekimlere 
muayene ettirilerek • çürüklükleri derecesine göre kün- j 
yelerine ve cüzdanlarına işaret eder ve altını tasdik 
eyler. 

Madde 68. — Yukarıdaki maddeler veçhile biz- i 
met ve memuriyetleri ve memuriyetlerin birinden di
ğerine hilaf asıla geçmiş bulundukları halde tebdili I 
memuriyetleri ve çürükleri hakkında vaktiyle haber I 
vermemiş ve şehadetname göstermemiş ve 'kayıtlarına I 
işaret ettirmemiş efradın seferberlik ilânından son- I 
raki iddiaları dinlenmez ve çürüklük iddiasında bu- I 
lunanlar' arkadaşlariyle silah altına alınarak gidecek- I 
leri kıtalarda muayene olunurlar. İleli zahire müs- I 
tesnadır. | 
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Madde 69. — Harp zamanlarında çağrılacak ruh
satlı. ve ih'tiyat efrattan kabahat ve cürüm ile maız- • 
nun olanların Müdafaai Milliye Vekâletince ̂ göste
rilecek lüzum ve Adliye Vekâletinden verilecdk ka
rar üzerine muhakemeleri terhislerinle talik olunur. 

Madde 70. —- Çağrılma zamanında hasta veya tev
kifhane veya hapishanede oldukları cihetle geleme
dikleri 47 nci madde veçhile ih'tİyar meclisi heyet
lerinin işehadeti ve varsa askeri veya sivil hekimlerin 
raporlariyle yoklama heyetince anlaşılmış olan ruh
satla ve ihtiyat efrat iyileşitüklerinde veya tevkifhane' 
veya hapishaneden çifctılklarında emsalleri kadar hiz
met etmek üzere askere alınırlar. 
Askerde Bulunanlardan Aileleri Fakir ve Muhtaç 

Olanlara Yapılacak Yardım 
Madde 71. — Hazar Ve seferde 45 günden ziya

de müddetle aclkerde bulunanların yiyecek vesair ih
tiyaçları öteden beri kendileri tarafından tedarik olu
nan ve başkaca muavene/t edecek kimseleri ve rayi
ci mahalliye göre idare ve ihtiyaçlarını temin edebile
cek servet ve gelirleri bulunmadığı mukim bulun
dukları mahalle ve klöy ihtiyar heyetlerince tebeyyün 
edenlerin hanelerindeki usul ve füru ve zevce ve fer-
kdk ve kız kardeşlerine askere gittikleri günden ter
hisleri tarihine kadar mahalle ve köylerinde bulunup, 
askere alınmamış olanlar yardım etmeğe mecbur
durlar. İşbu yardımın 'ne suretle yapılacağı mahalle 
köy ihtiyar meclis ve heyetlerince tespit ve onlar va- _ 
sırasiyle ifa olunur. Hükümet rüesası ve mahalli be
lediyeleri bu hususu taklip -ve temin ve adilane bir 
surette Jatbiikini murakabe ile mükelleftirler. 

İşbu heyetçe tespit olunan yardımı yapmaktan 
imtina edenler hakkında mezkûr heyetlerin mazbata
sı üzerine tahsili Fjmıval Kanunu tatbik olunur. 

Madde 72. — Yardım edecdklerde ahvali maliye 
veya vücut sağlamlığı şarttır. Firarda ve izinsiz bu
lunanların ailelerine yardım yapılmaz. 

(Madde 73. — Vakti seferde yapılacak işbu yar
dıma idarei hususiye ve belediyeler de iştirake mec
burdur. 

Asker Çağında Bulunanların Memleketlerinden 
Harice Yolculuk Yapabilmeleri 

Madde 74. — Şubeleri dairesinden taşraya çık
mak isteyen her erkek, giderken hüviyet cüzdanını 
yanında 'götürmeğe ve esnayı seyahatte talep vukuun
da polis ve jandarmalara göstermeye mecburdur. El
lerinde hüviyet cüzkam bulunmayanların ve bulu
nanlardan işbu cüzdanlarının askerlik hanelerine ve 
yaşlarına nazaran ilk ve son yoklamalarını yaptır
dıklarına -ve emsalleri silah altına alınmış olanlar-
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dan askerliklerini ifa ettiklerine veya tehir tecil edil
diğine kayıt göster emi yenlerin yolculuğuna müsaade 
edilmez. Bunlardan hüviyetini ve askerlikçe ilişiği bu-
bulunmadığını ispat edenler serbesttirler. Hüviyetini 
ve askerlikçe ilişiği bulunmadığını ispat edemiyenler 
zabıta nezareti altına alınarak halklarında tahkikat 

- yapılır. Neticei tahkikatta asjkerlikçe ilişiği olduğu an
laşılanlar mahalli asikerlik şubesine teslim olunur. 

Madde 75. — Asker çağında olup, şubesi dai
resinden on beş günden 'fazla olmak üzere taşraya 
çıkmak isteyenler çıkmazdan evvel gidecekleri yerler• 
hakkında köy ve mahalleleri ve gidecekleri yerlerde 
on 'beş 'günden ziyade kalacak olurlarsa .oturacakları 
yerlere dair gittikleri mahaller ihtiyar meclisine veya 
heyetlerine veyahut askerlik şubelerine giderek haber 
vermeye veya yazı ile bildirmeğe ve oturdukları yer
leri 'değiştirdikleri halde tekrar haber vermeye borç- ' 
lüdurlar. Askerlik çağında olup,, tahsilden gayri her 
ne sebebe mehni olursa olsun ecnebi memleketlere 
gitmek isteyenlerin yaşıtları henüz muvazzaf hizmeti 
için askere çağrılmamış iseler Mal sandıklarına be
deli nakdi miktarı teminat mektubu yatırmak şartıy
la gitmelerine izin verilir. ı(iBu mektup, sahibi askere 
gidince iade olunur). 

Köy ve mahalle ihtiyar meclisi ve" heyetleri köy 
ve mahallelerinde on 'beş günden ziyade oturan ya
bancılarla firar, bakaya, yoklama kaçağı, izinsiz ve 
saklıları haber vermeye'borçludurlar. 

Madde 76. — Seferberlikte asker çağında bulu
nanların yolculukları hakkında Müdafaai Milliye Ve
kâleti Dahiliye Vekâletiyle müştereken bu fasılda ya
zılı olan kayıtlardan başka tedbirler kullanabilir. 

Kıtaattan 'İzinli ve Tebdilhava Suretiyle 
Ayrılacak Efrat 

(Madde 77. — Muvazzaf hizmetini yapmak üze-. 
re kıtaat ve müessesata girmiş bulunan efrada, as
kerlikleri altı ayı geçmedikçe ve cezalı efrada ceza
ları müddetini iklmal etmedikçe izin verilemez. Altı 
ay askerlik yapmış olanlara muvazzaf hizmetlerini 
bitirip, terhis: edilecekleri zamana kadar bir kerdde 
veyahut bir kaç defada topu bir ay izin verilebilir. 

ıBu müddetten fazla izin ile altı ayı ikmal etme
mişlerden fevkalâde mazeretleri olduğu anlaşılanla
ra izin verebilmek hakkı kolordu ve daha yüksek ma-
kamaita aittir. 

Gerek izinli ve gerekse tebdilihavaya gönderile
cek efrada ne kadar izinli veya tedbilhavalı oldukla
rını gösterir, kıta ve müessese kumandanlarınca elle
rine tezkere verilmekle beraber keyfiyeti başkaca as

kerlik şubelerine de yazarlar ve şubeler de bu gibi
leri izinli ve tebdilihavalı defterlerine yazarlar ve 
müddetleri bitince kıtalarına sevk ederler. 

Madde 78. — Muvazzaf laldan tebdilhavaya gi
denlerin tebdilhava müddetleri üç ay veya daha zi
yade olduğu veya temdit veya tekrar ile üç ayı geç
tiği hailde .üç aya kadar .(dahil) olan - kısmı ve izin 
alan efradın izin- müddetlerinden yalnız bir ayı mu
vazzaf hizmetlerinden sayılır. Muvazzaf hizmetleri
ni bitirmiş oldukları halde görülen lüzum üzerine-
terhisleri geciktirilmiş olanlarla ruhsatlı ve ihtiyat 
ve cezalı efrattan tebdilhavaya gidenlerin ve izin alan
ların tebdilihava ve izin müddetleri, ne kadar olursa 
olsun, tamamı hizmet ve cezalarından sayılır. 

Hazar'da üç ay veya daha ziyade, .seferde ne ka
dar olursa olsun tebdilhava alan efrat kuta ve mües
seseleriyle irtibatları kesilerek şubeleri emrine veri
lirler. 

Hazarda üç aydan az, tebdilihava alanların kıltala-
riyle irtibatı kesilmez. Yalnız müddetleri ne olursa, 
tebdilihavaları hitamında muvazzaflık müddetlerini 
Iklmale altı aydan az kalmış olanlar, mukim bulun
dukları 'şubelerinin mensup oldukları kolordu mü-
re lebatına verilirler. 

Firar ve 'İzinsizler 
Madde 79. — Firarların kaçtıkları tarih ve üzer

lerinde ne gibi eşya ve teçhizat göttürdükleri mensup 
oldukları kuta ve müessese kumandanları tarafıhdan 
askerlik şubelerine yazılır. Şubeler de, gelen haberler 
üzerine bunları firar defterine yazarak elde edilme
leri için mahalli hükümetine veya sair ieabedenlere 
bildirir. 

Madde 80. — Kıtaat ve müessssattan kaçan veya 
aldıkları izin ve tebdilhava müddetini geçiren efrat, 
kıtaatça ve şubelerce ele geçirilinceye kadar aranır 
ve elde .edilenlerin ifadesi alınarak şubelerince tah-
'teihıfz kıtalarına sevked'iimdk üzere mahalli hükü
metine. teslim olunur. 

Firar ve izinsiz olarak geçen müddetlerle, yirmi' 
günü geçen inzibat cezaları ve her hangi bir mahke
menin hükmettiği cezalar muvazzaf ve ihtiyat hiz
metlerinden sayılmaz. 

Yaşlarını Değiştirenler 

Madde 81. — Askerlik çağına girdikten . sonra 
yaşlarını değiştirenlerin, yaşlarınea yapılan değişik
liğin- askerliklerine tesiri yoktur. Ancak, son yoklama 
görmemiş olanlardan nüfus kütüğünde yazılı yaşları, 
.şahıslarına uygun görülemeyenlerin yaşlarının takdi-
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rini nüfus Kanunu mucibince ait olduğu mahkemeden f 
istemek .üzere askerlik meclisleri veya askerlik daire I 
ve şube reisleri veya mahallin en büyük mülkiye me- I 
muru tarafımdan mü!ddeium,umiye müracaat olunur I 
ve biîmuhakeme'takdir olunacak , yaşa göre askerlik- I 
leri yaptırılır. . I 

Askerlik •meclislerinin veya askerlik dairesi ve şu- I 
besi reislerinin veya mahalli en büyük mülkiye me- I 
murunun istemesi üzerine yaşları değiştirilenlerden I 

. değişen yaşlarına göre son yoklama görmemiş veya I 
görmekte bulunmuş olanların yaşıitlariyle yoklamala- I 
rı yapılır. Arkadaşları sön yoklama görmüş olanlar- I 
dan yirmi üç yaşını bitirmemiş bulunanlar yalnız I 
muvazzaf hikmetleri, yirmi üç yaşını bitirmiş olan- I 
lar selk'sen altıncı madde veçhile muvazzaf hizmeti ve I 
azami hizmeti cezaiyelerini yaptıktan sonra yaşıtla- I 
riinım bulunduğu sınıfa geçirilmek üzere askerlik mec- I 
lisince ve, toplu değilse idare heyetince numarasız I 
asker edilir., - j 

Askerlik çağıma girmezden evvel yaşlarını değişti- I 
renlerin değişen yaşları kabul olunur, Bunlardan yaş- I 
larını büyütmüş olanlar değişen yaşlarına göre arka- t 
daşları son yaklama görmemiş veya görmekte bulun- I 
muş iseler arkadaşları veçhile yoklamaları yapılır. Yâ- I 
şitları son yoklama görmüş bulunanlar hakkında ise I 
emsallerinin sevkedilip edilmediğine göre 84 ve $6 ncı I 
maddeler veçhile haklarında muamele yapılır. I 

Madde 82. — Askerlik meclislerinin toplanma- I 
siyle yoklamaların nasıl yapılacağı, numara -çekilme- I 
si ve numara çeken veya numarasız asker edil enlerle I 
ruhsatlı ve ihtiyat efradın toplanma ve şevkleri, muh- I 
telif mürettebata tefrikleri ve ifayı hizmet edenlerin I 
terhisleri, tafsilatı Müdafaa.i Milliye Vekâletince ya- I 
pılaeak talimat ile tayin olunur. I 

Cezalı Aiskerlik I 
«Madde 83. — Aiskerlik çağına girmiş olup, yirmi I 

yaşına girdiği senenin temmuzunun birinci gününe I 
yani son yoklama'sına kadar on yedinci madde veçhi- I 
le ismini doğrudan doğruya veya her hangi bir va- I 
sıta »ile ilk yoklama defterine yazdırmamış bulunan- I 

. lardan son yoklamanın devam ettiği günler bitinceye I 
kadar müracaat eden veya ele geçenlerden bin kuruş I 
cezayı nakdi alındıktan sonra her iki yoklamaları I 
birden yapılarak keyfiyet cüzdanlarına yazılır. I 

Madde 84. —- İlik yoklamasını yaptırmış olduğu I 
halde son yoklamanın devam ettiği günler içinde I 
mahallin askerlik meclisine veya sefaret ve şehbeo- | 
derhanelere gelmemiş ve gelememesi hakkında işbu I 
kanunda yazılı bir mazeret bulunduğuna dair haber J 
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göndermemiş olanlardan arkadaşlarının ilk tertibinin 
şevklerinden evvel ele geçen veya kendiliğinden ge
lenlerden feıin beş yüz kuruş cezayı nakdi .alınır ve he
kime muayeneleri yaptırılarak askerliğe elverişli olan
lar, kabiliyeti bedeniyelerine ve tahsil derecesine ve 
ahvali sair eler ine göre tam veya kısa hizmet yapmak 
ve arkadaşlariyle sevk ve terhis edilmek üzere nu
marasız olarak asker edilirler. 

Kabiliyeti bedeniyeleri askerliğe elverişli bulun
mayanlar hekim muayenesine göre ya ertesi seneye 
terk olunur veya askerlikten çıkarılır. 

.'Madde 85. — İlk yoklama defterine ismini yaz
dırmamış olmakla beraber son yoklamada da bulun
duğu mahal askerlik meclisine gelmemiş ve geleme
meleri hakkında bu kanunda yazılı bir sebep oldu
ğuna dair haber .de göndermemiş bulunanlardan ele 
geçen veya kendiliklerinden gelenler hakkında elde 
edildikleri tarihe nazaran yulkarıki madde, veçhile 
muamele yapılmakla beraber cezayı nakdileri iki kat 
olarak alınır. 

Madde 86. — tik yoklama defterine ismini kay
dettirmiş olsun, olmasın, her hangi bir mükellef son 
yoklamada bulunduğu mahal .aiskerlik meclisine veya 
sefarete ve şehbenderhanesine gelmemiş olmakla be
raber yirmi altıncı maddede muharrer mazereti ka-
nuniyeaini ihbar etmez ve hemsinlerinin ilk tertibini 
celb ve şevkine kadar da dehalet etmemiş veya ele 
geçmemiş bulunursa otuz beş yaşını ikmal edince
ye kadar .ele geçtiği tarihten itibaren ^hararetli ve 
hâd hastalıklar ile hali sirayette emraza müptela 
olanların firengiler için. talimatına göre hareket olu
nur ve maluliyeti zahire ashabından bulunanların) 
muayeneleri mahallerince icra ettirilir. Bunlardan 
muayene neticesi katiyen askerlikten ihraçları takar
rür edenler terhis olunurlar ve kendilerinden elli lira
dan yüz liraya kadar cezayı nakdi alınır, 

sıhhati muvakkaten askerliğe elverişli olmadığına 
dair halklarında rapor verilenlerin şevkleri tehir olu
nur. Bu suretle şevkleri tehir edilenlerin neticede 
ahvali sıhhiyeleri askerlikten ihracı icabettirirse aynı 
cezayi nakdiye maihkûm olurlar. .Diğer maluliyet id
diasında bulunacakların muayeneleri iltihak edecek
leri m ahali erce icra edilir. Bunlardan hizmeti askeri
yeye elverişli olduğu tebeyyün edenlerin ve muvak
kat sıhhi anzalariyle şevkleri tehir olunanların kısa 
hizmet iddiaları nazarı dikkate alınmak ve cezalarını' 
görmedikçe bedel vermek hakları ref edilmek şartly-
le askerlik meclislerince ve hali içtimada değilse ida
re heyetlerince blilâkura numarasız asker edilir ve ya
şıtlarınım ilk kafilesinden ne kadar sonra dehalet et-
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misler veya ele geçmişler ise muvazzaf hizmetinden 
ayrı olarak o müddetin iki misli arkadaşlarından 
fazla ve cezaen istihdam olunmak üzere bilâteblr 
sevkblunurlar. Tehliri daJhalet ne kadar olunsa olsun. 
hizmeti cezaiye, muvazzaf hizmetinden ayrı olarak 
iki seneyi tecavüz edemez. 35 yaşnı ikmalden sonra 
ele geçenler altı sene inşaat ve emsali hİdematta is
tihdam olunduktan sonra yaşıtları meyanına nakil ve 
kaydolunurlar. Cezaen ifa ettirilecek hizmetin mu
vazzaf hizmetten evvel ve sonra olmak üzere her 
hangi bir kıtada veya mahalde veya işbu hizmetin ta
mamının veya bir kısmının tarik amelei mülıkelltefe-

• si mîsllu nakden veya bedenen vilâyet yollarında (iki 
günlük ceza müddetine mukabil bir gün yolda çab> 
saçaktır) ifa ettirilmek 'üzere badefter vilâyetler em
rine terk vetevdiİnde Müdafaai Milliye Vekâleti sa-
lâhiyattardır, 

Madde 87. — Son yoklama yapıldığı sırada er
tesi seneye terki mucip mekteplerde okumakta olup 
da bulundukları mahal askerlik meclislerine veya şu
belerine tahsil derecesi hakkında tasdikli şehadetaa-
me göndermemiş olanlardan bin beişyüz kuruş cezayı 
nakdi alındıdan sonra ertesi seneye terk olunur. 

Madde '88. — Askerlik meclisi reis ve azalarından 
b.üâözür meclise gelmeyenlerle 48 ncii madde muci
bince yapılacak yoklamaya bilâözür gelmeyen veya 
vekil gbmdermeyen polis amirleri ve jandarma 'ku
mandanı vs bu işleri yapmamış olan şube reisleri hak
kında, vazifelerine devam etmeyenler hakkındaki ah
kâmı kanuniye tatbik olunur. 

Madde .89. — Numara çekmiş .yahut, 84 ncü mad
de mucibince numarasız asker olmuş bir mükellef, 
arkadaşlarının hini şevkinde vuku bulan davet üze
rine gelmez ve bu da 47 nci maddedeki sarahat veç
hile bir mazereti kanuniyeye müstenit olmadığı tas
dik edilmiş bulunursa veya esnayi şevklinde misafir
haneden veya yoldan firarı şubece tebeyyÜn ederse, 
hini derdest veya dehaletlerinden ahvali sıhhiyeleri
ne ve arkadaşlarının hidayeti şevkinden itibaren ge
çen eyyama nazaran 86 nci maddedeki ahkâmı umu
miye veçhile ceza ve hizmetleri tayin ve başkaca mu
vazzaf hizmetleri tam olarak ifa ettirilmek üzere as
kerlik şubelerince künyelerine şerh verilerek sevkolu-
nur., 

«Bu gibiler için heyeti idarelerden başkaca karar 
alınmaz;. 

Madde 90. — İhtiyat efradından olup, talim veya 
manevra veya asayişi dahili için'"çağrıldıkları halde 
bilâözür gelmedikleri 47 nci maddenin sarahati veç

hile tebeyyün. edenler, gecik'tikleri müddetin iblir" mis
li arkadaşlarından fazla hizmet yaparlar ve kendile
rinden 30 - 100 liraya kadar cezayı nakdi alınır. iBu 
gibiler askerlik borcunu ödemedikçe bir memuriyet
te kulîanüamazlar. 

Seferberlikte davete icabet etmeyen efrat (Mu
vazzaf, ruhsatlı ve ihtiyat) divanı harbe tevdi edile-' 
rek askeri ceza kanununda yazılı hizmet ve cezayı gö
rürler. (1) 

Madde 91. — Ellerindeki hüviyet cüzdanlarına 
nazaran askerlik çağına girmiş efrattan o senenin tem-' 
muzunun birinci gününe kadar ilk yoklamasını yap
tırarak cüzdanlarına işaret ettirmemiş bulunanları, 
hükümet hizmetine alanlar, memurin müdürleri ve 
buna mümasil salâhiyattar memurlar Türk Ceza Ka
nununun 230 ncu maddesi mucibince tecziye edilir 
ve hususi hizmete alanlardan bin kuruş cezayı nakdi 
alınır. 

Madde 9l2. — Askerlik çağına girmiş efrattan gir
dikleri senenin teşrihisahisinin sonuna kadar son yok
lamasını yaptırarak cüzdanına işaret ettirmemiş olan
ları hükümet hizmetine alanlardan yukarıdaki mad
dede yazılı cezayı nakdiler iki kat alınır. Bu gibi ef
radı hizmete alanlardan iki bin kuruş hafif cezayı 
nakdi ahnır. 

Madde 93. — İlk ve son yoklamasını yaptırmış 
olsun, ©iknasın yirmi bir yaşına girmiş ve yaşıtları 
çağrılıp, askere sevkediîmiş efrattan daha sonra sevk 
'edileceklerini gösterir cüzdanlarında bir işaret bulun
mayanları hükümet hizmetine alanlar hakkında yu-
kariki madde veçhile muamele olunur ve bilerek hu
susi hizmete alanlardan sulh mahkemesi karariyle el
li liradan yüz liraya kadar cezayı nakdi alınır. 

Seferberlikte bu gibilerin ruhsatlı! ve ihtiyat efrat
tan olup da çağrılmış oldukları halde gitmemiş bu-

(1) Seferde seferberliğin vesaiti mutade ile ilâ
nından ve Hizmeti askeriyeye davet vukuundan ve 
müddeti \muayyenenin hitamından itibaren yedi gün 
zarfında davete icabet etmeyen efrat (Muvazzaf, 
ruhsatlı ve ihtiyat) dört aydan iki seneye kadar ve üç 
ay zarfında icabet etmeyen efrat iki seneden on sene
ye kadar hapis ile mücazat olunur ve emsalleri ka
dar hizmet etmek ve badelistihdam işbu cezalarını 
görmek üzere sevk olunurlar. Bu suretle sevk olunan
lardan seferberlik müddetime misafirhanelerden ve 
yollardan ve müstahdem oldukları kıta ve müessese-* 
lerde.n firar edenler ve seferberlikte bilamazeret üç 
aydan fazla davete icabet etmeyenler idam olunur. 
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lunanlan veya kıtaattan kaçmifş olanlan veya aldıkları 
izin müddetlerini geçirenleri hükümet hizmetine veya 
bilerek hususi hikmete alanlar ve bu gibilerin gizlen
meleri ve kaçmaları hususunda yardımları olduğu 
mahalli zabıta memurlarının zabit vârakaiariyle an-
ılaşılanîar Divanı Harbe verilirler. 

Madde 9'4. — Askerliklerini bitirip, terhis edilen 
efrattan 54'ncü madde mucibince üç ay içinde bir 
güna özürleri olmaksızın tezkere ve cüzdanlarını şu
belerine kaydattirmiyenlerden 'beş yüz kuruş cezayı 
nakdi alınır.; 

Madde 95. — Askerlik çağında olup da şubele
ri haricine gideceklerden güdecekleri yerleri veya 75 
nei madde mucibince gidecekleri yerlerde on beş gün
den ziyade kaldıkları halde o'îurdukları yerleri, gotik
leri köy ve mahalle ihtiyar meclis veya heyetlerine ve
yahut şubelerine bildirmeyenlerle o koy veya mahal
lenin ihtiyar meclisi veya heyetlerinden beş yüz ku
ruş cezayi nakdi alınır. 

Madde 96. — Görünüşlerine nazaran yirmi yaşına 
girmiş oldukları halde isimlerini nüfus kütüğüne yaz
dırarak cüzidan almamış saklılardan ele geçenler ve
ya kendiliğinden gelenler nüfus kanunu mucibince 
nüfus kütüğüne yazılmak üzere nüfus idarelerine gön
derilir. Nüfus idarelerince kütüğe yazılarak keyfiyet 
askerlik şubelerine hemen bildirilir. Bu gibilerden 
yaşlarına nazaran arkadaşlarınMii sön yoklamaları ya
pılmış olanlar numarasız asker edilerek arkadaşlarının 
sövk edilip edilmemiş bulunduğuna nazaran hakla
rında 86 ncı maddedeki azami ceza tatbik olunur ve 
askerlikleri yaptırıldıktan sonra yaşıtlarının bulundu
ğu sınıfa geçirilir. Arkadaşları son yoklama görme
miş veya görmekte bulunmuş olanlarım yoklamaları 
ve askerlikleri onlar gibi yaptırılır. 

Madde 97. — Bir defadan ziyade askerden ka
çanların firarları altı aydan ziyade uzadığı halde gel
meyen veya elde eidiîemiyenlerİn kıtta veya müessese
lerinden veya askerlik şubelerinden mahalli hüküme
tine vaki olacak müracaat üzerine elde edilinceye ve
ya kendiliklerinden gelinceye kadar usulen mal, mülk 
ve arazisi haczolünür ve askeri ceza kanunda firari 
olanlar hakkında yazılı en büyük mücazatı görür ve 
haklarında hidamatı âmmeden mahrumiyet cezası ay
rıca hükmolunur. Memur bulunanlar memuriyet ve 
hizmetlerinden çıkarılır. Bu 'suretle muamele hazar
da hizmeti askeriyenin ifasına kadar ve seferde ile
lebet devam eder. 

Madde 98. ••— .Muvazzaf efradiyle ruhsatlı ve ih
tiyat efrattan ismini değiştirerek diğer yerine. hekim 

muayenesin'e veya askere gidenler ve yekdiğerinin 
hüviyet cüzdanını veya askeri tezkeresini kullananlar 
ve muamelâtı askeriyelerinde salhte şehadeitname ve 
evrak istimal edenler veya askerlikten kısmen veya ta
mamen kurtulmak mâksadiyle her ne suretle olursa 
olsun hile ve desise yapanlara şerik ve muin olan
lar mahkemeye verilirler. Bu suretle yerine diğerini 
göndernıiiş veya hile kullanmış olanlar arkadaşlarının 
müddeti hizmetlerinden iki kat ziyade askerlik yap
mak üzere askerliğe kabiliyetleri aranmaksızın sevk 
olunurlar. (İleli zahire müstesnadır.) 

Seferde her hangi bir suretle askeri kuvVei ten
kise sebep olacak surette vakia gayrimutabıfc kasten 
vesika verenler Divanı harbe tevdi edilerek Askeri1 

Ceza Kanununa tevfikan tecziye olunurlar. (1) 

Madde 99. — Nüfus kütüklerinde yazılı -olan
ları yoklama cetveline yazmamış ve yazdırmamış ve
ya sair bir muamele sebebiyle gizlemiş olan veya sak
lılardan veyahut yeniden nüfus kütüğüne yazılan ve
ya yaşlarını mahkeme vasıtasiyle değiştiren efrat 
îıakfkjnda askerlik şubelerine bir ay içinde haber ver
memiş bulunan nüfus müdür ve memurları vazife
lerini suiistimal etmiş sayılarak âmirleri tarafından 
haklarında takibatı kanuniye yapılır. -

Madde 100. — Celp ve şevki ilâzıın gelen efradın 
geri kalmasına ve silâh altına alınması icabedenlenn 
tecillerine ye tecilleri lâzım gelenlerin haksız olarak 
şevklerine sebebiyet verenlerle kanun ve talimatta 
yazılı cetvel ve defterleri numunesi veçhile "tutma
yanlar, dikkatsizlik veya sahtekârlık fiiliyle divanı har
be verilirler. 

Madde 101. — İşbu fasılda yazılı cezayi nakdi
ler ve numarasız asker edilmek mumalesi, mükellef 
nerede ele geçmiş ise toplu bulundukları zaman ora
nın askerlik meclisleri ve dağılmış iseler İdare heyet
lerince hü;küm ve keyfiyet mahalli askerlik şübele-
lerine tebliğ olunur. 

Cezayi nakdiler tahsili Emval Kanununa tevfikan 
tahsil edilir. 

Madde 102. — İşbu kanuna tevfikan idare heye-
tince yapıllacak her nevi muamele ve verilecek karar-

(1) Seferde her hangi bir suretle askeri kuvveti 
tenkise sebep olacak surette vakiâ gayrimutabık ve
renler birinci defasında iki seneden beş seneye ka
dar hapis ile mücazat olunurlar. Bu fiilleri tekrar 
edenler idam edilirler. 
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lar da askerlik şube reisi azayı tabiiye sılatiyle mec
liste bulunur ve verilecek kararlarda rey sahibi ola
rak reyini verir. : 

•Madde 103. — İşbu kanuna göre askerlik meclis
leri veya kaza ve vilâyet idare heyetleri hakkındaki 
şikâyetler Dahiliye ve Müdafaai Milliye ' Vekâletle-
rines müştereken ve .askerlik daire ve şube reisleriy
le hekimler hakkımdaki şikâyetler. Müdafaai Milli
ye Vekâletince tahkik ettirilir-. x 

(İşbu meclis ve heyetlerle askerlik daire ve şube
lerinin ve muayeneye memur hekimlerin verdikleri 
kararlar ve raporlar aleyhindeki itirazların kanuna 
dereçeir mutabakatı tetkik ve taihkiik ve neticeye göre 
tashih ve tadil hakkı Müdafaai M!illiye Vekâletine 
aittir. Buna da kanaat etmeyenler şûrayı devlete mü
racaat edebilirler. 

Mdvaztzafhk Müddetini Azaltmiak İçin Bedeli Nakdi 
Madde 104. — Her sene asker edilen efrat mik

tarı ordu İhtiyacından fazla kaldığı müddetçe Müda
faai Milliye Vekâleti henüz silâh altına alınmamış ef
rattan (sağlam, sakat) bedeli nakdi kabulüme salâ-
hiyâltardır. 

Madde 105. — Bedeli nakdi miktarı bir veya iki' 
taksitte alınmak üzere altı yüz liradır. Mükellef ve
ya namına aharı tarafından verilecek jşibu bedel, Tür
kiye dahilinde mal sandıklarınca ve memaliki ecnebi-
yede sefaret ve şehbenderler tarafından Maliye Ve
kâletine e tasdikli makbuz mukabili alınır. 

ıBir taksitte bedel vereceklerin içtima gününe ka
dar ve ikii taksitte bedel vereceklerin birinci taksit 
üç yüz lirasını içtima gününe kadar ve ikinci taksiti
ni altı ay içinde vermeleri lâzımdır. İkinci taksiti zaj 

manında vermeyenlerin verinceye kadar muvazzaf 
hizmetlerine devam olunur. 

Madde 106. — Bedeli nakdi verenler mahallerin
de ve civarında bulunan ıveya nakliye ücreti kendile
ri tarafından veriimîek ve talim ve terbiye işkâl edil
memek ışartİyle arzu ettikleri mahalde olan bir piya
de taburunda (Sakatlar geri hizmetlerde) altı ay talim 
yapmağa bbrçludurdâr. 

İşbu talimler her sene mayıis ve teşrinisaninin bi
rinci günü başlar. Bedellerini bir taksitte vermiş olan
lardan talimlerinin gecikmeisini isteyenlerin en çok bir 
isene müddetle talimleri geciktirilir. Bu müddet bititi-
ğinde hastalık, hapislik, yolculuğun men'i gibi irade
si haricinde bir sebep olmaksızın tâlime gelmeyenlerin 
(hasta, mahpus olanlar talim zamanından evvel 
mazeretlerini bulundukları mahal askerlik şubele
rinden veya sefaret ve şehbenderhan eler den tasdikli 

rapor ve şehadetname ile asıl şubelerine bildirmeğe 
borçludurlar) talimleri iki kat yaptırılır. 

Arkadaşlarmın terbisine kadar talimle gelmeyen
lerin muvazzaf hizmetleri tamamlattırılır ve bedelle
ri geri verilmediği gibi tekrar alınmaz. Bedel efradı
nın izin, tebdilihava, firar ve hapislikte ve ceman on 

. beş günden fazla İstirahâtte geçirdikleri müddetler 
talimlerinden sayılmaz. 

Madde 107. — Alınan bedel hiç bir sebeple ge
ri verilmez. Ancak, kanun hilafı alındığı anlaşılan 
bedeller Müdafaai Milliye Vekili veya Kolordu Ku
mandanlarının İşariyle mahalli memurini maliyesün-
ce bir ay İçinde iade olunur. Alanlar hakkında taki
batı kanuniye ifa olunur; 

(Madde 108. •—"Yoklama kaçağı, bakaya ve saklı
ların cezaiarmı görmedikçe bedelleri alınmaz. Bu
nun için bedel vereceklerin bedellerinin kabulüne 
mani hâlleri olup olmadığına dâir şubelerinden vesi
ka alarak göstermeleri şarttır. 

Madde 109. — Kanunu mahsus mucibince ihtiyaıt-
zaibiti olacaklardan bedel alınmaîz. 

'Madde-110. — Seferberlikte bedel alınmaz. 
Madde lül. — Bedel efradına talimleri müdde-

fcinee maaş, tayın ve elbise verilmez., 
Madde/İÜ2. — İşbu kânunun bedeli nakdiye ait 

105 nci maddesi hükmü neşri tarihinden ve diğer ah
kâmı neşrinden beş ay sonra meridir. 

'Madde 1113. — Askeri nizamiyenin sureti ahzını 
mübeyyjin 23 safer 1304 ve 13 Teşrinisani 1302 tarih
li kanun ile 16 cemazüyelahir 1332 ve 29 JSüsan 1330 
tarihli Mükellefiyeti Askeriye Kanunu Muvakkati ve 
zeyilleri mülgadır.. 1302 tarihli kanun mucibince be
deli nakdi vermiş olanların hukuku mahfuzdur. 

Madde V14. — İşbu kanunun jcrayi ahkâmına ic
ra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Adliye. Encümeninin Tadili 
(l-25)'e kadar olan maddeler Müdafaai Milliye 

Encümeninin şekli veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Madde 35. — Bu maddenin yalnız ı(D) fıkrası ta
dil, diğer, aksamı Müdafaai Milliye Encümeninin şek
li veçhile aynen kabul edilmiştir, 

İD. Fıkrası iki oğlu olup da biri askerde bulu
nan bir peder veya dul validenin askerliğe çağrılan 
diğer oğlu biraderi hizmeti muvazzaf asını bitirince
ye kadar ı(15 yaşından küçük olanlar nazarı itibara 
alınmaz) bir peder veya dul validenin ikiden ziyade 
oğulları olup da ikisi askerde iken askerliğe çağrılan 
diğer oğul biraderi hizmeti mUvazzafasını bitirince
ye kadar. (Bu fıkra ahkâmı harp olmadığı zamana 
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mahsustur. Bu muamele celp ve sevk zamanında 
şevkin tehiri ve (birlikte askere alınacaklar için peder 
veya valide hangisinin terkini arzu ederse onun ter
ki suretinde tatbik olunur.) 

Madde 45. — Terhis edilecek efrat, nerede otura
caklar ise terhisleri gününden itibaren en sön üç ay 
içinde oranın askerlik şubesine gidip, cüzdanlarını 
göstermeğe ve cüzdanlarına işaret ettirmeye borçlu
durlar. Bu keyfiyet kıta ve müessese kumandanların-
ca efrat terhis edildiği .sırada kendilerine iyice anla
tılır ve cüzdanlarına yazılır. 

Madde 63. —- (Müdafaa! 'Milliye Encümeninin 
hu maddesinin nihayetine ilâve olunacaktır). 

Mebuslar mebusluklarının devamı müdde'tince 
müecceldirler. Arzu edenler hizmeti askeriyelerini ifa 
ederler. 

(Madde 69. — Harp zamanlarında çağrılacak ruh
satlı ve ihtiyat efraltffcan beş sene ağır hapsi ve daha 
ziyade cezayı müstelzim cürümler müstesna olmak 
üzere diğer bir cürüm veya kabahat ile maznun 
(Mevkuf olsun olmasın) olanların muhakemelerıi ter
hislerine talik olunur. Çağrılma zamanında mahkûm 
olanlara müddeti mahkûm el erini ikmal ettirdikten 
sonra emsalleri kadar hizmetleri yaptırılır. 

Madde 70. — Çağrılma zamanında hasta olduk
ları cihetle gelemedikleri 27 n'ci madde veçhile Jhtöi-
yar meclisi veya mahalle heyetlerinin şahadetleri ve 
varsa askeri veya sivil .hekimlerin raporlariyle yokla
ma heyetince anlaşılmış plan ruhsaltlı ve ihtiyat efrat 
iyileştiklerinde emsalleri kadar hizmet etmek üzere 
askere alınırlar. 

Madde 74. — Vilâyetleri haricine çıkmak iste
yen her erkek hüviyet cüzdanını yanında götürmeğe 
ve esnayı seyahatte italep vukuunda polis ve jandar
malara göstermeye mecburdurlar. Ellerinde hüviyet 
cüzdanı bulunmayıp da bariz bir surette askerlik ça
ğı haridinde görijilenler (Çocuk ve ihtiyarlar) müstes
na olmak üzere diğerleri veya cüzdanı bulunup da iş-
hu cüzdanlarının askerlik hanelerine ve yaşlarına na
zaran ilk ve sön yoklamalarını yaptırdıklarına ve em
sali isilâfh altına, alınmış olanlardan askerliklerini ifa 
ettiklerine veya tehir veya tecil edildiğine dair kayıt 
gösteremiyenlerin henüz yola çıkmamış iseler hare
ketine ve bidayeten yolculuğa müsaade edilmez. Bu 
gibilere vapur veya şimendiferler yolculukları esnasında 
tesadüf olunursa halleri tetkik olunmak üzere çıka
cakları iskele veya istasyonların askerlik şubesine, yok
sa zabıtasına, ve zabıtaca da en yakın askerlik şube
sine teslim olunur. Vesaiti saire ile yolculuk yapan
lar ilk uğruyacakları şubelere teslim olunur. Bun

lardan hüviyetleri sabit olanılarla şubelerce takdir 
olunacak kefaleti nakdiyi verenler ahVali askeriyeleri
nin tetkikine devam olunmak üzere seyahatlerinde 
serjbest bırakılır. Hüviyeti sabit olmadığı gilbİ, kefa
leti nakdiye de irae edemiy enlerin ahvali ve asker
likçe ilişiği bulunmadığı şubece en seri vasıtayla tah
kik olunur ve neticei tahkikata kadar kasaba harici
ne çıkmamak ve sabah akşam islbatı vücut etmek üze
re mahalli zabıtasına teslim olunur. (tşbu tahkikat 
azami bir hafta içinde ikmal edilir). Tahkikalt netice
sinde askerlikçe ilişiği olmayanlar serbest bırakılür. 
İlişiği olanlar 83j84,;85,;8l6t

!89,96 ncı maddeler muci
bince muameleye tabidir. Bir hafta zarfında tahki
kat ikmal edilmezse telgrafla ve bulunmadığı takdir
de en seri vasıta ile yolcunun gideceği mahaldeki şu
be ve zabıtaya malumat verilerek muamelesi oraca 
tetkika devam edilmek üzere serbest bırakılır. 

Madde 75. — Askerlik çağında olup, şubesi dai
resinden on beş günden fazla olmak üzere taşraya 
çıkmak isteyenler çıkmazdan evvel gidecekleri yer
ler hakkında köy ve mahalleleri ihtiyar meclisi veya 
heyetlerini veya şubelerini şifahen veya 'taahhütlü 
mektupla Haberdar etmeye hdber vermemiş iseler ilk 
ve son yoklama sırasında nerede bulunuyorlarsa bu
lundukları mahaller ihtiyar meclisi ve heyetlerine ve
ya şubelerine veya şubei asliyelerine veya sefaret ve 
şehbenderhanelerine bu suretle mahalli ikametlerini 
bildirmeye borçludurlar. 

Mahalli ikametlerini bildirmemeleri hasebiyle 
yoklama sırasında ahvalleri meçhul kalanlar ceza 
faslında yazılı cezayı görürler. Şubeler ve sefaret ve 
şehbenderhaneler bu hususita alacakları malumattan 
efradın şubei asliyelerini haberdar ederler. Köy ve 
mahalle ihtiyar meclisi ve heyetleri köy ve mahalle
lerinde on beş günden ziyade oturan yabancıları yok
lama sırasında ve firar, bakaya, yoklama kaçağı, 
izinsiz, saklıları her zaman şubelere haber vermeye 
mecburdurlar. 

Madde 81 .— Askerlik çağma girdikten sonra yaş
larını değiştirenlerin yaşlarınca yapılan değişikliğin 
askerliklerine tesiri yoktur. Ancak son yoklama gör
memiş olanlardan nüfus kütüğünde yazılı yaşlan, şa
hıslarına uygun görülemiyenlerin yaşlarının tashihi
ni nüfus kanunu mucibince ait olduğu mahkemeden 
İstemek üzere askerlik meclisleri veya askerlik daire 
ve şube reisleri veya mahallin en ıbüyük mülkiye me
muru tarafından müddeiumumiye müracaat olunur 
ve bilmuhakeme takdir olunacak yaşa göre askerlik
leri yaptırılır. Tashihi sin davaları şahitlerin badet-
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tahlif şahadetleri veya irae olunacak kuyut ve vesaik 
münldereca'tı veya delail ve amaraitı saireyle ispat olu
nabilir ve 'her halde zahiri hallin davayı tekzip et
memesi şarttır, 

Askerlik meclislerinin veya askerlik daire ve şube-. 
si reislerinin veya mahallin en büyük mülkiye me
murunun istemesi üzerine yaşları değiştirilenlerden 
değişen yaşlarına göre son yoklatma görmemiş veya 
görmekte bulunmuş olanların yaşıtlariyle yoklatmaları 
yapılır. Arkadaşları son yoklama görmüş olanlardan 
yirmi üç yaşını bitirmemiş bulunanlar yalnız muvaz
zaf hizmetleri, yirmi üç yaşını bitirmiş olanlar sek
sen altıncı madde veçhile muvazzaf 'huzmelin ve aza
mi hizmeti cezaiyelerimi yaptıktan sonra yaşıtlarının 
bulunduğu sınıfa geçirilmek üzere askerlik meclisin
ce ve toplu değilse idare heyetince numarasız asker 
edilir, 

Askerlik çağına girmezden evvel yaşlarını değiş
tirenlerin değilsen yaşları kabul olunur. Bunlardan 
yaşlarını büyütmüş olanlar değişen yaşlarına göre ar
kadaşları .son yoklama görmemiş veya görmekte bu
lunmuş iseler arkadaşları veçhile yoklamaları yapılır. 
Yaşıtları son yoklama görmüş bulunanlar hakkında 
ise emisalleriöin sevk edilip edilmediğine göre 84 ve 
8'6 neı maddeler mucibince muamele yapılır. 

Madde 816. — İlk yoklama •defterine ismini kay
dettirmiş olsun olmasın her hangi bir mükellef son 
yoklamada bulunduğu mahal askerlik meclisine veya 
Sefaret ve şehbenderhanesine gelmemiş olmakla be
raber yirmi altıncı ma'ddede muharrer mazereti ka-
nunlilyesinr itibar etmez ve yaşıtlarının celp ve şevki
ne kadar da dehalet etmemiş veya ele geçmemiş bu
lunursa otuz beş yaşını ikmal edinceye kadar ele geç
tiği tarihten itibaren (hararetli ve had hastalıklar ile 
hali sirayette emraza müptelâ olanların firengililer 
için talimatına göre hareket olunur - ve maluliyeti 
zahire ashabından bulunanların) muayeneleri mahal-r 
lerince icra ettirilir. Bunlardan muayene neticesi ka-
'tiyen askerlikten ihraçları takarrür edenler terhis 
olunurlar ve kendilerinden yirmii beş liradan yüz li
raya kadar .servetlerine göre cezayı nakdi alınır. 

Sıhhati muvakkaten askerliğe elverişli olmadığına 
dair haklannlda rapor verilenlerin şevkleri tehir olu
nur. Bu suretle şevkleri tehir edilenlerin neticede ah
vali sıhhiyeleri askerlikten ihracı icaibdtitirirse aynı 
cezayı nakdiye mahkûm olurlar. Diğer maluliyet id
diasında bulunacakların muayeneleri iltihak edecek
leri mahalleree icra edilir. 
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Bunlardan hizmeti askeriyeye elverişli olduğu te-
beyyün edenlerin ve muvakkat sihhi aozalariyle şevk
leri tehir olunanların kısa hizmet İddiaları nazarı dik
kate alınmamak ve cezaları görmedikçe bedel vermek 
hakları ref edilmek sariyle askerlik meclislerince ve 
hali iç'timada değilse idare heyetlerince bilakur'a nu
marasız asker edilip ve yasalarının ilk kafilesinden 
ne kadar sonra dehalet etmişler veya ele geçmttşlerse 
muvazzaf hizmetinden ayrı olarak o müddetin iki 
miilsli arkadaşlarından fazla ve cezaen istihdam olun-' 
mak üzere ıbilatehir sevk olunurlar. Tehiri dehalet 
ne kadar olursa olsun hizmeti cezaiye, muvazzaf hiz
metinden ayrı olarak iki seneyi tecavüz edemez. Otuz 
beş yaşını ikmalden sonra ele geçenler altı sene in
şaat ve emsali hidematta istihdam olunduktan sonra 
yaşıtları meyanına nakil ve kaydolunurlar. 

Cezaen ifa ettirilecek hizmetin muvazzaf hiz
metten evvel ve sonra olmak üzere her hangi bir kıta
da veya mahalde veya işbu Mzmetin tamıamının ve-. 
ya bk kısmının tarik amelei mükellefesi milsillu nak
den veya bedenen vilâyet yollarında (îki günlük ce
za müddetine mukabil bir gün yolda çalışacaktır) ifa 
ettirilmek üzere talep eden vekâlet veya vilâyetlere 
iaşeleri, libas ve ibate masrafları ve nefer maaşları 
vekâlet veya Vilâyetçe temin edilmek üzere tevdi ve 
izama Müdafaai Milliye Vekâleti salâhiya'ttardır. 

Madde 91. — Ellerimdeki hüviyet üüzdanlarına na
zaran askerlik çağına girmiş efralttan o senenin tem
muzunun birinci günlüne kadar ilk yoklatmasını yap
tırarak cüzdanlarına işaret ettirmemiş bulunanları hükü
met hizmetine alanlar (memurin müdürleri ve buna 
mümasil sailâihiyat'tar memurlar) Türk Ceza Kanu
nunun 230 ncu maddesi mucibince tecziye edilir ve 
(bilerek hususî hizmete alanlardan bin kuruş cezayı 
nakdî alınır. 

Madde 92. — Askerlik çağına, girmiş efrattan gir
dikleri senenin Teşrinisanisinin sonuna kadar son yok
lamasını yaptırarak cüzdanına işaret ettirmemiş olan
ları hükümet hizmetine alanilardan yukarıdaki mad
dede yazılı cezayı nakdiler ilki kat alınır. Bu gibi ef
radı bilerek hususi hizmete alanlardan iki bin kuruş 
hafif cezayı nakdi alınır. 

Madde 93. — İlk ve son ydklaimasıni yaptırmış ol
sun olmasın yirmi bir yaşına girmiş ve yaşıtları çağ
rılıp askere sevkedillmiş efrattan daha sonra sevk edi
leceklerini gösterir cüzdanlarına bir işaret .bulunma
yanları hükümet hizmetine alanlar hakkında yulkarılki 
madde veçhile muamele olunur ve bilerek hususî biz-
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mefte alanlardan sulh mahkemesi karariyle elli liradan 
yüz liraya kadar cezayı naikdî alınır. 

Seferberlikte bu gibileri ve ruhsatlı ve ihlüiyat ef
rattan olup da çağrılmış oldukları halde gitmemiş bu
lunanları, veya kıtaattan kaçmış olanları veya aldık
ları izin müddetlerini geçirenleri hükümet hizmetine 
veya bilerek hususî hizmete alanlar ve bu gibilerin 
•gizlenmeleri ve kaçmaları husulsunda yardımları oldu
ğu mahallî zabıta memurlarının zabıt varakalariyle 
anlaşılanlar Divanı Harbe verilirler. , 

Madde 94. — Askerliklerini bitirip, terhis edilen 
efrattan 54 ncü madde mucibince üç ay içinde bir 
gûüa özürleri olmaksızın tezkere ve cüzdanlarını şu
belerine kaydettirmeyenierden beş yüz kuruş cezayı 
naikdî alınır. 

Madde 95. — Askerlik çağında olup da şubeleri 
haricine gideceklerden gidecekleri yerleri esnayı azi
mette veya 75 nci madde mucibince gidecekleri yer
lerde on beş günden ziyade kaldıkları halde oturduk
ları yerleri yoklama sırasında gittikleri kiöy ve 
mahalle ihtiyar meclis veya heyetlerine veyahut şube
lerin© bildirmeyenlerle o köy veya mahallenin ihtiyar 
meclisi veya heyetlerinden beş yüz kuruş cezayı nak
dî .alınır. • 

Madde 97. — Bir defadan ziyade askerden kaçıpta 
firari altı aydan ziyade uzadığı halde gelmeyen veya 
elde edilemeyenlerin kıta ve müesseselerinden veya 
askerlik şubelerinden mahallî hükümetine Vaki olacak 
ımüracat üzerine elde edilinceye veya kendiliklerinden 
gelinceye kadar usulen emvali gayrimenkulesi hacz 
olunur ve Askerî Ceza Kanununda yazılı mücaizatı 
görür ve haklarında hidematı âmmeden mahrumiyet 
cezası ayrıca hükmiolunur. , 

Haciz ve mahrumiyet muamelesi hazarda hizmeti 
askeriyenin ifalsına kadar ve seferde müelbbeden de* 
vam eder. 

Memaliki ecnebiyede bulunan yoklama kaçağı, 
izinsiz, bakaya, saklılar hakkında da aynı veçhile 
muamele olunur. 

Madde 98. — Hazarda muvazzaf efrat ile ruhsatlı. 
ve ihtiyat efrattan ismini değiştirerek diğeri yerine 
h'ekim muayenesine veya askere gidenler ve diğerinin 
hüviyet cüzdanını veya askerî tezkeresini kullananlar 
ve muamelâtı askeriyelerinde sahte şehadetname ve 
evrak istimal edenler veya askerlikten kısmen veya ta
mamen kurtulmak mafcsadiyle her ne suretle olursa 
olsun hile ve desise yapanlar ve bu suretle yerine di
ğerini göndermiş veya hile kullanmış olanlar divanı 
harplere tevdi olunur ve yaşıtlarının müddeti hizmet

lerinden iki kat ziyade askerlik yapmak üzere asker
liğe kabiliyetleri aranmaksızın sevk olunurlar, (îleli 
zahire müstesnadır) Bu gibi efal müjttekiplerinin şerik 
ve muinleri asker iseler divanı harbe, değil ise maha-
kimi umumiyeye tevdi olunurlar.. 

Seferde herhangi bir suretle askerî kuvveti tenkise 
sebep olacak surette vakıa gayrı mutabık kasten ve-
fsika verenler divanı harbe tevdi edilerek Askerî Ceza 
Kanununa tevfikan tecziye olunurlar. 

Madde 99. — Nüfus kütürlerinde yazılı olanları 
yoklama cetveline yazmamış ve yazdırmamış veya.' 
sair bir muamele sebebiyle gizlenmiş olan veya saklı
lardan veyahut yeniden, nüfus kütüğüne yazılan veya 
yaşlarını mahkeme vasıtasiyle değiştiren efrat hak
kında askerlik şubelerine bir ay içinde haber verme
miş bulunan nüfus müdür ve memurları vazifelerini 
suiistimal etmiş sayılarak amirleri tarafından halkların
da takibatı kanuniye yapılır. 

Madde 100. — Celp ve sevkı lâzım gelen efradın 
geri kalmasına ve silâh altına alınması icap edenlerin 
tecillerin© veya tecilleri lâzım gelenlerin haksız olarak 
şevklerine sebebiyet verecek derecede askerlik defter 
ve cetvellerine yalan, yanlış ve eksik bir şey yazanlar 
kanun ve talimatta yazılı cetvel ve defterleri numu
nesi Veçhile tutmayanlar dikkatsizlik veya sahtekârlık 
töhmetiyîe divanı harbe verilir. 

Madde 105. — Bedeli nakdî miktarı altı yüz lira
dır. Mükellef veya namına aharı, bedeli nakdîyi de
faten veya iki taksitte verebilir. İşbu bedel Türkiye 
dahilinde mal sandıklarınca ve memaliki ecnebiyede 
sefaret ve şehbenderler tarafından Maliye Vekâletince 
tasdikli makbuz mukabili alınır. Bir taksitte bedel 
vereceklerin içtima günlüne kadar ve iki taksitte bedel 
vereceklerin birinci taksit üç yüz lirasını içtima gü
nüne kadar ve ikinci taksitini altı ay içinde vermeleri 
lâzımdır. 

İkinci taksiti zamanında vermeyenlerin verinceye 
kadar muvazzaf hizmetlerine devam olunur. 

REİS — Efendim, kararınız veçhile bu kanunun 
müzakeresine başlıyoruz. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

Askerlik Mükellefiyeti Kanunu 
Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti taibaası olan 

her erkek, işbu kanun mucibince askerlik yapmağa 
mecburdur. 
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Neferden zabit vekiline (hariç) ikadar olanlara ef
rat denir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, in
tihap hareketleri başladığı zaman taraf taraf kadın
ların da mebus olmak için, mebusluk intihabatına iş
tirak etmek için hareket aldıklarını görüyoruz. Mebus
luk intihabına iştirak etmek hakkını kadınlar için talbiî 
olarak teslim ederim. Kadınlar bendim noktai naza
rımdan hem intihap gedebilirler, hem intihap olüna-
ıbilirler. Faikat ne zaman intihap etmeye başlayacak
lardır, yahut ne zaman initihap edilmeye başlıyacaklar-
dır, bu belki bir zaman meselesi, nihayet küçük bir 
münakaşa zeminidir. Yalnız mebus olmak, mebusluk 
iltihabına iştirak etmek vatanî bir mesele ilse, memle
ketin n^üdafaasınaiştir^^ etmek de öyle bir hak, öyle 
bir vazifedir. Askerlik Mükellefiyeti Kanununun' bi
rinci maddesinin yalnız erkeklere ait olarak yazılmış 
olduğunu göfüıyorum. Memleket müdafaası bu kanun 
lâyühalsiyle erkeklere tahmil olunuyor. Esasen, talbiî 
bir kanun ile de erkeklere tahmil edilmiş olduğunu 
©onuyoruz ve kabul ediyoruz. Fakat zannediyorum ki, 
taibikat kanununun erkeklere verdiği bu vazife kadın
lara da verilmiştir. Binaenaleyh, öğrenmek istiyorum. 
Talbiat Kanununun erkeklere verdiği ve zaman zaman 
'muhtelif vatanî hadiseler karşısında ifa edildiğini gör
düğümüz bu vazife, yani kadınlara ait olan mükelle
fiyet noktası, Encümence nazarı dikkate alınmış mı
dır ve ne dereceye İkadar nazarı dikkate alınmıştır? Bu 
günkü neşriyat ve cereyanlar arasında bunu hatırla
mak ve öğrenmek zannederim lâzım ve zarurîdir. 

M'ÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütalhiya) — Muhterem arkadaşlar, Hakkı Tarık Bey 
arkadaşımız bugün dünyanın bütün yerlerinde az 
çok faiklarla cereyan eden bir noktaya ternais eltrnilştir. 
Mücerret nazariyat şunu tespit eder ki: Bugünkü de
mokrasi daha yüksek bir kemal mertebesine vasıl ol
duğu zalman, vatanların hukuk ve vaızaifi, menfaat ve 
külfetleri belki cinsiyet farkı gözdtilmiyerek kadın ve 
erkek bütün vatandaşların üzerine tahmin olunacaktır. 
Fakat, bendenizin tdlakkiıne göre esas nazarî olarak 
gerek hak ve gerek vazife noktai nazarından milletler 
Ibu noktaya vasıl olmamışlardır. Bu mesele çok derin 
bir meseledir. Epey eslki zamandan beri hukükşinaslar 
ve "hukukî esaislar üzerine mütalaa dermeyan eden bü
tün nazariyatçılar, hukuku esasiye ve vatandaşlık hak
kı noktasından mütalaa dermeyan eden bir çok müel
lifler bunun leh ve aleyhinde birçok münükaşatta bu
lunmuşlardır ve bir çok münaikaşjat cereyan ethiiış;tir ve 

yalnız Türkiye vatanında hukukî olarak cereyan et
miş bir vaziyet ve şan ve şeref safihaları vardır ki: 
Bu safhalar içerisinde Türk kadınları, kendi vatan
daşları arasında, kendi vatanlarının erkekleriyl© bir
likte müşahade edilir. (Bravo sesleri) Yalniz şunu arz 
edeyim ki, bugün mevzuu müzakere olan mükellefiyeti 
Askeriye Kanunu, askerlik hizmetinin eşkâli kanuniye-
de tarzı ifasını tespit eder. Malumu âliniz bir vatanın 
müdafaası, yalnız, bu kanunda derpiş edilen eşjkâl ve 
vazaif le temin edilmez. 

Bu kanun mucibince muharebeye gidecek ve fiilen 
muharebeye iştirak ederek Türk vatanının müdafaası 
vazifesini ifa edecek olan Türk ensâlini yetiştirecek 
Türk analarının analık hususunda evlâtlarını bünyevî 
bir surette yetiştirmek tarzında olan mesailleri, telak-
kii acizaneme göre, vatanın müdafaasına fiilen iştirak 
etmek demektir. Hayatımda bir ve müteaddit erkek 
evlâtlarını vatanın müdafaasını kâfil olabilecek kuvayı 
bünyeviye ve kuvayı maneviye ile teçhiz etmiş olan 
bir ana hizmeti askeriyenin erkekler için müddeti de
vamı olan yirmi senelik ağır külfetten daha hafif bir 
külfet ihtiyar etmiş değildir. Anaların evlâtları yetiş
tirmek hususunda yapmakta oldukları vazaifle bugün
kü Türk vatanını fiilen müdafaaya iştirak ettiklerini 
söylemek lâzımdır. 

Sonra Hakkı Tarık Bey arkadaşımın temas ettiği 
nokta kadınlığın, kadınlığı temsil vaziyet ve iddiasında 
bulunan bir heyetin aktüalite olarak, bugünkü hadise 
olarak meclis aza'lığı için müntieihap veya münltelhip 
olmak hususundaki arzu ve temayüllerinden mülhem 
olarak bu arzuyu bir mukalbeM tabiiye olmak üzere, 
mademki devletin teşkilatı içtimaiye ve siyasiyesine 
iştirak etmek isteyen bir kadınlık zümresi mevzuba
histir, o zümreye şunu hatırlatmak lâzım gelir ki bir 
vatanın mesaîi umümiyesine iştirak, yalniz intihatoatın 
nazarî mücadelâtına ve meclislerin kürsülerde geçen 
rriünakaşatına iştirak etmek kâfi değildir. Mademki 
Türk vataniyle ve mukadderatı ile fiilen meşgul ol
mak arzusundasımz, o halde bu meşguliyeti fiiliyenin 
diğer şefefli bir cephesi vardır ki sizi oraya davet 
ederim. Kendilerine belki bir ihJtar mahiyetinde telakki 
olunabilir. Bendenizce bugün mevzubahis olan eser, 
Türk vatanının bünye ile, fiilen tehlike anında müda
faası eşkâlini tarif Ve tespit eden bir kanundan ibaret 
olduğu için bu mevzu üzerinde kadınların da buraya 
iştirakleri caiz ve kabil olmadığı hakkındaki fikrinle 
arkadaşlarımın da iştirak etmiş olacaklarını arz ede
rim. 
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YUNUS NADİ BEY (Menteşe) — Millî şerefin en 
ziyade terakki ettiği memlekette dahi, şimdiye kadar 
kadınlığın birtakım vazaifi içtimaiyeye iştiraMeri mev
zubahis : olduğu halde vazaifi askeriyeye iştirakleri 
mevzubahis olmamıştır. Dünyada böyle bir mesele 
mevcut değildir. Kadınların, Recep Beyefendinin bu
yurdukları gibi aktüalite, fillhal mevzubahis mesele 
olarak in'tihabata iştirak edip etmemelerini gazetelerde 
'yazıyor diye önümüzde müzakereye vaz olunan Mü
kellefiyeti Askeriye Kanunu dolayısiyle Hakkı Tarık 
Beyin initilbabata iış'tiralki talep eden kadınların asker
liğe dahi iştirakleri mevzubahis olup olmıyacağını 
mevzu ittihaz etmesi, kadınlık hakkında bir manayı 
istihfafı şamil olarak bendenize© mucibi 'teessür ol
muştur. . Kadınların intilhalbata iştirakleri Teşkilâtı 
Esasiyede muhtemel ve birgün mümkün ve muhakkak 
bir mesele olarak tespit edilmiştir ve Türk kadınlığını 
bu seviyei itilâya va'sıl olmuş görmekle iftihar edece
ğiz. Bu günkü hareket bir mukaddime olabilir. Bu
nunla herkes meşrebine göre telakkiler yapabilir. Fa
kat Mükellefiyeti Askeriye Kanunu mevzubahis olur
ken, kadınların intihabını, hiç münasebeti olmayan bu 
meselede mevzubahis etfmek, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi kürsüsünden kadınlığa ve Türk kadınlığının 
hukukuna taaruz etmek manasını istihdaf ettiği ci
hetle, bendeniz kendi nefsime ve bendenizin fikrime 
iştirak edecek arkadaşlarım namına, Türk kadınlığına 
havale edilmek işitendim bu manayı istihfafı reddede
rim. Sonra Türk kadınları acaba muharebeye iştirak 
etmez mi zannedilir? Mücadelei Milliyeyi yakından 
görmüş olanlar bilirler ki, Türk erkekleri kadar Türk 
kadınları da bu istiklâli millîyi istihsalde âmil olmuş
lardır. (Alkışlar) 

ıSonra Recep Beyin buyurduğu gibi, sizlerin hepi
nizi buraya toplayanlar ve orduları hudutlara sevk ey-
liyenler, Türk analarıdır, Türk kadınlarıdır. Daha ne 
hizmet bekliyorsunuz? Bir de silâh omuza kadınları 
cepheye mi göndereceksiniz? imkânı varsa ve imkânı 
olduğu yerde Türk kadını onu dahi yapmıştır. Binaen
aleyh Hakkı Tarık Beyin mevzubahis ettiği bu mese
lenin mevzuumuza zerre kadar taalluku yoktur. Türk 
kadınlığı her türlü istihfaftan münezzehtir. (Bravo ses
leri) Türk kadını vazaifi milliyesini Türk erkekleri 
kadar her zaman ifa etmiş ve her zaman ifa edecektir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Muhterem 
efendiler, burada söylediğim sözleri, kelime kelime, 
cümle cümle hatırlıyorum.. Unutacak kadar zaman 
geçmemiştir ve unutacağınız kadar zaman geçmemiş
tir. Fakat nasıl oluyor da ve nasıl oldu da Nadi Bey 
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benim burada söylediğim sözlerden Türk kadınları 
aleyhine bir mana, bir şemme almışlardır, bunu istih
faf telakki etmişlerdir? Bunu anlıyamadım. Sözüme, 
söylemek istediğim söze bir girizgâh olmak içindir ki 
bugünkü neşriyatı ima eder bir cümle sarf ettim: «Bu
gün kadınlar için şu şekilde bir intihap meselesi mev
zubahis ediliyor, bu bir halktır; bunu, kadınların hem 
intihap etmesini, hem intihap edilmesini bir hak te
lakki ederim» dedim ve arkadaşları'mlan «'Hepimiz» 
mukabelesini gördüm. Zannediyorum ki bu kadar 
sarih olarak fikrini söyleyen arkadaşınız, tatısisen Türk 
kadınlığı için hiç bir vakit bir istihfaf emelini, bir is
tihfaf fikrini beslemez, hatırına bile getirmez. Böyle 
iken, yine tekrar ederim ki, niçin mutlaka benini istih
faf ettiğimi ileri sürerek kadınlar lehinde söz söylemek 
fırsatı elde edilmiş oluyor. Hiç değilse, hiç bir hizmet 
ifa etmemiş isem, bu meseleyi burada mevzubahis et
mekle gerek Recep Beyefendinin, gerek Nadi Beyin 
Türk kadınının müstehak olduğu teVkiri söyletmiş olu
yorum ki zannederim, bu hizmet benim için kâfi bir 
mükâfattır. Asıl fikrimi işte bu bir kaç cümle içinde 
tekrar arz etmiş olduim. Hatta burada söylenen söz
leri, bir iki cümle içinde, daha evvel de söylemiş ol
dum. Biz, memleketin müdafaası için nasıl bir Tabiat 
Kanunu ile meclûp isek, aynı tabiat kanunu kadın
ları da istimal etmiştir. Kadınlar da aynı tabiat ka
nununun şümulü dahilindedir. Dedim. Bunu muhtelif 
aşariyle görmüşüzdür, bunu da tekrar ettim. Türk 
kadınlığının bu tabiî kanun dahilinde ne kadar hizmet 
etmiş olduğunu burada işaret ettim ve demek isterim 
ki: «Acaba bu birinci maddenin tanzimi sırasında ka
dınların askerlik sahasında herhangi bir vazife tespit 
edilmiş midir?» Bunu öğrenmek istedim. Zannediyo
rum ki bunu söylemekle mutlaka kadınl'arın silâb-
endaz olmasını, saffıharbe alınmasını şu veya bu şe
kilde ön saflarda çalıştırılmasını ima etmiş değildim 
ve bunu kastetmiş olmuyordum. Herhalde askerlik teş
kilâtının içinde kadınlara verilebilecek muhtelif vazi
feler olabilirdi ve düşjünülelbilirdi. Ancak kadınlar için 
böyle bir şey düşünülmüş müdür, düşünülmemiş mi
dir Bunu encümene ve hükümete söyletmek ister
dim. Bu kadar masumane olan bu arzuyu ifadeyi, 
Nadi Beyin burada istihfaf şeklinde suiltelafcki etmiş 
olmasına esefle mukabele ederim. 

KÂZİM VEHBİ BEY (Ergani) — Gazetecilik na
mına muvaffakiyet. 

REİS — Mesele anlaşılmıştır. Maddei kanundyeyi . 
reye arz ediyorum. Birinci maddeyi aynen kabul eden-
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ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 2.— Askerlik çağı, her erkeğin esas kütü
ğünde yazılı ve yazılacak olan yaşıma göredir ve yirmi 
yaşına girdiği sene Kânunusanisinin birinci gününden 
başlıyarak kırk altı yaşına girdiği sene kânunusanisi
nin birinci gününde bitmek üzere en çok yirmi altı 
sene sürer. Yerİi nüfûs kütüklerinin birimde yazılı ol
mayan kimselerle yabancı kütükleri, yerli küçükleri 
gibi sayılır. Muhacirlerin alskerlik çağlarının başlangı
cı, geldikleri senede nüfus kütüklerine göçen yaşlarına 
ve bu esasa göre hesap olunur. Geldikleri sene kânu
nusanisinde henüz yirmi iki yaşını bitirtnemiş olan
lar muvazzaf hizmetini yapmağa borçlu tutulur. Fa
kat işbu hizmetleri madde 35 veçhile iki sene müddet
le tehir edilir. Daha büyük yaşta bulunanlar bendi 
yaşıtlarının bulundukları sınıfa geçirilir. Bu gibilerin 
'kütüğe yazılmalarının gecikmiş olması, geldikleri za
mana ve yaşlarına göre başlıyaCak olan askerlik çağ
larını geciktiremez. Diğer hükümet tabaasından iken 
mülteci olarak veya hükümetinin tabaklığın terk ede
rek gelip, Türk tabaa'sı olarak kabul olunanlar dahi 
muhacirler gibi askerlik yapmağa borçludurlar. 

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

Madde. 3. — Askerlik çağı, yoklama devri, mu
vazzaflık ve ihtiyat olmak üzere üç devreye ayrılır. 

REİS — Kabul edenler el kaldır sın... Kabul etme
yenler elL kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Yoklama devri, askerlik çağının baş
langıcından kıtaya duhulüne kadardır. Yoklama dev
rinde bulunup, sekizinci madde mucibince askere is
tenmesi zamanı geMemişr olanlarla oh dokuz yaşında 
bulunanlar ancak seferberlik zamanlarında Müdafaai 
Milliye Vekâletinin istemesi ve Heyeti Vekilenin ka
bulü ve Reisicumhurun da tasdik eylemesiyle yalnız 
sıhhi muayeneleri yapılarak askere alınabilirler. Bu 
suretle a'slkere alınanlar, kanunen alınmaları lâzım ge-
ten bugüne kadar yapacakları askerliği ordu ihtiyacı 
için o sene toplanacak ajskerin azlığına, çokluğuna gö 
re Müdafaai Milliye Vekâleti ya muvazzaf hizmet
lerine karşılık tutar veya askerlik çağlarının, sonundan 
iki kat indirir. 

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

Madde 5. — Muvazzaflık devri, piyade sırüfında 
(ve hizmet müddetleri birbuçuk seneden ziyade olan 
sınıflara merbut bulunmayan umum müesseisatta) bir

buçuk, diğer sınıflarla muzıkada iki, ve jandarmada 
iki buçuk ve bahriyede üç sene olup, kıtaya duhûl 
gününden başlar. 

Birbuçuk seneden ziyade askerlik yapacakların faz
la askerliklerinin karşılığı olmak üzere askerlik çağ
larının sonundan iki kat düşülür. 

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

Madde 6, — Muvazzaflık hizmetinden hiçbir fert 
istisna edilemez. 

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

Madde 7. — Muvazzaflık devrinin hitamından as
kerlik çağının nihayetine kadar olan kisıim ihtiyat dev
ridir. 

Bahriyede askerlik yapıp ihtiyata geçenlerin bah
riyeye alınmayacak olanları kara ordusu ihtiyatı sayı
lır. 

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

Madde 8. — Her sene yoklamaları yapılarak nu
mara çeken veya numarasız asker edilenler t ihtiyaca 
göre Müdafaai Milliye Vekalettinden verilecek ©mir 
lüzerine yirmi bir yaşına girdikleri sene mayısının 
veya teşrinisanisinin birinci günlerinde kıtaata girmiş 
bulunmak üzere bir veya iki defa çağrılırlar. 

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

Madde 9. — İhtiyaç halinde asker toplanfmajsı ve 
terhis zamanları Erkânı Harbiyei Utaumıtyeniin göste
receği lüzum ve Heyeti Vekilenin kararı üzerine Mü
dafaai Milliye Vekâletince kısmen veya kamilen de
ğiştirilebilir. 

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

Madde 10. — Her sene numarasız efrat kamilen 
ve numara çeken efrat ihtiyaç nispetinde ve numara 
sırasiyle askere alındıktan sonra fazla kalanlara (artık 
efrat denir. 

Artık efrat lâzım olduğu vakit arkadaşları ihtiyata 
geçinceye kadar askerlik yapmak üzere çağrılabilir
ler. 

Arkadaşları ihtiyata geçinceye kadar çağrılmamış 
olan artık efrat İcra Vekilleri Heyeti karariyle ordu 
kadrosuna ilâveten altı ay askerlik yaptırdıktan sonra 
yaşıtlarının sınıfına geçirilebilir. 

Kısa hizmet yaparak veyahut nizamnamesi veçhile 
yaşıtlarından evvel askere giderek muvazzaf hizmet
lerini bitirmeleri hasebiyle ihtiyata geçmek üzere, ter-
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his edilenlere (ruhsatlı efrat) denir. Ruhsatlı eifrat 
i'h'öiyata geçinoeye kadar seferlberliik olmadıkça tdkrar 
muvazzaf hizmeti için askere çağrılamaz. 

REİS — Onuncu maddeyi kaibul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırışın... Kabul edil
miştir. 

(Madde 11. — Gönüllü asker ancak bahriye ve 
jandarma smıflariyle küçük zabitlik için kaibul olu
nur. Gönüllü için askerî kabul haddi on sekiz yaşını 
ük'mal edenlerdir. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler ©1 kaldırsın... Kaibul edilmişftir. 

Madde 12. — Son yoklamada bulunmayan ve bu
lunamadıklarına dair bu kanunda yazılı (bir mazeret 
gösterememiş olanlara (yoklama kaçağı) son yokla
mada bulunarak numara ile veya numarasız asker 
edildikleri halde istenildikleri sırada gelmeyenlere ve
ya gelip de askerlik yapacakları kiralara gitmeksizin 
toplandıkları yerlerden veya yollardan saıvuışanlara 
(İbalkaya) askere girdikten sonra izıin almaksızın savu-
şanlara (firar) askerde iken, işleri için veyahut hasta
lanarak izin veya tebdilhava aldıkları halde izin ve 
tdbdilhava gününü geçirenlere (izinsiz) yirmi yaşına 
girmiş oldukları halde isimlerini nüfus ve- aihzıasfker 
kütüğüne geçirmemiş bulunarilar-a da (saklı) denir. 
Alelumum altı ay ve daha fazla talim görmüş efrada 
(usta asker), altı aydan daha az talim görmüş veya hiç 
talim görmemiş efrada (acemi asker) denir. 

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

Askerlik Daireleri 
Madde 13. — Asker alma işlerinde Türkiye Cum

huriyeti Kolordu mıntakalarına ve Kolordu mınta-, 
kalan askerlik dairelerine, askerlik daireleri askerlik 
şıibelerine ayrıîmıştır. Şubeler dairelerle, daireler fır
ka veya kolordulara ve kolordular Müdafaai Milliye 
Vekâletine bağlıdır. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kaibul etme
yenler el kaldırsın.,. Kaibul edilmişjtir. 

Yoklama 
Madde 14. — Askerlik çağına girenlerin asker kü

tüğüne yazılmaları ve sağlık ve sağlamlıiklariyle oku
yup yazmaları ve tahsil dereceleri, sanatları ve nere
lerde bulundukları haklkında yapılacak tetkikaita «yok
lama» denir. 

Askerlik çağına girenlerin son yoklaması askerlik 
bulunanlar, biri yirmi yaşlarınla girdikleri senenin kâ
nunusanisinin birinci gününden başlıyarak haziran so
nunda bitmek üzere (ilk yoklama), diğeri temmuzun 

j birinci gününden başlıyarak teşrinievvel sonunda bit
mek üzere (son yoklama) adlı iki ydklamaya tabi 
tutulurlar. Bu yoklamalar yapılırken ruhsatlı efrat ile 
ihtiyatların dahi yokla'maları yapılır. 

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

Madde 15. — İlk yoklama şube reisi veya şube 
zahitlerinden biriyle kazanın nüfus memuru veya ka
tibi tarafından birlikte köylerde ve mahallelerde ya
pılır. 

Askerlik çağına girenlerin son yoklaması askerlik 
I meclislerince, ruhsatlı ve ihtiyat efradın son yokla-
| ması da askerlik şubeleri zafeitlerince kazaları merke

zinde yapılır. 
REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kaibul etme

yenler el kaldırsın... Kabul ediîmişltir. 
Madde 16. — Yoklamaya çıkacak zalbitlerle me

murlara usulü veçhile harcırah verilir. 
REİS — Kaibul edenler el kaldırsın... Kaibul etme

yenler el kaldırsın.,. Kaibul edilmiştir. 

Askerlik Çağına Girenlerin Yoklamalarının Nasıl 
Yapılacağı 

İlk Yoklama 
Madde 17. — Her sene askerlik çağına giren er

keklerin nüfus kütüğündeki adlarıyla, babalan adını, 
yaşlarını ve lakaplarını gösterir tasdikli defterleri bir 
ay evvel askerlik şubelerince nüfus memurlarından 
alınır ve ilk yoklama cetvelindeki hanelere geçirilir. 
İlk ve son yoklamalar işbu kayıtlara göre yapılır. 

Her sene Kânunusaninin birinci gününden başla
yarak bu künyeler örneği veçhile ayrı ayn cetvellere 
yazılır ve köy ve mahallelerde herkesin görebileceği 
yerlere yapıştırılır. Herkes, bu cetvellerde göreceği 
yanlışlığı veya adları yazılmamış olanları kendileri
nin olsun olmasın yoklama memurlarına veya as
kerlik şubelerine bildirir. 

Köy ve mahalle ihtiyar meclisi ve heyetleri bu 
hususta istenilen ve icabeden malumatı yoklama 
memurlarına bildirmeye borçludurlar. 

İlk yoklama memurları, bu yoklama müddeti 
içinde köy ve mahallelere behemahal giderek yokla-: 
mayı yaparlar ve askerlik çağına girmiş olanlar, cet
vellerde adları bulunsun, bulunmasın bu yoklamada 
sağlamlığı, okuyup yazması, tahsil derecesi, sanatı ve 
bulunduğu yer hakkında yoklama memurlarına ken
disi giderek malumat vermeye veyahut yazı ile ve
ya başka birisiyle bunları bildirmeye ve nüfus hüvi
yet cüzdanını göstermeye borçludurlar. Bu suretle ilk 
yoklaması yapılan herkesin yoklama neticesi, yokla-



I : 79 2 1 , 6 , 1 9 2 7 C : l 

ma cetveline ve hüviyet cüzdanımn askerlik hanesi- I 
ne doldurularak yoklama memurları tarafından tas
dik olunur ve son yoklamada bu cüzdanlarla bulun
dukları mahallin askerlik meclisine behemahal gel
meleri ve gelmeyenlerin cezalandırılacağı kendilerine ! 
veya vekillerine anlatılır. Ellerinde muamelatı aske
riyeyi gösterir hüviyet cüzdanları olmayanlara işbu 
cüzdanların tedarik ve itasına kadar askeri birer cüz
dan veya vesika verilir. 

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

Madde 18. — Ellerinde hüviyet cüzdanı bulun
mayanlarla yirmi yaşına girmiş olduklar! halde ilk 
ve yirmi yaşını bitirmiş oldukları halde son yokla
malarının yapıldığına ve kendi yaşlarındaki efrat, as
kere çağrılmış bulunduğu halde muvazzaf hizmetle
rini yaptıklarına veya ertesi seneye bırakıldıklarına 
veya askerden büsbütün çıkarıldıklarına dair hüviyet 
cüzdanlarına işaret ettirmemiş olanların işaret etti-
rinceye kadar bir yerden diğer bir yere gitmelerine 
ve hükümet işlerine veya her hangi bir müesseseye 
girmelerine izin verilemez. Girmiş olanlar muvakka
ten işlerinden çıkarılarak bulundukları mahallin as
kerlik şubelerine teslim olunurlar ve bunları işe al
mış olanlar, faslında gösterilen nakdi cezayı verirler. 

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

Madde 19. — İlk yoklama bittiğinde, yoklama 
cetvelinin aslı şubede kalmak üzere tasdikli bir sure
ti nüfus memuruna verilir. 

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

Son Yoklama 
Madde 20. — Her sene Temmuzun birinci gü

nünden başlamak üzere askerlik meclislerince o sene 
ilk yoklama cetveline yazılmış olanlarla geçen sene 
ask:erlik meclislerince yapılan son yoklama üzerine 
ertesi seneye bırakılmış bulunanların son yoklama
larına başlanır. 

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

Madde 21. — Askerlik meclisleri aşağıda göste
rilen kimselerden mürekkeptir. Bunların heyeti umu-
miyesi mecliste bulunmaya mecbur ve yoklamanın 
neticesinden mesuldürler. 

i!, Mahallin en büyük mülkiye memuru (veya 
yerine göndereceği zat) 

2. Askerlik şube reisi veya vekili, 
3., Nüfus müdürü veya memuru, 

4. Mahalli idare heyetinden ve belediyesinden 
birer zat, 

5. İki hekim, (Biri sivil olabilir) 
Bunlardan en büyük mülkiye memuru veya ye

rine göndereceği zat meclise reis ve şube reisi veya 
vekili muavin olur. 

Şubedeki diğer zabitan, köy, mahalle ihtiyar mec
lisi ve heyetleri, sorulacak işlere dair haber vermek 
ve rey sahibi olmamak üzere bulunur. 

Yukarıdaki meclis karariyle asker edilenler, kim
lerden teşekkül ettiği aşağıda yazılı Encümen kara
rına göre, muhtelif sınıflara ayrılırlar: 

Şube reisi «Reis» 
Meclis hekimleri «Aza» 
Bahriye zabiti «Aza» yalnız, bahriyeye efrat ve

recek sahil şubelerinde bulunur. 
Jandarma zabiti «Aza» 
MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 

(Kütahya) — Efendim, burada bir zuhül olmuştur. 
Encümenle tekrar görüştüm, bu esasta mutabık kal
dık. Yirmi birinci maddenin üçüncü satırını takip 
eden 1, 2, 3, 4, 5 adetlerinden sonra gelen satırda 
«bunlardan en büyük mülkiye memuru veya yerine 
göndereceği zat meclise reis» cümlesi şu tarzda tadil 
olunacaktır. «En büyük mülkiye memuru veya yeri
ne ^göndereceği zat (eğer vali muavini ise) meclise 
reis» ilh. olacaktır. 

REİS — Vekil beyin bu tashihine Encümen de 
iştirak etmiş olduğuna nazaran maddeyi o suretle 
tashih ettikten sonra reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 22. — Bu ayrılma keyfiyeti kabiliyeti be
deniye cetveline ve talimatname ve Müdafaai Milliye 
Vekâletinin tertibatına müsteniden kolordularca bil
dirilecek ihtiyaca göre tespit edilir. Askerlik meclisi 
ve encümenlerince verilecek kararlar, reylerin çok
luğuna göre kabul edilir. Reyleri müsavi ise reisin 
bulunduğu tarafın reyi kabul olunur. Reyleri kabul 
olunmayanlar reylerini yoklama cetveline yazabilir
ler. Bunlar ve işbu kanun haricinde yapıldığı anlaşı
lan muameleler hakkında her hangi bir kimse tara
fından verilecek arzuhaller icabında askerlik daire
leriyle kolordu ve Müdafaai Milliyece sorularak dü
zeltilir. Buna da kanaat etmeyenler Şûrayı Devlete 
müracaat edebilirler, 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 23. — Kolordu kumandanları askerlik 
meclislerinde bulunması lazım gelen askeri hekim-
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leri vaktinde tayin ederler ve eksik kalacak olan
ları Müdafaai Milliye Vekâletine bildirirler. Müda
faa! Milliye Vekâleti, Sıhhiye ve Muaveneti İçtima
iye Vekâletiyle bilmuhabere işbu eksikleri sivil he
kimlerden tamamlar ve Bahriye Vekâletiyle bilmu
habere sahil şubelerinde bulunacak bahriye zabitle
rini temin eder. 

,REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın"... Kabul edilmiştir. 

Madde 24. — Askerlik şubeleri mahalli en yük
sek rütbeli mülkiye memuriyle haberleşerek asker
lik meclisinin işbu kanun ile kararlaştırılmış olan 
günde toplanması ve o sene askerlik çağma girmiş 
olanlarla geçen seneden bu seneye bırakılanların ka
rarlaştırılan günde gelmeleri için lazım gelen davet 
pusulalarını hazırlar ve mahallin en büyük mülkiye 
memuru vasıtasiyle köy ve mahalle ihtiyar meclis 
veya heyetlerine gönderir ve alındığına dair imza kâ
ğıdı ister. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 25. — Davet pusulası alan ihtiyar meclis 
veya heyetleri, pusulalarda yazılı olanlar köy ve ma
hallelerinde iseler kendilerini, değilseler ana, baba, 
kardeş veya hısımlarını davetten haberdar eder. Köy 
ve mahallelerinde olmayanların nerede, ne gibi iş
lerde bulunduklarım, köy ve mahallelerinde bulun
dukları halde kaza merkezlerine gidemeyecek dere
cede hasta veya çürük olanların hastalıklarını veya 
çürüklüklerini ve hapiste olanlar varsa niçin ve ne
rede mahpus olduklarını ve ne kadar gün hapis ka
lacaklarım orta veya yüksek mekteplerde okuyanlar 
varsa hangi mektepte, ne vakitten beri okumakta ol
duklarım meclise haber vermek üzere öğrenmeye ve 
pusulalarda gösterilen günde çağrılanları davet pu-
sulalariyle birlikte alarak mecliste bulunmaya borç
ludurlar. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 26. — Çağrılan kimselerden köy ve mahal
lelerinde veya kazalarının diğer bir köy ve mahalle
sinde bulunanlar kazaları merkezinde, köy ve ma
hallelerinde veya kazaları dahilinde olmayanlar bu
lundukları köy veyâ  mahallenin hükümeti olan kaza 
merkezinde toplanacak askerlik meclisinde, ecnebi, 
şehir, kasaba ve köylerinde bulunanlar bulundukları 
mahal sefaret ve şehbenderhanelerinde hüviyet cüz
danı ve bir mektepte okumuşlarsa, okudukları mek
tepteki tahsil derecesini gösterir bir şehadetname ile 

bizzat bulunmaya borçludurlar. Bizzat bulunamaya
cak derecede hasta ve çürük olanlarla, hapiste veya 
tevkifte ve orta veya yüksek mektepte olup, henüz 
mektebi bitirmemiş olanlar hastalıkları hakkında mu-
saddak rapor veya okumakta oldukları mekteplerden 
verilmiş ve maarif idarelerinden veya sefaret ve şeh
benderlerden tasdikli şehadetname göndermeye ve 
hapisliklerinin veya mevkufiyetlerinin sebebini bil
dirmeye, askerlik meclisleri ve sefaret ve şehbender-
haneler dahi bu hususta haber verilmiş olsun olma
sın ihtiyar meclis ve heyetlerinden vesair kimseler
den ve alakadar devair ve memurinden bu keyfiyetle
ri sormaya ve askerliklerini işbu sorgu neticesine ve 
muayenelerine göre kararlaştırmaya borçludurlar. 
Kazası haricindeki askerlik meclislerine ve sefaret ve 
şehbenderhanelere gidenlerin yapılan yoklamaları en 
çabuk bir vasıta ile kazaları askerlik meclisine bildi
rilir, rapor ve tahsil vesikaları da gönderilir ve sebe
bi mahpusiyetleri veya mevkufiyetleri iş'ar olunur. 
Bu gibilerin askerlikleri bu haberlere göre kararlaş
tırılır. Hastalıkları haber verilenler dle ecnebi mem
lekette olup, maluliyet iddiasında bulunanlar, sevk 
zamanında şube merkezinde, yoksa ilk uğrayacakları 
bir mahalde askeri sıhhiye heyetine muayeneleri icra 
ettirilerek verilecek raporlara göre askerlikleri karar
laştırılmak üzere sağlam addolunurlar ve tahsilde ve 
mahpeste olanlar hakkında faslı mahsus veçhile mua
mele yapılır. Son yoklama zamanını geçirdikten son
ra hastalığı olduğunu veya sair bir sebeple geleme
diklerini dava edeceklerin davalarına bakılmaz. 

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

Madde 27. — Kararlaştırılan günde hangi köy ve 
mahallede bulunanların yoklaması yapılacak ise ona 
ait yoklama cetvelindeki isimler aşikâr olarak oku
nur. İsimleri okunanların gelip gelmedikleri ve ge
lenlerin isim sahipleri olup olmadıkları ihtiyar mec
lisi ve heyetlerinden ve arkadaşlarından sorulur. Ge
lenlerin hüviyet cüzdanları istenilerek cetveldeki is
miyle karşılaştırılır. Bir birini tutmayacak olursa se
bebi sorulur ve anlaşılarak kanun dairesinde düzel
tilir ve meclis hekimleri tarafından bütün vücutları 
muayene ettirilir. Askere elverişli olup olmadıkları
na ve kısa hizmet şeraitini haiz bulunup bulunma
dıklarına göre, askerliklerine karar verilir ve verilen 
kararlar yoklaması yapılanlara tebliğ ve şube ve nü
fustaki yoklama cetvellerinin ve hüviyet cüzdanları
nın hanei mahsuslarına işaret edilir. 

Hekimler hastalığın ne olduğunu ve askerliğe ya
rayıp yaramayacağını onun kabiliyeti bedeniye tali-
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mâtnamesi cetvelinin hangi maddesine göre yapıldı
ğını cetvellere yazar ve altını imza eyler. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 28. — Son yoklamaları yapılan kimseler 
kabiliyeti bedeniye talimatnamesine göre aşağıdaki 
kısımlardan birine ayrılırlar. 

1. Sağlamlar, 
2. Sakatlar, 
3. Çürükler. 
Sağlamlar ve sakatlar asker edilir. 

Muvakkat çürüklerle son yoklamadaki sair ah
vali dolayısiyle haklarında kati karar verilemeyenler 
ertesi seneye terk edilir. Daimi çürükler askerlikten 
büsbütün çıkarılır. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 29. -— Sağlam veya sakat askerlik yapa
bilecekleri anlaşılanlara ayrı ayrı numara çektirilir. 
Askere çağrılmak işbu numara sıralarına göre yapılır. 

Numara çektirilmeksizin asker edilecekler sıraya 
tabi tutulmaz ve birinci numarayı alanlardan daha 
evvel çağrılır, 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 30. — Yirmi yedinci madde mucibince 
isimleri okunanlardan kazalarının dışarısında olup, 
son yoklama ve numara çekilmesi bitinceye kadar 
sağlamlıkları ve tahsil dereceleri hakkında haber gel
memiş ve bulundukları yerlerin köy ve mahalle ihti
yar meclis ve heyetlerince bilinmemesi sebebiyle ah
vali mahallerinden sorulamamış veyahut kazaları da
hilinde veya memaliki ecnebiyede bulunup da son 
yoklama sırasında askerlik meclislerine ve sefaret ve 
şehbenderhanelere gelmemiş ve 26 ncı madde veçhi
le gelememeleri sebebini bildirmemiş efrat, yokla
ma kaçağı tanınarak isimleri defteri mahsusuna ya
zılmakla beraber elde edilmeleri için başkaca mahal
lin en büyük mülkiye amirine verilir ve elde edile
cekler hakkında ceza faslında yazılı maddeler veçhi
le muamele yapılır. Bu defterler üzerine yapılan taki
bat derecesi her sene askerlik meclislerince tetkik ve 
icabı icra kılınır. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kialdırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 31. — Kazaları dışarısında olanlardan bu
lundukları mahaller askerlik meclislerine veya sefaret 
ve şehbenderhanelerine son yoklamaları sırasında 
gitmiş veya ahvali hakkında bulundukları mahaller-

I den sorulmuş olduğu halde sağlamlık ve tahsil dere-
I çeleri hakkındaki haber, son yoklama ve numara çe-
I kildikten sonra kazalarına gelmiş olanların, gelen ha-
I berler yoklama cetvellerine yapıştırılmak üzere şube 
I reisi ve idare heyetince şube ve nüfustaki cetveller 
I üzerinde muameleleri düzeltilir ve askerliklerine ka-
I rar verilenler, mükerrer birinci numara ile asker edi-
I lirler. 
1 REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
I etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

I Madde 32. — Her kazada numara çekildikten 
I sonra örneği veçhile bir istatistik cetveli yapılır ve 
I alt tarafı askerlik meclisi reisi ve azaları tarafından 
I tasdik edilerek yoklama cetveline yapıştırılır. İşbu 
I istatistiğin yapılmasiyle son yoklama bitmiş sayılır. 
I Bu cetvelin sureti şube tarafından askerlik daireleri--
I ne ve askerlik dairelerince dahi şubelerden gelen cet-
I veller birleştirilerek fırka veya kolordulara ve kolor-
I dulardan Müdafaâi Milliye Vekâletine gönderilir. Bu 
I cetveller efrat tertibine esastır. 
I REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka-
I bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
I Madde 33. — Ruhsatlı ve ihtiyat efradın şubeler 
I tarafından yapılacak ilk ve son yoklama muamelatı 
I şunlardır : 
I A) Vefat edenlerin tarihi vefatlarını öğrenmek 
E ve nüfusça kayıtlarını düşürmek, 
I B) Malul oldukları haber verilenlerin kütükleri-
I ne işaret ve muayenelerini temin etmek, 
I - C) Yoklama kaçağı, bakaya, izinsiz, firar, saklı 
I olup olmadığını öğrenerek varsa elde etmek, 
I D) Her hangi bir seferberlik ve manevrada da 
I bu kanunda yazılı sebeplerle silah altına ahnamaya-
I cakları ayırarak kütüklerine işaret etmek ve asker al-
I maya müteallik sair hususatı tetkik eylemek, 
I H) Yoklama neticesini bir cetvelde doldurarak 
I askerlik dairelerine göndermek. 
I REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka-
I bul etmeyenler lütfen el kaldırsın...: Kabul edilmiştir. 

I Kısa Hizmet 
I Madde 34. — Kısa hizmet altı ila on iki aydır. 
i Aşağıda yazılı şartları haiz olan işbu kısa hizmet 
1 müddetlerinden biriyle muvazzaf hizmetini yaparlar. 
I A) Kanunu mahsus mucibince ihtiyat zabiti ola-
I caklar için tahsil ve askeri ehliyetname derecelerine 
I göre altı, sekiz, on, on iki ay, 
I İhtiyat zabitliğine liyakat gösteremeyenlerin kısa 

I hizmet hakları ref edilerek muvazzaf hizmetleri işbu 
kanuna tevfikan tamamlattırılır. 
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B) Ellerinde pilot şahadetnamesi olup, işbu şe-
hadetnameleri Hava Kuvvetleri Müfettişliğinden tas
dik edilmiş olanlardan askeri tayyarecilikte bilfiil is
tihdam olunarak askeri pilotluk şehadetnamesi alan
lar. on iki ay, -

C) Üç ve daha ziyade oğla olup da bunlardan 
ikisi askerliklerini yaparken veya tebdilihavada iken, 
ölmüş bulunan peder veya dul validenin üçüncü ve 
diğer oğulları on iki ay, 

D) Üç ve daha ziyade oğlu askerde veya tebdili
havada ölmüş bulunan peder veya dul validenin diğer 
oğullan altı ay, 

Askere şevkleri veya her hangi bir kıta ve mües
sesede müstahdem bulundukları şube kütükleriyle 
veya evlerine ve komşularına gelen kıtalarınca tas
dikli mektuplarla sabit ve askerden izinli veya firar 
olarak ayrıldıklarına veyahut, şevkleri ve mektupları 
tarihinden itibaren beşinci sene sonuna kadar sağlık
larına veya öldüklerine dair bir haber gelmediği köy 
ve mahalle ihtiyar meclisi ve heyetlerinin idare heye
tinden tasdikli şehadetnameleriyle tebeyyün etmiş bu
lunanlar askerde ölmüş sayılırlar. 

C, D fıkraları veçhile kısa hizmet yapacaklar en 
yakın piyade kıtalarına verilirler. 

H) Binicilikleri binicilik idman kulüplerinden 
veya kazaları belediye heyetlerinden tasdik edilen
lerden 7,5 yaşında ve asgari 1,45 irtifaında, süvariye 
elverişli, sağlam mali zati ve hayvan ve numunesine 
muvafık bir eğer takımiyle müracaat edenler on iki 
ay. (İşbu hizmet arzu ettikleri bir süvari kıtasında ifa 
ettirilir) 

Bunlar kıtaya girdikleri günden itibaren beş sene 
müddetle-hayvan ve eğer takımlarını hüsnü muhafaza 
eylemeleri ve her ne sebebe mebm* olursa olsun zayi 
ve telef vukuunda aynı şerait altında diğerini tedarik 
eylemiş bulunmaları meşruttur. (Ziya ve telef seferde 
ahkâmı umumiyeye tabidir.) Bu müddet zarfında hay
van ve eğer takımlarını hüsnü muhafaza etmedikleri 
veya zayi ve telef vukuu ile yerine diğerini tedarik 
eylemedikleri kıta ve. şubelerince tahakkuk edenlerin 
muvazzaf hizmetleri tamamlattırılır. îşbu efradın 
müstahdem oldukları müddetçe hayvanlarının iaşe, 
muytabiye ve masarifi sairesi hükümete aittir. 

V) Sakat efrat on iki ay (bu müddetin altı aya 
tenziline Müdafaai Milliye Vekâleti salahiyettardır.) 

Bu maddenin muhtelif fıkralarında yazılı sebep
lerle kısa hizmete tabi tutulacak efrattan sakat olan
lara esas muafiyetleri dolayısiyle tabi olacakları kısa 
hizmetleri ifa ettirilir. 
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RAHMİ BEY (Trabzon) — Bu maddenin G, D 
fıkrası arasındaki farkı anlayamadım. Lütfen Encü
men izah etsin. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — C fıkrası, iki oğlunu askerde veya teb-
dilhavada kaybeden peder veya dul validenin diğer 
oğullarının on iki ay askerlik yapmasına ve D fık
rası ise, üç ve daha fazla oğlunu kaybeden peder ve
ya dul validenin öteki oğullarının altı ay askerlik 
yapmalarına dairdir. Fıkraların farkları budur. 

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

Ertesi Seneye Terk 
Madde 35. — Son yoklama sırasında aşağıda 

gösterilen sebeplerle askerlik yapamayacakları anlaşı
lanların muamele ve muayeneleri ertesi seneye bıra
kılır : 

A) Vücutları askere yarayacak surette büyüme-
miş olanlar, 

B) Zamanın geçmesiyle veya tedavi ile geçecek 
illet ve hastalıkları olduğu sıhhi muayene neticesin
de anlaşılanlar ve mevkuf veya mahpus olanlar. (Bun
lardan işbu kanunda yazılı çağrılma zamanına kadar 
iyileşecekleri veya mahpusiyetleri biteceği anlaşılan
lar ertesi seneye bırakılmayıp, arkadaşlarının çağrıl
dığı vakit hekimler tarafından yapılacak muayenede
ki kabiliyeti bedeniyeierine göre muamele olunmak 
üzere sağlam asker edilirler) 

C) Askeri mekteplerle, nizamname ve talimat
namelerine nazaran devam mecburiyeti olan resmi 
ve yüksek mektepler, liseler ve orta mekteplerde ve 
tali meslek mekteplerinde veya bu derecelerde oldu
ğu Maarif Vekâlet veya müdüriyetlerinden tasdik 
edilen hususi ve ecnebi mekteplerde ve kezalik aynı 
evsafta 'bulundukları Maarif Vekâletince musaddak 
memleket harici mekteplerde okumakta oldukları an
laşılanlar (Bunların ertesi seneye terki en çok 29 yaş
larını bitirinceye kadar uzar. Bu yaşa kadar tahsille
rini bitirmemiş olanlar, iki sene üst üste terfii sınıfa 
muvaffak olamayanlar, ali bir mektebi bitirdikten 
sonra diğer 'bir ali mektebe veya ihtisas şubelerine 
ayrılmış müesseselerin ve darülfünunun bir şubesini 
bitirdikten sonra diğer şubesine girenler, ertesi sene
ye terk edilmeyip asker edilirler. İşbu talebenin ders
lerine muntazaman devam etmeleri şartiyle tahsil sa
atleri haricinde memuriyet, vazife, sanat, ticaret ve 
ziraatle iştigalleri tecillerine mani değildir.) 
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D) İki oğlu olup da biri askerde bulunan bir 
peder veya dul validenin askerliğe çağrılan diğer oğlu 
biraderi hizmeti muvazzafasım bitirinceye kadar (on 
beş yaşından küçük olanlar nazarı itibara alınmaz) 
bir peder veya dul vali denin ikiden ziyade oğulları 
olup da ikisi askerde iken, askerliğe çağrılan diğer 
oğlu, biraderi hizmeti muvazzafasım bitirinceye ka
dar (Bu fıkra ahkâmı harp olmadığı zamana mah
sustur. Bu muamele celp ve sevk zamanında şevkin 
tehiri ve birlikte askere alınacaklar için peder veya 
valide hangisinin terkini arzu ederse onun terki su
retinde tatbik olunur) 

H) Muhacirlerden olup, hicretleri tarihinden iti
baren iki sene geçmemiş bulunanlar. (Harp zaman
larında hicretleri tarihinden itibaren üç ay geçmiş 
olanlar askere alınabilirler) • 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Burada 
izahat verilmesi lazım gelen bir cihet vardır. Peder 
veya validesi diyor. Her ikisine birden mi soracaktır, 

Yoksa evvela pederine sonra validesine mi? Ev
vela pedere sonra validesine sorulması muvafıktır. 
Eğer böyle ise zapta geçsin. 

MÜDAFAA! MİLLIYE VEKÎLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Esas itibariyle pedere sorulur. Fakat 
kadın dulsa, babası sağ değilse bittabi anasına soru
lur. " 

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

Madde 36. — Ertesi seneye bırakılanların her se
ne toplanacak askerlik meclislerinde ahvali tekrar yok
lanır ve ertesi seneye terklerini mucip olan sebep ve
ya illetleri hangi sene geçmiş ve 'bitmiş olursa o sene
nin son yoklama gören veya görecek olan efradiyle 
asker edilerek onlarla beraber çağrılır ve askerlikleri
ni yaptıktan sonra yaşıtlarının bulunduğu sınıfa ge
çirilir. 

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

Madde 37. — 35 nci maddenin (A) ve (B) fıkra
larında yazılı zayıf malullerden ertesi seneye terkle
rini icabettiren zafiyet ye maluliyetleri be,ş sene müd
detle uzayanlar beşinci sene toplanacak askerlik 
meclisleri tarafından çürüğe çıkarılır. Ertesi seneye 
terk olunanların askerlik meclislerince bu suretle sıh
hi muayene ettirilmeleri harp olmadığı zamanlara 
münhasır olup, harp zamanlarında askerlik meclisle
rinin toplanması veya dört sene geçmiş bulunması 
gibi haller aranmaksızın bunların tekrar muayene et
tirilmesi ve sağlam sakat olanlarının askere gönde-

I rilmesı hususuna Müdafaai Milliye Vekâleti emir ve-
1 „ rebilir. 
I REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
{ etmeyenler lütfen el kaldırsın.., Kabul edilmiştir. 
I Madde 38. — Yoklama kaçaklarından olup,' ar-
I kadaşının şevkinden evvel gelmeleri, veya ele geç-
I meleri hasebiyle askerlik meclislerince veya idare 
I heyetlerince numarasız asker edileceklerin muayene-
I si - varsa mahallerince iki askeri hekim - yoksa as-
I keri hekim bulunan en yakın yerde yaptırılır. Bun-
I ların ve son yoklamada sağlam veya sakat asker 
I edilmiş oldukları halde çürüklük iddiasında buluna-
I rak ikinci bir muayene istemeleri hasebiyle daha 
I yüksek muayene heyetlerine gönderilmelerine lüzum 
I görülenlerin gitme gelme paraları kendileri tarafın-
I dan verilir. 
I REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka-
I bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
I Madde 39. — Numara ile veya numarasız asker 
I edilmiş efrattan askere girmezden evvel hapsedilmiş 
I olanlar hapisten çikmcaya kadar sevk edilmez. Keza 
I askere girmezden evvel hapse mahkûm olup da hü-
l kümleri askere girdikten sonra bildirilenler hapisük-
I leri mülkiye hapishanelerinde geçirmek ve tahliye 
I edildikten sonra askerlikleri bakiyeleri tamamlatıl-
I mak üzere bulundukları mahallin. adliyesine teslim 
I olunur. 
I REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır-
I sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş-
I tir. 

I Madde 40i. — Hastalık ve muvakkat çürüklüğe 
I dair hekimler tarafından verilen rapor üzerine ertesi 
I seneye terk muamelesi son yoklama zamanında as-
I kerlik meclislerince, başka zamanlarda idare heyetle-' 
I rince yapılır. Numara çektikten veya numarasız as-
I ker edildikten sonra veya sevk zamanlarında veya 
I yoklama kaçağı ve saklılardan sevk olunup, muaye-
I neleri kıtalarca yapılan efrat hakkında hekimler ta-
I rafından verilecek raporlar ertesi seneye terk mahiye-
I tinde olmayıp ancak hastalığın tedavisine muktazi 
I zaman için şevkin geciktirilmesi suretinde verilir. 

I REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın.,. Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

I Askere Büsbütün Yaramayacakları Anlaşılarak 
I Askerlikten Çıkarılacak Olanlar 
I Madde 41;. — Kabiliyeti bedeniye talimatnamesi-
I nin cetveline göre askerliği yapmaya mani veya za-
I man ile geçmeyecek veya tedavi ile iyileşmeyecek 
| hastalık veya illetlerden her, hangi birine duçar oldu-

393 — ' ' '> 
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ğu iki hekimin (Birisi sivil olabilir) muayenesiyle ve I 
askerlik meclisleri veya idare heyetlerince anlaşılarak I 
askerlikten büsbütün çıkarılmalarına karar verilen- I 
ler mütehassıs hekim bulunan civardaki askeri has- I 
tanelerden birine gönderilerek (ileli zahire ashabı I 
iki gözü âmâ, dilsiz, kolsuz, bir kolu veya ayakla- I 
rından birisi madum veya madum hükmünde sakat j 
ve topal müstesna) oralarca da askerlikten büsbütün 
çıkarılmaları kabul olunursa çıkarılırlar ve bu gibiler I 
bir daha muayene ettirilmezler. I 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka- I 
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. I 
Muvazzaflık Hizmeti İçin Efradın Çağrılması ve Şevki I 

Madde 42. — Son yoklamada sağlam veya sakat I 
olarak ayrılan efrat, muvazzaflık hizmetini yapmak I 
üzere ordunun ihtiyacına ve çektikleri numara sıra- I 
sına göre çağrılırlar. Numarasız asker edilenler, ilk I 
numarayı çeken efratla sevk olunurlar. Hazarda kıta- I 
ata ve seferde seyyar orduya mutlak olarak sağlam I 
efrat verilir. Sakat efrat devair ve müessesata ve geri- I 
hizmetlere tahsis olunur ve noksan kalan kısmı sağ- I 
lam efrat ile ikmal olunur. I 

REÎS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka- I 
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. I 

Madde 43. — Çabuk yapılacak toplanmaların I 
gayrı zamanlarda toplanma emirleri Müdafaai Milli- I 
ye, kolordu, askerlik daire ve şubeleri tarafından I 
verilecek haber üzerine Dahiliye Vekâleti, valiler ve j 
kaza kaymakamlarınca, sefaret ve şehbenderhaneler- I 
ce gazete veya diğer vasıtalar on beş gün evvel ilan I 
olunur. I 

REİS — Kabul eidanfar 'lütîfiemi el klaiDdtosun,... KJa- I 
ibrJ lettaneyenlfer Üütfen d' ifaaiMınsıöi... Kıalbuil ledölimıişltiilr. I 

İMaldldb 44. — Astoarilk şubeleri lain) eıtımldk lüçüın I 
/tlopıliaınımla e'mınimi miaihıaİiiı.. ihülkümieifie halber veırimıelkffie I 
'burialbsır 'toptoamıaıaı ıjıaızıtro igjefflanı nülmıalrialh mulmiaırlasız I 
siağûam veva -siafoalt (lilalm vie Ik'usia hiiizrnlelt yafpialcalk) ef- I 
m-Ğsn Iklöy via miarMMeriinle çıekitStkleırîi muîmlaıriail'aıria ıgö- I 
r*a iiisikıö^ınli Ûkü müste ciatıvdüe yiaızarlito vıe ta cötvel- I 
îeiıidıe çağıaıilalnlüairııin". haınlgS ©İfa sulbe omlerfcezoınldie ta- I 
ffiuımrMariı Öaizıım ıgefaağinli öeiüvfeiîeriin1 • laterna yazı ite I 
Ülşjaırlelt leıdleıri ve îleısıri (mühüınŞe mühüriler ve miaihaüın I 
leın bülyülk imıüflkliiyie mıeimıurtıMa' igÖodlerirfleir. " I 

REİİS — ıKaibuil' ieldbnfe liüitfeın el IklafdMim,.. Ka- I 
bul eltimleyıeınlteji l'ülfcfiem <eff klafdıırSaıh..,. Kaibul ledliinlişfc I 

•Mialdide 45. ••— iMükliye (mfâmuriairı, polis ve jıan- I 
tdaıtmta vasuitasıiyîlia ç&ğriiarfarMi hıaöigi güm şube ımer- I 
kezliıride lbuıîu!rîaöaik.liajrtıin!i İkteîi/dülbrliole, eğer köy ve mas- I 
haleferliınide ideğiteelter lainfa, balbav klamdeş vösalir afata- j 

I balarından kim varsa onlara bildirmek üzere bu cetvel -
I itaıün .'birini .köy ve tmıaJhlaılilie Dhtiyiar ımledlM ihfeveileriııiie 
I gıömdaıtir. DıiğelriJnd' ta ceUVefa ailliinldiıığımla dialir liMjyiar 
I mixiİ!sü .ve hıaveıfatoe ühaa ©üt-iıneınelk vıeiya mıühıüırflieit-
I lıünerdk ais/kanliiJk şuıbesiiınle iğleri .verir. Aslkesie çağıttlain;-
j lîiaır niajiadle • !bullluinu:risia IbıAfasulnl'ar ûşlbu ımfaJdldb ille 
I 43 ncıü rrtadıdle Veçhile Jbulliunldıuiklları mialhalülelkli İato-

LlaırıÜa, çiağıiriiâtnış sa/yıiırllaa4. 
REİS — Kaibul1 ledianfer Hü/lifön e§ Skiateîisı»... Ka ta İ 

I ©faelyieınfar leil 'Ikiaüldltnsün:.,. Katall: ©dllni§itlk. 
I 'Madida 46. — Köy ve ımiahiaİle iiiMlyiar ımiedlsli ve 
I h'ayaiilari fcanldllferlinte varlian cıeltvaleıridb Mimleri yla-
I z i ı laislkienl'eıü çıağıraınalk üisitenliıleın gifae Helalar ihaızır-
I SanmaffiarM siöıyileiriiefr.. Köy vıe mıalhjaitellieritıldle ofaa-
I 'yııp (fia 'baişkla yieırfflsaıdie fbufcfaaMiarinı mieınadfö tallluınidkılk-
I larâi'i vıe ma Ilış vaıpıfcılklairtiini' a'nla, foalbia, Ikiaıridıeş vesalir 
I dtkialbateıinldiaıtt veyia Mdilkferi'ınıdeını ısonup ıs'oınuişltıuttia-
I Halk 'Ve ibufilunldiulkfflaır1! .yenileri Ibilinimieıyıeınılteırlin1 irte vıalkÜit-
I fem tos:!:1 Iköy .Vs ^mlalhalleıdleın1 çıfcrrmş ofidiulkilarıını. ve k!e-
[ 2i 'aiada'yardfc dı;ifit©rd!dki lisliımûcirii- Ikıarşıissinla vaızîar ive 
I oaüvelİln alltıını ıtıalstflk leıdieırtBâr. (Bu celtVeStt ve Üisıtenlilliöni-
I fciliı çağririala ıgünldie 'bööater lajliainaik lesa Ibüıyütk polis 
I aımi'irünıe veya jamıdlaırimıa IkıuimlaınidaıniKnîa Ifcesittnı eıdıeriler. 
I Bıuınllam • id!a ıişta cefüveieri ve Iberialbier ıgeleınillerii- aiskler-
I Ji:lk 'ŞulbdSeriınls ı̂ öddleıliırHler, 
I REİS — Kaibul ddenfer fllüiüfieırii eli ifcaaidttirisım.., Ka-
I ibu1! iötlmıelyieinFJer lüıtfeın leffi fcaldiırsıın... (Klâ bull1 ödllmlişıŞr. 
I ıMıaidida 47. — TopÜlalnımıa ıĝ üınlüınıdle ımialh'aLTlJn; poflils 
I !?Jmiııi. veıyıa jsıniiiaınmıa IkıuimiaınıdiainJları vayia velrleııilnle 
I gjırjdi-aneöökûsı:̂  Ikiimısieleinlie şube .udisi ve zîaîb'ltterli Itiop-
I Oaıaaılalk. 'çağırılHain efiDaitltaın; igeffleriîeirlle ıgielllmeyeniller Elh-
I «ĵ yiaır mıeicöllısli: ve Iheyelfcleri ftıairiaffaiîidialn! 'geitiMUeçelk tdtef-
I ö:cQeır lifle şiulba didfterieirli 'üzieirli'nlde Ikiaırişjü'laişlt'îrırlar.. Gıell-
I mayanfariin igeiîmıomdl'edi' haisiüalîilk Vdyıa mıeMkuifîlulk ve-
I ya mahpusluk gibi bir sebepten ileri geüip gehnediği-
I mi iıhiîl.iyiair mıeöliıs ve IhöyleMierliındian vfâ igeiîlmliiş lolan ıair-
I IkaidLıÇiIlanmidlata (Celkirlaic ısoıılairîalk • Ihlî blijı (miazeırfelt offlmlaÖc-
I ısmıp geineımliış bffiainffiar, Ibalkıaya lüaoııınlaıılalk' ele ıgöçtfiilk-
I Ueııiiınide daza madMeriiınıde igöısfceırlildüp veçhite aistoer-
I flkılleri yaptiiirnknlak üzledle isülmületni 'batoalyiaıya tmaihsıus 
I dlafiteoriteme gaçliınülîir ve alllt Ifiaraffı ta teyielt ıfcaırialfıınldıaın' 
I 'tıaısıdllk iolîuinluir ve ta ıdefiteırtiini ibir lavna airtaıralllmlalîlari1 

I ve ıdlde ledlmıeleırii lilç&ı etti- tayfüflt mlülkiyb ımeinııuırtulnai 
I ve toulnlllarıın içfinlde löcinleibıii Meırnlliellöelİeırie ıglütımliş dlaiı-
I' Sar vatisıa ',builluınl.dJulktoıiı yto&a& Igösıtieirliır defterleri IMür-
I dafialai ^Mlililliiye Velkâleltllınie Ve ıdliğer Iklaızialllaıridia lbiuâi!-
I nıaniların 'buüiuinidlulklliâ  mlalhlaiiar Ihiülkiülmıeltliınie ve ia*er-
I lik şübJerünıe ^önldarülir, Maislaİlk ivöya mıeıvkıulflIuk, 

I veya rniahpuisülulk ıgiibi IbEır ısebeıplıe .gefambdiiklerii te-
I yeiiü miazlkûiiıecle (bir hielkta nalponû  veyia yapılaını lüaihlki-
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kat üizleiriiıre lalnlllaişıiainlllaıiıiin laıaaimli !büjr ay liçiiın şevkleri 
gecCIkitklİÛT' »vie 'bu mülddeıtiiin IbiitîrrüeisiiıyiDe 'ö !glilbıi kliımlse-
'tar (içtin ihitüylar mıeicfsli vie feydtilieriMtti! yeinıidieın1 ışıe-
ıhaiddünaırne Vdyıa rapor "laffiajüalk şulbelerlinıe göındıeırMdlle-
trli haamĞs$.< 

IMietmialIÛkliı iecoiefoiiiydde ' ibulluraiain eifiraitlfcara . diaivielt 
• günlü ıgdteeyeınifer halklkıınldla sıdfiaıridt Veya şdhbenıdeır-

tenlölteır iteıflalfıialdlan valkji oıDacıalk §şjaü\ Ibü tasuısita laiynt 
-thülkimiü ibJaıJzidiır. Gerielk ömlefmiaıllM öcnidbiydde olsuın, 

igdridk mıemİdkeit dialhiilınlde IbıMiuinisıuın miazeıteitlliarii1 te-
ısidbilyle- İttir iaydaın ziyade igeciilkmiş oilanüaımra sıdvîkü 
ımülfcealkiiip ısievîk devresiine Itelhliır vie künyelerimle liişiaırdt 
dlunıur.: Buınilair emlsafleıriMmi IterMisimlddn ssointna tmu-
valzâalfMk smlüldidieltJlierüınlii liikimlaJ etadyte medburduırfllair, 
Bdydtçie yoklaımla isiffiaisııınkla lainİiaişııSIlaın ısıdbepfeırdtem toalş-
•Ikia ısiomiifadain igöistıetrifaüdk isldböpîteır itaımimâz.; 

HassltialIıMalrr veya mievlkuifiıyeit Veya malhpu'sıiyıeMeırii 
lentıesli ısefaıe iaislfcerilk tmec&liınliın ItiopDainldığı aalmlainia ka
dar uzayanlar hakkımda tahkikat yapılmak üzere isim-. 
leri mezkûr meclise verilir. 

(Aislker Itopiamlması aaımiamamldlaı düğer şuibie dlalkie-
siınide IbaJuinlalnlIair, ibültandiıikları mıalhıaİer hülküimefa-
cıa lyiapılalnı üaaıfar veyialhuit miemlefcdtiterimdleki aınia, 
!baiba, ikaırıdeş veya ataalbıalliarandlaln 'alacaklara (hata1 

üzerine Mumdiuikikırıı miaihaffllim, aistoeriük şubesinde {bu-
taıimaiya mladbuıridıuTtatr. 'Bu ıgilbües* biaşka tolr eım)ir 
verilmemiş (ise laisıü: şulbeleriibce' gösterilecek ımaıhallerıe 
sıavik loffluinıuırİar. 

'REİS — Mıadideyi fclalbull ledenfer dt lka!Wıırsaın... K&-
ıbuıl 'dîmıelyidnler ıel İkiallldlunsmn... iKalbud ödliillmiiişltlir. 

Madde 48. — 47" inci tmıalddle veçhie toplamıma giİ-
ınıüınlde yalpılllmlaısıı toım gelen yoklaımialliaııidia buffluma-
cak pdlliıs latmiiırii vfö jainldaırlmla Ikiiımiasnldainiinınn çağrıl-

' omiaülaını ve ••yiaspallJaöu yok'lalmla hakkımda jomfcurilia. bliırİtkıte 
IbiiT zdbılt 'viaralkialsı yapıflim&i! ve ailtoniım Itafsdik edUtmelslİ 
Ikldyfdıyetliıniiı şuibe. rdiıslerii teminle 'borçludurlar. 

İBiUi (işlileri yalpımialrmiş lolaın sulbe ırtelisllldrti' ve çağırıldik-
ffiairü! ihailde .gdllmieyeın Veya yerilerliinle vdkilerilnıe glöm-
idermiemliş ioüaın polis Ve' jainidiaırmla zalbiittilerii. 88 ıncii 

- ımlaSddede ;ya!Mıı cıezaiyı göOTriljeır.. 
:R1EİS —' iM âiddeyli) tobülî ıddenller' 'di' Ikaffldıırismv..: 

IKaibull idfcmayeiıiör el klailidıırsıöi..-. KaSbuü ıddilmliişltiiır. 

Madde 49. — Yoklamaları icra olunanlar, şu
belerince Sevkddilecekleri gün ellerindeki hüviyet cüz
danlarına işaret olunara'k gidecekleri yerlere göre ay
rı ayrı ve ikişer riüs'ha seVk pusulala'riyle memur veya 
jandarmalarla sevkolunurlar. • 

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

Madde 50. — Sevkolunan efrat, hangi kıtalara 
verilirlerse o kıtaatın kumandanı geldiği tarihi sevk 
pusulasının ikinci nüshasına işaret ve tasdik ede
rek şubesine gönderir. Haberi gelmeyenlerin nerelere 
verildiklerini şubeleri sorup anlamaya ve künyelerine 
işardt etmeye mecburdur. 

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

'Madde 51. — Askerlik şubeleri yoklama ve asker 
toplanması zamanında kendi şubeleri efradı hakkında 
yaptıkları muameleyi yabancılar hakkında da yapma
ya ve neticeyi şubelerine haber vermeye mecburdur
lar. 

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

Muvazzaflık Hizmetlerini Bitirmiş Efradın 
Terhisleri 

Madde 52. — Beşinci maddede yazılı muvazzaf
lık müddetlerini bitirenlerin terhisleri ve yaşlan bir 
olup, rühsatlık ve artık olarak evlerinde bulunan efra
dın ihtiyata geçirilmeleri ve ihtiyat müddetlerini biti
renlerin askerlik çağından çıkarılmaları Müda'faai 
Milliye Vekâletince Erkânı Harbiyei Umumiye ile ka
rarlaştırılarak icap edenlere tebliğ olunur. (Seferde bu 
muamele seferberliğin sonuna bırakılır.) 

REÎS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 53. — Terhis edilecek efradın terhis edil
dikleri gün ve gidecekleri mahaller, bölük ve müesse
se !kumandanlarınca hüviyet cüzdanlarının askerî ha
nesine işaret olunur ve mensup oldukları askerlik şu
beleri için ayrı ayrı olmak üzere terhis cetvelleri dol
durularak alaylarcâ ve müstakil kıta ve müesseselerce 
bu şubelere gönderilir. 

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

Madde 54, — Terhis edilecek efrat, nerede otura
caklar ise terhisleri gününden itibaren en son üç ay 
içinde oranın askerlik şubesine gidip cüzdanlarını gös
termeye ve cüzdanlarına işaret ettirmeye borçludurlar. 
Bu keyfiyet kıta ve müessese kumandanlarmca efrat 
terhis edildiği sırada kendilerine iyice anlatılır ve cüz
danlarına yazılır. 

'Başka şube dairesine gidenleri o şube reisi kendi 
şubelerine bildirir. Bunlardan ecnebi memkketlere gi
decekler ancak herhangi bir şubeye giderek kaydını 
yaptırdıktan sonra gidebilir. ' 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın.,. Madde kabul edilmiştir, 
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Madde 55. — Askerlik şubeleri, yukarıki madde
lerde yazılı terhis cetvellerinin veya sahiplerinin şube
lere gelmesi üzerine bunların isimlerini ihtiyat defteri
ne geçirir ve gelmemiş olanların niçin gelmedikleri es
babını arar. 

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

Madde 56. — İhtiyat efrat, doğdukları sene ihti
yatı adını alırlar. 

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

Ruhsatlı, Artık ve İhtiyat Efradın Askere 
Çağrılması ve Şevki 

Madde 57. — 'İhtiyatların celpleri keyfiyeti, Erkâ
nı Harbiyei Umumiye ile kararlaştırılarak Heyeti Ve
kile kararına iktiran ettirildikten sonra icra olunur. 

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

Madde 58. — İhtiyat efrat, seferberlik, asayiş ve
ya talim ve manevra için sınıf ihtiyacına göre tama
men veya kısmen çağrılabilir. Ruhsatlı efrat yalnız se
ferberlik için çağrılır. 

Usta efrat ihtiyata geçtikleri tarihten itibaren her 
iki senede bir talim, ve manevra için çağrılabilir. 

(Bunlar için her defasında talim ve manevra müd
deti bir buçuk ayı geçemez, Hiç silâh altına alınma
mış efrat altı ay müddetle ve silah altına alınmış ef
rattan altı aydan eksik talim ve terbiye görmüş olan
lar, altı ayı ikmal etmek üzere lüzum ve imkân olduk
ça silâh altına alınabilirler. 

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

Madde 59. — Ruhsatlı ve ihtiyat efrattan umumî 
seferberlikte celp ve davet olunanlar, bulundukları 
köy ve mahallelerde çağrılma için yapılacak ilân saa
tinden başlayarak en çok yirmidört saat zarfında yola 
çıkmaya, 'köy ve mahallelerinin şube merkezine veya 
sefaret ve şehbenderliklere olan uzaklığına göre şube 
merkezinde veya sefaret ve şehbenderhanede bulunma
ya borçludurlar. IBu müddetten sonra gelenler baka
ya asker sayılır. 

Ecnebi memleketlerde bulunanların çağrılmaları se
faret ve şehbenderhanelerce gazetelerle ilân ve pasa
portlarını almak üzere sefaret ve şehbenderhanelere 
hemen gelmeleri bildirilir. 

Ruhsatlı ve ihtiyat efradın talim ve manevra için 
celbi muvazzaf efrat gibi yapılır. Asayişi dahiliye 
için celpleri keyfiyeti seferberlik ahkâmına tabidir. 

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

Madde 60. — Kısmî seferberlikte seferberliği ilân 
olunan mahaller balkından olup, şubeleri haricinde bu
lunanlar yukarıki maddelerde gösterilen zaman içinde 
bulundukları mahal askerlik şubelerine veya sefaret 
ve şehbenderhanelere gitmeye mecburdurlar. Bunların 
sureti şevkleri verilecek emre göre yapılır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeye'nler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 61. — Seferberlik ilânında askerlik şube
lerine celp ve davet olunacak efrat kendi umur ve hu-
susatı zatiyesini idareye ve ledelhace leh ve aley
hindeki deaviyi vekâletnamei umumîlerin ihtiva eyle
diği bilcümle salâhiyetle takibe ve aharını teşrik ve 
tevkile mezun olmak şartiyle akraba ve eviddasından 
birini veya ahar bir şahsı tevkil edebilir. İşbu vekâlet 
mahallî askerlik şubesi reisi veya mahallî jandarma 
zabitiyle polis memuru huzurunda takrir ve tevsik 
olunmakla beraber hiçbir gûna harç ve resim alınmaz. 
Vekâletname suretleri şubelerde sureti mahsusada ih
zar olunacak defterine aynen kayıt ve tescil olunup, 
bilcümle maha'kim ve devaire ibrazında muteberdir. 
Bu kabil vekâletnamelerin meriyeti, kendisi tarafından 
azil vukubulmadığı takdirde efradın terhisine kadar 
devam eder. , 

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

Ruhsatlı ve İhtiyat Efrattan Tecil Edilecekler 
Madde 62. —- Bir seferberlik veya talim ve manev

ra için ruhsatlı ve ihtiyat efradın çağrılmaları lâzım 
geldikçe; çürük olmalarından dolayı veya 63, 64 ncü 
maddelere tevfikan tecilleri icabedenler, ilk ve son yok
lama sırasında anlaşılmış olmak lâzımdır. 

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

ıMadde 63. — Asayişi dahilî veya herhangi bir se
ferberlik maksadiyle vukübulan içtimalarda ruhsatlı 
veya ihtiyat efrattan hangi memuriyet ve hizmette bu
lunanların ve ne miktarının tecili lâzım geleceği daha 
vakti hazarda Erkânı Harbiyei Umumiyenin de muva
fakati lahik olmak şarityle İcra Vekilleri'Heyetince bir 
cetvel halinde tespit ve Müdafaai Milliye Vekâletiyle 
sair icabedenlere tebliğ edilir. Bunlar ve muvazzaf ef
radı da dahil olmak üzere bilumum demiryolları ve 
bu yolların son istasyonları olan limanlar memurin ve 
müstahdemin ve amelei daimesinden oldukları vekâ
leti aidesinden verilecek defterlerle tebeyyün edenler 
seferberliğin ilânından üç ay mukaddem işbu hizmet 
ve memuriyetlere tayin edilmiş olmak şartiyle sefer
berliğin ilk devrinde tecil edilirler. Vekâleti aideleri 
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işbu müeccel memurin yerlerine yaşlılarını ve askerlik
çe ilişiği bulunmayanları peyderpey tedarik ve ihzara 
mecburdurlar. Şu kadar ki seferin ilk devrinde inkişaf 
edecek vaziyeti umumiyeye nazaran bunların tebdil 
edilerek lüzumu miktarının silâh altına alınmaları ve
ya devamı tecilleri vesair surette istihdamları hususu 
Başkumandanlık ve Heyeti Vekilece takdir ve tebliğ 
olunur ve seferin devamı esnasında görülecek hal ve 
vaziyete nazaran bu esası tanzim etmek için icabettik-
çe aynı usule müracaat olunur. Bu maddenin birinci 
fıkrasında zikredilen cetvellere dahil vazife erbabı ta
lim ve manevra için silâh altına celbedilmezler. İkinci 
fıkrada zikredilen şimendifer müstahdeminin talim ve 
manevrada silâh altına celpleri keyfiyeti Nafıa Vekâ
letiyle Erkânı Harbiye! Umumiye arasında tespit olu
nur. Mebuslar mebusluklarının devamı müddetince 
müecceldirler. Arzu edenler hizmeti askeriyelerini ifa 
ederler. 

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

Madde 64. — Askerlik şubeleri 63 ncü maddeye 
tevfikan tecil olunanlardan 'başka daireleri dahilinde
ki bilumum resmî ve hususî hastahanelerle Hilâliah-
mer müesseselerinde ve hükümet veya ahali ellerinde 
olup, ordunun iaşe, ilbas ve teçhiz ve esliha ve mü
himmatının tedarik ve ikmali noktasından istifade 
edileceği taalluk ettiği vekâletin teklifi ve İcra Vekil
leri Heyetinin tasdikiyle tebeyyün eden ve şeddi ha
yatı umumiyeyi tazyik edebilecek olan fabrika ve mü
esseseler ve kömür ve emsali maden ocaklarında ve 
vesaiti nakliyei berriye ve bahriyede çalışan memur
lar, usta ve mütehassıs amelei daimenin esâmii me
muriyet ve hizmetleriyle işbu hizmet ve memuriyetlere 
ne vakit girmiş olduklarını gösterir tasdikli cetvelle
rini vakti hazarda hükümet marifetiyle mensup ol
dukları fabrika ve müesseselerden alarak hazır eder
ler ve birer suretini usulü veçhile Müdafaai Milliye 
Vekâletine gönderirler. Seferberliğin nevine göre hu 
gibilerden seferberlik ilânından laakal üç ay evvel ta
yin edilmiş olmak şartiyle hangilerinin itecil edilmesi 
icabedeceği seferberlik emriyle beraber tebliğ kılınır 
ve bu suretle tecil olunanların seferberliğin uzadığı 
müddetçe tecillerine devam olunması ve tamamının 
veya bir kısmının askere celbi sebkedecek teklif üze
rine İcra Vekilleri Heyeti karariyle icra olunur. 

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

Madde 65. — 63, 64 ncü maddelerde yazılı sebep
lerle silâh altına alınmaktan tecil edileceklerden maktu 
ve munzam olmak üzere iki nevi vergi alınır. Maktu 
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vergi miktarı beher senei müecceliyet için seyyanen 
yirmi beş liradır. Munzam vergi, kazanç, müsakkafat* 
arazi vergilerinin kezalik beher senei müecceliyet için 
bir mislidir. Kazanç vergisi üzerinden alınan kesri 
munzamlar bu hesaba dahil değildir. Maktu vergi 
akabi tahakkukunda defaten, munzam vergiler asıl
larına tebaan mütesavi taksitler ile tahsil olunur. Tecil 
edilmiş olanlar herhangi bir taksit zarfında tahtı silâ
ha alınacak olursa takibeden taksitten itibaren mun
zam vergileri terkin olunur. 

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

Madde 66. — Memuriyetleri sebebiyle tecilleri lâ
zım gelenler bu memuriyete hangi tarihte tayin edil
miş olduklarını gösterir merkezde daireleri memurin 
sicil müdüriyetlerince ve mülhakatta vali ve kayma-
kamlarca verilmiş birer vesika ve hizmet ve meslek
leri sebebiyle tecil edilmeleri lâzım gelenler dahi bu
lundukları müessese ve imalâthane müdüriyetlerinden 
verilmiş ve mahallî belediye meclislerince tasdik edil
miş 'birer şehadetname alarak ilk veya son yoklama 
zamanlarında yoklama heyetlerine ve yoklama bitmiş 
ise bulundukları mahal askerlik şubelerine gösterme
leri veya göndermeleri ve çürüklerin dahi çürüklük
leri hakkında haber vermeleri lâzımdır. 

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

Madde 67, •— İlk ve son yoklama heyetleri ve as
kerlik şubeleri, gösterilecek şehadetname veya verile
cek haber ve alacakları cetveller üzerine ihtiyar mec
lisi ve heyetlerinden vesair icabedenlerden yapacakları 
sorgu üzerine memuriyet ve hizmet ashabının hiz
met ve memuriyetlerine ve çürüklerin hekimlere mu
ayene ettirilerek çürüklükleri derecesine göre künyele
rine ve cüzdanlarına işaret eder ve altını tasdik eyler. 

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

Madde 68. — Yukarıdaki maddeler veçhile hiz
met ve memuriyetleri ve memuriyetlerinin birinden 
diğerine bilâfasıla geçmiş, bulundukları halde tebdili 
memuriyetleri ve çürüklükleri hakkında vaktiyle haber 
vermemiş ve şehadetname göstermemiş ve kayıtlarına 
işaret ettirmemiş efradın seferberlik ilânından sonraki 
iddiaları dinlenmez ve çürüklük iddiasında bulunan
lar arkadaşlariyle silâh altına alınarak gidecekleri kı
talarda muayene olunurlar, llelizahire müstesnadır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir 
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Mad.de 69. — Harp zamanlarında çağrılacak ruh
satlı ve ihtiyat efrattan beş sene ağır hapis ve daha 
ziyade cezayı müstelzim cürümler müstesna olmak 
üzere diğer bir cürüm veya kabahat ile maznun (mev
kuf olsun, olmasın) olanların muhakemeleri terhis
lerine talik olunur. Çağrılma zamanında mahkûm olan
lara müddeti mahkûmiyelerini ikmal ettirdikten sonra 
emsalleri kadar hizmetlileri yaptırılır. 

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

iMadde 70. — Çağrılma zamanında hasta olduk
ları cihetle gelemedikleri 27 nci madde veçhile ihtiyar 
meclisi veya mahalle heyetlerinin şehadetleri ve var
sa askerî veya sivil hekimlerin raporlariyle yoklama 
heyetince anlaşılmış olan ruhsatlı ve ihtiyat efrat iyi
leştiklerinde emsalleri kadar hizmet etmek üzere aske
re alınırlar. 

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

Askerde Bulunanlardan Aileleri Fakir ve Muhtaç 

Olanlara Yapılacak Yardım 
Madde 71. — Hazarda ve seferde kırk beş gün

den ziyade müddetle askerde bulunanların, yiyecek 
vesair ihtiyaçları öteden beri kendileri tarafından te
darik olunan ve başkaca muavenet edecekleri kimse
leri ve rayici mahalliye göre idare ve ihtiyaçlarını te
min edebilecek: servet ve gelirleri bulunmadığı mukim 
bulundukları mahalle ve köy ihtiyar heyetlerince te-
beyyün edenlerin hanelerindeki usûl ve füru ve zevce 
ve erkek ve kız kardeşlerine askere gittikleri günden 
terhisleri tarihine kadar mahalle ve köylerinde bulu
nup, askere alınmamış olanlar yardım etmeye mecbur
durlar. 

İşbu yardımın ne suretle yapılacağı mahalle ve 
köy ihtiyar meclis ve heyetlerince tespit ve onlar va-
sıtasiyle ifa olunur. Hükümet rüesası ve mahalli bele
diyeleri bu hususu takip ve temin ve âdilâne bir su
reti tatbikini murakabe ile mükelleftirler. 

İşbu heyetlerce tespit olunan yardımı yapmaktan 
imtina edenler hakkında mezkûr heyetlerin mazbatası 
üzerine Tahsili Emval Kanunu tatbik olunur. 

TAHSİN ©EY {Aydın) — Efendim, bu heyeti 
ihtiyariye mazbatası üzerine Tahsili Emval Kanununa 
müracaat edileceği maddede bildiriliyor. Bu yolsuz 
olur. Zannederim. Hiç olmazsa bu mazbatalar üzeri
ne yapılacak muamele, rüesayı mülkiyece tespit olun
malı ki haksızlık olmasın. Yani heyeti ihtiyariye maz
batası derhal Tahsili Emval Kanununun tatbiki için 
kâfi görülmesin, 
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MÜDAFAA! MİLUÎYE VEKÎLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim, hükümetçe böyle bir müeyyi
de vaz'ına lüzum görülmemişti. Bunu Encümen yap
mıştır. Malumu âliniz bu eski bir meseledir, yani mu
insizlerin iaşesi meselesidir. Encümen arkadaşlarımız 
da, Tahsin Beyefendinin fikirlerine iştirak edecek olur
larsa bendenizce mucibi itiraz bir hal yoktur. Madde
deki «işbu heyetlerce tespit olunan yardımı yapmak
tan imtina edenler hakkında mezkûr heyetlerin maz
batası üzerine Tahsili Emval Kanunu tatbik olunur» 
dan sonra bir şey mi ilâvesini istiyorlar? Bu bir mü
eyyideden ibarettir. Nasıl kabul buyurulursa bendeniz 
ona tarafatrım. Ayrı bir noktai nazarım yoktur. 

REİS — Şimdi, zatı âliniz, heyetlerin mazbatasını 
kâfi addetmeyerek hükümet tarafından da tahkikat ya
pılsın mı diyorsunuz? 

TAHSİN BEY (Aydın) — Evet efendim. 

DOKTOR TEVFİK FİKRET BEY (Ertuğrul) - -
Efendim, Encümende bunu düşündük. Fakat kabiliye
ti tatbikiyesini bulamadık. Seferberlikte yüzbinlerce 
böyle şikâyetler olacak. 

Rüesayı mülkiye o zaman çok meşguldürler. O 
adamların hakkı büsbütün kaybolacaktır. Encümenin 
dediği maksadı temine kâfidir. 

REİS —Efendim, zaten tahriri bir teklif değildir. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 72. — Yardım edeceklerde ahvali mali
ye veya Vücut" sağlamlığı şarttır. Firarda ve izinsiz 
bulunanların ailelerine yardım yapılmaz. 

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

•Madde 73. — Vakti seferde yapılacak işbu yardı
ma idarei hususiye ve belediyelerde iştirake mecbur
durlar. 

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

Asker çağında bulunanların memleketlerinden ha
rice yolculuk yapabilmeleri, 

Madde 74. — Vilâyetleri haricine çıkmak isteyen 
her erkek hüviyet cüzdanını yanında götürmeğe ve es
nayı seyahatte talep vukuunda polis ve jandarmalara 
göstermeye mecburdurlar. Ellerinde hüviyet cüzdanı 
bulunmayıpta bariz bir surette askerlik çağı haricinde 
görülenler (çocuk ve ihtiyarlar) müstesna olmak üzere 
diğerleri veya cüzdanı bulunup da işbu cüzdanlarının 
askerlik hanelerine ve yaşlarına nazaran ilk ve sön 
yoklamalarını yaptırdıklarına ve emsali silah altına 
alınmış olanlardan askerliklerini ifa ettiklerine veya 
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tehir tecil edildiğine dair kayıt gösteremeyenlerin he
nüz yola çıkmamış iseler hareketine ve bidayeten yol
culuğuna müsaade edilmez. Bu gibilere vapur veya 
şimendiferle yolculukları esnasında tesadüf olunursa 
halleri tetkik olunmak üzere çıkacakları iskele veya 
istasyonların askerlik şubesine, yoksa zabıtasına ve za
bıtaca da en yakın askerlik şubesine teslim olunur. 
Vesaiti saire ile yolculuk yapanlar ilk uğrayacakları 
şubeye teslim olunur. Bunlardan hüviyetleri sabit 
olanlarla şubelerce takdir olunacak kefaleti nakdiyi 
verenler ahvali askeriyelerinin tetkikine devam olun
mak üzere seyahatlerinde serbest bırakılır. Hüviyeti 
sabit olmadığı gibi, kefaleti nakdiye de irae edemi-' 
yenlerin ahvali ve askerlikçe ilişiği bulunmadığı şube
ce en seri vasıta ile tahkik olunur ve neticei tahkika
ta kadar kasaba haricine çıkmamak ve sabah akşam 
ispatı Vücut etmek üzere mahalli zabıtasına teslim 
olunur. (İşbu tahkikat azami bir hafta içinde ikmal 
edilir) Tahkikat neticesinde askerlikçe ilişiği olmayan
lar serbest bırakılır ilişiği olanlar S3,84,85,86,89 96 ncı 
maddeler mucibince muameleye tabidir..Bir hafta zar
fında tahkikat ikmal edilemezse telgrafla ve bulun
madığı ta'kdirde en seri vasıtayle yolcunun gideceği 
mahaldeki şube ve zabıtaya malumat verilerek mua
melesi oraca tetkike devam edilmek üzere serbest 
bırakılır. 

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

Madde 75. — Askerlik çağında olup, şubesi dai
resinden on beş günden fazla olmak üzere taşraya 
çıkmak isteyenler çıkmazdan evvel gidecekleri yerler 
hakkında 'köy ve mahalleleri ihtiyar meclisi veya he
yetlerini veya şubelerini şifahen veya taahhütlü mek
tupla haberdar etmeye, haber vermemiş iseler ilk ve 
son yoklama sırasında nerede bulunuyorlarsa bulun
dukları mahaller ihtiyar meclisi ve heyetlerine veya 
şubelerine veya şubei asliyelerine veya sefaret ve şeh-
benderhanelerine bu suretle mahalli ikametlerini bil
dirmeğe borçludurlar. 

iMahalli ikametlerini bildirmemeleri hasebiyle yok
lama sırasında ahvalleri meçhul kalanlar ceza faslın
da yazılı cezayı görürler. Şubeler ve sefaret ve şeh-
benderhaneler bu hususta alacakları malumattan ef
radın şubei asliyelerini haberdar ederler. Köy ve 
mahalle ihtiyar meclisi ve heyetleri köy ve mahallerin
de on beş günden ziyade oturan yabancıları yoklama 
sırasında ve firar, bakaya, yoklama kaçağı, izinsiz, 
saklıları her zaman şubelere haber vermeye mecbur
durlar. 
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REÎS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Madde 76. — Seferberlikte asker çağında bulu
nanların yolculukları hakkında Müdafaai Milliye 
Vekâleti, Dahiliye Vekâletiyle müştereken bu fasılda 
yazılı olan kayıtlardan başka tedbirler kullanabilir. 

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

Kıtaattan İzinli ve Tebdilhava Suretiyle 
Ayrılacak Efrat 

Madde 77. — Muvazzaf hizmetini yapmak üzere 
kıtaat ve müessesata girmiş bulunan efrada, askerlik
leri altı ayı geçmedikçe ve cezalı efrada cezaları müd
detini ikmal etmedikçe izin verilemez. Altı ay askerlik 
yapmış olanlara muvazzaf hizmetlerini bitirip, terhis 
edilecekleri zamana kadar bir kerede veyahut bir kaç 
defada topu bir ay izin verilebilir. 

Bu müddetten fazla izin ile altı ayı ikmal etmemiş
lerden fevkalâde mazeretleri olduğu anlaşılanlara izin 
verebilmek hakkı kolordu ve daha yüksek makamata 
aittir. 

Gerek izinli ve gerek tebdilhavaya gönderilecek 
efrada ne kadar izinli veya tebdilhavalı olduklarını 
gösterir, kıta ve müessese kumandanlarınca ellerine 
tezkere verilmekle beraber keyfiyeti başkaca askerlik 
şubelerine de yazarlar ve şubeler de bu gibileri izinli 
ve tebdilhavalı defterlerine yazarlar ve müddetleri bi
tince kıtalarına sevkederler. 

MUSTAFA FEYZÎ BEY (Konya) — Paşa Haz
retleri, bir ay mezuniyete yolda geçirdiği müddet da
hil mi, değil mi? Bu hususun tenivirini rica ederim. 

MÜDAFAA! MİLLÎYE VEKİLİ REOEP BEY 
^Kütahya) — Tabiî dahildir, Müddeti infükâk yalnız; 
bir ay olabilir. Hizmeti askeriye bir buçuk senedir. 
Malûmu âliniz bunun bir ayı için izin tale'bi kabili ter
viçti^ 

Bundan fazla izin almak için fevkalâde bir hadise 
varsa büyük makam ve kumandanlığa bildirmek fâ,-
zımdiH 

RFjİS — Efendim, maddeyi kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka'bul edil
miştir, 

Madde 78. — Muvazzaflardan tebdili havaya gi
denlerin tebdili hava müddetleri üç ay veya daha ziya
de olduğu veya temdit veya tekrar ile üç ayı geçtiği 
halde üç aya kadar (daohii) olan kısmı ve izin alan 
efradın izin müddetlerinden yalnız bir ayı muvazzaf 
hizmetlerinden sayılır. Muvazzaf hizmetlerini bitirmiş 

—,399 — 



î : 79 21 . 6 . 

oldukları halde görülen lüzum üzerine terhisleri gecik- I 
tirilmiş olanlarla, ruhsatlı ve ihtiyat ve cezalı efrattan 
tebdili havaya gidenlerin ve izin alanların tebdili hava I 
ve izin müddetleri ne kadar olursa olsun tamamı biz- I 
met ve cezalarından sayılır. I 

Hazarda üç ay veya daha ziyade, seferde ne kadar j 
olursa olsun, tebdili hava alan efrat kıta ve müessese
leriyle irtibatları kesilerek şubeleri emrine verilirler. 

Hazarda üç aydan az tebdili hava alanların kıta- I 
lafiyle, irtibatı kesilmez. Yalnız müddetleri ne olursa 
olsun tebdili havaları hitamında muvazzaflık müddet- I 
terini ikmale altı aydan az kalmış olanlar, mukim bu
lundukları şubelerinin mensup oldukları kolordu mü-
reettebatına verilirler, 

RBÎS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edimıîş-

Firar ve İzinsizler 
Madde 79. — Firarların kaçtıkları tarih ve üzer-

lerinide ne gibi eşya ve teçhizat götürdükleri mensup 
oldukları kıta ve müessese kumandanları tarafından 
askerlik şubelerine yazılır. Şubeler de gelen haber- I 
ler üzerine bunları firar defterine yazarak elde edil
meleri için mahalli hükümdfine veya sair icap eden
ler o bildirir. I 

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

Madde 80. — Kıtaat ve müessesattan kaçan veya I 
aldıkları izin ve tebdili hava müddetini geçiren efrat 
kıtaatça ve şubelerce ele geçirilinceye kadar aranır ve I 
elde edilenlerin ifadesi alınarak şubelerince tahtelhıfz I 
kıtalarına sevk edilmek üzere mahallî hükümetine 
teslim olunur. I 

Firar ve izinsiz olarak geçen müddetlerle, yirmi I 
günü geçen inzibat cezaları ve her hangi bir mahke- I 
menin hükmettiği cezalar, muvazzaf ve ihtiyat biz--'I 
metlerinden sayılmaz. I 

R'FJS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş-
t iV 

Yaşlarını Değiştirenler I 
Madde 81. — Askerlik çağına girdikten sonra yaş- I 

larını değiştirenlerin yaşlarınca yapılan değişikliğin 
askerliklerine tesiri yoktur. Ancak, son yoklama gör- I 
memiş olanlardan nüfus kütüğünde yazılı yaşları, şa- I 
hıslarına uygun görülemeyenlerin yaşlarının tashihini 
Nüfus Kanunu mucibince ait olduğu mahkemeden I 
istemek üzere askerlik meclisleri veya askerlik daire I 
veya şube reisleri veya mahallin en büyük memuru j 
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tarafından müddeiumumiye müracaat olunur ve bİl-
mühakeme takdir olunacak yaşa göre askerlikleri 
yaptırılır. Tashihi sin davaları şahitlerin badettahlif 
şehadetleri veya irae olunacak kuyut Ve vesaik mün-
derecatı veya delail ve emaratı saire ile ispat oluna
bilir ve her halde zahiri halin davayı tekzip etmeme
si şarttır, 

Askerlik meclislerinin veya -askerlik daire ve şube
si reislerinin veya mahallin en büyük mülkiye memu
runun istemesi üzerine yaşları değiştirilenlerden de
ğişen yaşlarına göre son yoklama görmemiş veya gör
mekte bulunmuş olanların yaşitiariyle yoklamaları ya
pılır. Arkadaşları son yoklama görmüş olanlardan 
yirmi üç yaşını bitirmemiş bulunanlar yalnız muvaz
zaf hizmetleri, yirmi üç yaşını bitirmiş olanlar seksen 
altıncı madde veçhile muvazzaf hizmeti ve azamî hiz= 
meti cezaiyeierini yaptıktan sonra yaşıtlarının bulun
duğu sınıfa geçirilmek üzere askerlik meclisince ve 
toplu değil ise idare heyetince numarasız asker edi
lir, 

Askerlik çağına girmezden evvel yaşlarını değişti
renlerin değişen yaşları kabul olunur. Bunlardan yaş
larını büyütmüş olanlar değişen yaşlarına göre arka
daşları son yoklama görmemiş veya görmekte bulun
muş iseler arkadaşları veçhile yoklamaları yapılır. 
Yaşıtları son yoklama görmüş bulunanlar hakkında 
İse emsallerinin sevk edilip edilmediğine göre 84 ve 
86 ncı maddeler mucibince muamele yapılır. 

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

Madde 82. — Askerlik meclislerinin topianmasiy-
le yoklamaların nasıl yapılacağı, numara çekilmesi ve 
numara çeken veya numarasız asker edilenlerle ruh
satlı ve ihtiyat efradın toplanma ve şevkleri, muhte
lif mürettebata tefrikleri ve ifayı hizmet edenlerin 
terhisleri tafsilatı Müdalfaai Milliye Vekâletince yapı
lacak talimat ile tayin olunur. 

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

Cezalı Askerlik 
Madde 83. — Askerlik çağına girmiş olup, yirmi 

yaşına girdiği senenin Temmuzunun birinci gününe 
yani son yoklamasına kadar on yedinci madde veçhile 
ismini doğrudan doğruya ve her hangi bir vasıta ile 
ilk yoklama defterine yazdırmamış bulunanlardan, 
son yoklamanın devam ettiği günler bitinceye kadar 
müracaat eden veya ele geçenlerden bin kuruş cezayı 
nakdî alındıktan sonra her iki yoklamaları birden ya
pılarak keyfiyet cüzdanlarına yazılır. 
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REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka- I 
'bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 84. — ilk yoklamasını yaptırmış olduğu 
halde son yoklamanın devam ettiği günler içinde ma
hallin askerlik meclisine veya sefaret ve şehbenderha-
nelere gelmemiş ve gelememesi hakkında işbu kanun
da yazılı bir mazeret bulunduğuna dair haber gön
dermemiş olanlardan arkadaşlarının il!k tertibinin şevk
lerinden evvel ele geçen veya kendiliğinden gelenler
den 1 500 kuruş cezayı nakdî alınır ve hekime mua
yeneleri yaptırılarak askerliğe elverişli olanlar, 'kabili
yeti bedeniyesine ve tahsil derecesine ve ahvali saire-
lerine göre tam veya kısa hizmet yapmak ve arkadaş-
lariyle sevk ve terhis edilmek üzere numarasız olarak 
asker edilirler. 

'Kabiliyeti bedeniyeleri askerliğe elverişli olmayan
lar hekim muayenesine göre ya ertesi seneye terk olu- I 
nur veya askerlikten çıkarılır. 

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

Madde 84. — İlk yoklama defterine ismini yaz
dırmamış olmakla beraber son yoklamada da bulun- I 
duğu mahal askerlik meclisine gelmemiş ve gelememe
leri hakkında bu kanunda yazılı bir sebep olduğuna 
dair haber de göndermemiş bulunanlardan ele geçen 
veya kendiliklerinden gelenler hakkında elde edildik- I 
leri tarihe nazaran yukarıdaki madde veçhile muame- I 
le yapılmakla beraber cezayı nakdîleri iki kat olarak 
alınır, I 

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

'SüUEYMIAiN SIRRI BEY (Bözok) — Efendim, 
yukarıdan beri maddelerde cezayı nakdî alınır diyor. 
ÛBu, tahsili Emval Kanununa tevfikan mı alınacak, 
yoksa mahkemenin hükmü ile mi alınacak? Madde
lerde bir şey yoktur, bu hususun zapta geçmesi lâzırn-
da\ 

MÜDAFAAİ MİLEİYE VBKİEİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Aşağıki maddelerde vardır, yüz birinci 
maddededir. 

Madde 86. — İlk yoklama defterine ismini kay- I 
dettirmiş .olsun olmasın, her hangi bir mükellef son 
yoklamada bulunduğu mahal askerlik meclisine veya I 
sefaret ve şehbenderhanesine "gelmemiş olmakla bera
ber yirmi altıncı maddede muharrir mazereti kanuni-
yesini ihbar etmez ve yaşıtlarının celp ve şevkine ka- I 
dar da dehalet etmemiş veya ele geçmemiş bulunursa I 
otuz beş yaşını ikmal edinceye kadar, ele geçtiği ta- j 
rihten itibaren (hararetli ve had hastalıklar ile hali j 
sirayette emraza müptela olanların - firengililer için J 
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talimatına göre hareket olunur - ve maluliyeti zahire 
esbabından bulunanların) muayeneleri mahallerince 
icra ettirilir. Bunlardan muayene neticesi katiyen as
kerlikten ihraçları takarrür edenler terhis olunurlar ve 
kendilerinden yirmi beş liradan yüz liraya kadar ser
vetlerine göre cezayı nakdî alınır. 

Sıhhati muvakkaten askerliğe elverişli olmadığına 
dair haklarında rapor verilenlerin şevkleri tehir olu
nur. Bu suretle şevkleri tehir edilenlerin neticede ah
vali sıhhiyeleri askerlikten ihracı icap ettirirse, aynı 
cezayı nakdîye mahkûm olurlar. Diğer maluliyet id
diasında bulunacakların muayeneleri iltihak edecekle
ri mahalleree icra edilir. 

Bunlardan hizmeti askeriyeye elverişli olduğu te-
beyyün edenlerin ve muvakkat sıhhî arızalariyle şevk
leri tehir olunanların kısa hizmet idiaları nazarı dik
kate alınmamak ve cezalarını görmedikçe bedel ver
mek haklan ref edilmek şartiyle askerlik meclislerin
ce ve hali içtimada değilse idare heyetlerince bilâkur'a 
numarasız asker edilir ve yaşıtlarının ilk kafilesinden 
ne kadar sonra dehalet etmişler veya ele geçmişler ise 
muvazzaf hizmetinden ayrı olarak o müddetin iki mis
li arkadaşlarından fazla ve cezaen istihdam olunmak 
üzere bilâtehir sevk olunurlar. Tehiri dehalet ne kadar 
olursa olsun hizmeti cezaiye, muvazzaf hizmetinden 
ayrı olarak iki seneyi tecavüz edemez. Otuz beş yaşını 
ikmalden sonra ele geçenler altı sene inşaat ve emsal 
hidematta istihdam olunduktan sonra yaşıtları meya-
nına nakil ve kaydolunurlar. 

Cezaen ifa ettirilecek hizmetin muvazzaf hizmet
ten evvel ve sonra olmak üzere her hangi bir kıtada 
veya mahalde veya işbu hizmetin tamamının veya bir 
kısmının tarik amelei mükellef esi mîsillu nakden veya 
bedenen vilâyet yollarında (iki günlük ceza müddetine 
mukabil bir gün yolda çalışacaktır) ifa ettirilmek üze
re talep eden vekâlet ve vilâyetlere iaşe, ilbas ve ibate 
masrafları ve nefer maaşları vekâlet veya vilâyetçe 
tem m edilmek üzere tevdi ve izama Müdafaai Milliye 
Vekâleti salâhiyettardır. 

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

Madde 87. — Son yoklama yapıldığı sırada ertesi 
seneye terki mucip mekteplerde okumakta olup da bu
lundukları mahalli askerlik meclislerine veya şubele
rine tahsil derecesi hakkında tasdikli şehadetname 
göndermemiş olanlardan bin beş yüz kuruş cezayı nak
dî alındıktan sonra ertesi seneye terk olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
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Madde 88. — Askerlik meclisi reis ve azalarından 
bilâözür meclise gelmeyenlerle kırk sekizinci madde 
mucibince yapılacak yoklamaya, 'bilâözür gelmeyen 
veya vekil göndermeyen polis âmirleri ve jandarma 
kumandanı ve bu işleri yapmamış olan şube reisleri 
hakkında, vazifelerine devam etmeyenler hakkındaki 
ahkâmı kanuniye tatbik olunur. 

'REİS •— Maddeyi ka'bul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 89. — Numara çekmiş yahut 84 ncü mad
de mucibince numarasız asker olmuş bir mükellef, ar
kadaşlarının hini şevkinde vuku bulan davet üzerine 
gelmez ve bu da 47 nci maddedeki sarahat veçhile bir 
mazereti kanuniyeye müstenit olmadığı tasdik edilmiş 
bulunursa veya esnayı şevkinde misafirhaneden ve
ya yoldan firarı şubece tebeyyün ederse, hini derdest 
veya dehaletlerinde ahvali sıhhiyelerine, arkadaşlarının 
bidayeti şevkinden itibaren geçen eyyama nazaran 
86 nci maddedeki ahkâmı umumiye veçhile ceza ve 
hizmetleri tayin ve başkaca muvazzaf hizmetleri tam 
olarak ifa ettirilmek üzere askerlik şubelerince künye
lerine şerh verilerek sevkolunur. Bu gibiler için he
yeti idarelerden başkaca karar alınmaz. 

'SÜLEYMAN SIRRI BEY (BöZok) — Şurada aca
ba bir yanlışlık mı var Paşa Hazretleri? Maddenin 
dördüncü satırında (sarahat veçhile bir mazereti ka
nuniyeye müstenit olmadığı tasdik edilmiş bulunursa) 
diyor. Bu, bir mazereti kanuniyeye müstenit olduğu 
tasdik edilmemiş bulunursa mı olacaktır? 

MÜDAFAA! MILIIYE VEKÎLÎ REÖEP BEY 
(Kütahya) — İfade doğrudur efendim. (Doğrudur ses
leri) 

REİS — Maddeyi ka'bul edenler ellerini kaldırsın... 
Kalbul etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiş-
*i*< -

Madde 90. — ihtiyat efradından olup, talim veya 
manevra veya asayişi dahilî için çağrıldıkları halde 
bilâözür gelmedikleri 47 nci maddenin sarahati veçhile 
tebeyyün edenler, geciktikleri müddetin bir misli ar
kadaşlarından fazla hizmet yaparlar ve kendilerinden 
3ö - 100 liraya kadar cezayı nakdî alınır. Bu gibiler 
askerlik borcunu' ödemedikçe bir memuriyette kulla
nılamazlar. Seferberlikte davete 'icabet etmeyen efrat, 
(muvazzaf, ruhsatlı ve ihtiyat) Divanıharbe tevdi edi
lerek Askerî Ceza Kanununda yazılı hizmet ve cezayı 
görürler. 

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

Madde 91. — Ellerindeki hüviyet cüzdanlarına na
zaran askerlik çağına girmiş efrattan o senenin Tem
muzunun 'birinci gününe kadar ilk yoklamasını yaptı
rarak cüzdanlarına işaret ettirmemiş bulunanları, Hü
kümet hizmetine alanlar (memurin müdürleri ve buna 
mümasil salâhiyettar memurlar) Türk Ceza Kanunu
nun 230 ncu maddesi mucibince tecziye edilir ve bi
lerek hususi hizmete alanlardan bin kuruş cezayı nak
di alınır.-

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

Madde 92. —Askerlik çağına girmiş efrattan gir
dikleri senenin Teşrinisanisinin sonuna kadar son yok
lamasını yaptırarak cüzdanına işaret ettirmemiş olan
ları Hükümet hizmetine alanlardan yukarıdaki madde
de yazılı cezayı nakdîler iki kat alınır. Bu gibi efradı 
bilerek hususî hizmete alanlardan iki bin kuruş hafif 
cezayı nakdî alınır. 

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

'Madde 93. — İlk ve son yoklamasını yaptırmış ol
sun olmasın yirmi bir yaşına girmiş ve yaşıtları çağrı
lıp, askere sevkedilmiş efrattan daha sonra sevk edile
ceklerini gösterir cüzdanlarında bir işaret bulunma
yanları Hükümet hizmetine alanlar hakkında yukarıki 
madde veçhile muamele olunur ve bilerek hususi hiz
mete alanlardan sulh mahkemesi karariyle elli liradan 
yüz liraya kadar cezayı nakdî alınır. 

SefeAerlikte bu gibileri ve ruhsatlı ve ihtiyat ef
rattan olup da çağrılmış oldukları halde gitmemiş bu
lunanları veya kıtaattan kaçmış olanları veya aldıkla
rı izin müddetlerini geçirenleri Hükümet hizmetine 
veya bilerek hususî hizmete alanlar ve bu gibilerin 
gizlenmeleri ve kaçmaları hususunda yardımları oldu
ğu mahallî zabıta memurlarının za'bıt varakalarıyla an
laşılanlar Divanıharbe verilirler. 

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

Madde 94. — Askerliklerini bitirip, terhis edilen 
efrattan' 54 ncü madde mucibince üç ay içinde bir 
gûna özürleri olmaksızın tezkere ve cüzdanlarını şu
belerine kayıt ettirmeyenlerden beş yüz kuruş cezayı 
nakdî alınır, 

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

Madde 95. — Askerlik çağında olup da şubeleri 
haricine gideceklerden gidecekleri yerleri esnayı azi
mette veya 75 nci madde mucibince gidecekleri yer
lerde on beş günden ziyade kaldıkları halde oturduk
ları yerleri yoklama sırasında gittikleri köy ve mahalle 
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ihtiyar meclis veya heyetlerine veyahut şubelerine bil- , 
dirmeyenlerîe o köy veya mahallenin ihtiyar meclisi 
veya heyetlerinden beş yüz kuruş cezayı nakdî alınır. 

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

Madde 96. — Görünüşlerine nazaran yirmi yaşla
rına girmiş oldukları halde isimlerini nüfus kütüğüne 
yazdırarak cüzdan almamış saklılardan ele geçenler 
veya kendiliğinden gelenler Nüfus Kanunu mucibince 
nüfus kütüğüne yazılmak üzere nüfus idarelerine gön
derilir. Nüfus idarelerince kütüğe yazılarak keyfiyet 
askerlik şubelerine hemen bildirilir. Bu gibilerden 
yaşlarına nazaran arkadaşlarının son yoklamaları ya
pılmış olanlar numarasız asker edilerek arkadaşları
nın sevkedilip edilmemiş bulunduğuna nazaran hakla
rında seksen altıncı maddedeki azamî ceza tatbik olu
nur ve» askerlikleri yaptırıldıktan sonra yaşıtlarının 
bulunduğu sınıfa geçirilir. Arkadaşları son yoklama 
görmemiş veya görmekte bulunmuş olanların yokla
maları ve askerlikleri onlar gibi yaptırılır. 

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

Madde 97. — Bir defadan ziyade askerden kaçıp 
da firarı altı aydan ziyade uzadığı halde gelmeyen 
veya elde edilemiyenlerin kıta ve müesseselerinden 
veya askerlik şubelerinden mahalli hükümetine vaki 
olacak müracaat üzerine elde edilinceye veya kendilik
lerinden gelinceye kadar usulen emvali gayrimenkule-
sii hacz olunur ve Askerî Ceza Kanununda yazılı mü-
cazatı görür ve haklarında hidematı âmmeden mahru
miyet cezası ayrıca hükmolünur. 

Haciz ve mahrumiyeit muamelesi hazarda hizme
ti askeriyenin ifasına kadar ve seferde mü'e'bbeden de
vam edeı% .. 

Memaliki ecnebiyede bulunan yoklama kaçağı, 
izinsiz, bakaya ve saklılar hakkında da aynı veçhile 
muamele olunur.-

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

Madde 98. — Hazarda muvazzaf efrat ile ruh
satlı ve ihtiyat efrattan ismini değiştirerek diğeri ye
rine hekim muayenesine veya askere gidenler ve di
ğerinin hüviyet cüzdanını veya askerî tezkeresini kul
lananlar ve muamelâtı askeriyelerinde sahte şehadet-
name ve evrak istimal edenler veya askerlikten kısmen 
veya tamamen kurtulmak maksadiyle her ne suretle 
olursa olsun hile ve desise yapanlar ve bu suretle ye
rine diğerini göndermiş veya hile kullanmış olanlar 
divanıharplere tevdi olunur ve yaşıtlarının müddeti 
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hizmetlerinden iki kat ziyade askerlik yapmak üzere 
askerliğe kabiliyetleri aranmaksızın, sevk olunurlar. 
(İleli zahire müstesnadır) Bu gibi ef'al mürtekiplerinin 
şerik ve muinleri askerseler divanıharbe, değilse ma-
hakimi umumiyeye tevdi olunurlar. 

Seferde her hangi bir suretle askerî kuvveti tenki
se sebep olacak surette vakıa gayrimutabık kasten ve
sika verenler divanıharbe tevdi edilerek Askerî Ceza 
Kanununa tevfikan tecziye olunurlar. 

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

'Madde 99. — Nüfus kütüklerinde yazılı oianlan 
yoklama cetveline yazmamış ve yazdırmamış veya 
sair bir muamele sebebiyle gizlemiş olan veya saklılar
dan veyahut yeniden nüfus kütüğüne yazılan veya yaş
larını mahkeme vasıtasiyle değiştiren eifrat hakkında 
askerlik şubelerine bir ay içinde haber vermemiş bu
lunan nüfus müdür ve memurları vazifelerini suiisti
mal etmiş sayılarak âmirleri tarafından haklarında 
takibatı kanuniye yapılır. 

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

Madde 100. — Celp ve şevki lâzım gelen efradın 
geri kalmasına ve silâh altına alınması icap edenlerin 
tecillerine veya tecilleri lâzım gelenlerin haksız olarak 
şevklerine sebebiyet verecek derecede askerlik defter 
ve cetvellerine yalan, yanlış ve eksik bir şey yazanlar, 
kanun ve talimatta yazılı cetvel ve defterleri numune
si veçhile tutmayanlar dikkatsiz veya sahtekârlık töh« 
metiyle divanıharbe verilir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

'Madde 101. — İşbu fasılda yazılı cezayı nakdîler 
ve numarasız asker edilmek muamelesi, mükellef ne
rede ele geçmiş ise toplu bulundukları zamaff oranın 
askerlik meclisleri ve dağılmış iseler idare heyetlerin
ce hüküm ve keyfiyet mahalli askerlik şubelerine tebliğ 
olunur. 

Cezayı nakdiler Tahsili Emval Kanununa tevfikan 
tahsil edilir.' 

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

Madde 102. — işbu kanuna tevfikan idare heye
tince yapılacak her nevi muamele ve verilecek karar
larda askerlik şube reisi azayı tabiiye sıf atiyle meclis
te bulunur ve verilecek kararlarda rey sahibi olarak 
reyini verir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın...: Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
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Madde 103. •— İşbu kanuna göre askerlik meclis
leri Veya kaza ve vilâyet idar'e heyetleri hakkındaki 
şikâyetler Dahiliye ve Müdafaai Milliye vekâletlerin-
ce müştereken ve askerlik daire ve şube reisleriyle he
kimler hakkındaki şikâyetler Müdafaai Milliye Vekâ
letince tahkik ettirilir. 

İşbu meclis ve heyetlerle askerlik daire ve şube
lerinin ve muayeneye memur hekimlerin verdikleri 
kararlar ve raporlar aleyhindeki itirazların kanuna j 
derecei mutabakati tetkik ve tahkik ve neticeye göre 
tashih ve tadil hakkı Müdafaai Milliye Vekâletine ait
tir. Buna da kanaat etmeyenler şûrayı Devlete müra
caat edebilirler. 

R'BÎS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın,.i: Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Muvazzaflık Müddetini Azaltmak için Bedeli Nakdî 

Madde 104. — Her sene asker edilen efrat mik
tarı ordu ihtiyacından fazla kaldığı müddetçe Müda
faai Milliye Vekâleti henüz silâh altına alınmamış 
efrattan (sağlam, sakat) bedeli nakdî kabulüne salâ-
hî>fettardır, 

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

Madde 105. — Bedeli nakdî miktarı altı yüz lira- j 
dır. Mükellef veya namına aharı, bedeli nakdîyi de
faten veya iki taksitte verebilir, işbu bedeli Türkiye 
dahilinde mal sandıklarınca ve memaliki ecnebiyede 
sefaret ve şdhbenderler tarafından Maliye Vekâletin
ce tasdikli makbuz mukabili alınır. Bir taksitte bedel 
vereceklerin içtima gününe kadar ve iki taksitte bedel 
vereceklerin birinci taksit üç yüz lirasını içtima günü
me kadar ve ikinci taksitini altı ay içinde vermeleri 
lâzımdıı4, 

İkinci taksiti zamanında vermeyenlerin verinceye 
kadar muvazzaf hizmetlerine devam olunur. 

'REİS — Maddeyi kabul edenler ellerini kaldırsın... 
Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiş-
tit, , 

REŞİT BEY (Malatya) — Efendim, içtima günü 
tevellüdüne ait olan gün müdür, yoksa emsalinin çağ
rıldığı gün müdür? İçtima günü hangi gündür? 

MÜDAFAAİ MİLUİYE VEKİLİ REÖBP BEY 
(Kütahya) — Bu asker, bedel vermemiş olsaydı han
gi gün askere gidecek ise, o gün içtima günüdür. 

Madde 106. — Bedeli nakdî verenler mahallerin
de ve civarında bulunan veya nakliye ücreti kendi
leri tarafından verilmek ve talim ve terbiye işkal edil
memek- şartiyle arzu ettikleri mahalde -olan bir piya
de taburunda (sakatlar geri hizmetlerde) altı ay talim 
yapmaya borçludurlar. 
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| İşbu talimler her sene Mayıs ve Teşrinisaninin bi
rinci günü başlar. Bedellerini bir taksitte vermiş olan--
lardan talimlerinin gecikmesini isteyenlerin ön çok 
bir sene müddetle talimleri geciktirilir. Bu müddet 
bittiğinde hastalık, hapislik, yolculuğun meni gibi ira
desi haricinde bir sebep olmaksızın talime gelmeyen
lerini hasta, mahpus olanlar talim zamanından evvel 
mazaretlerini bulundukları mahal askerlik şubelerinden 
veya sefaret ve şehbenderhanelerinden tasdikli rapor 
ve şahadetname ile asıl şubelerine bildirmeye borçlu
durlar. Talimleri iki kat yaptırılır. 

Arkadaşlarının terhisine kadar talime gelmeyen
lerin muvazzaf hizmetleri tamamlattırılır ve bedelleri 
geri verilmediği gibi tekrar alınmaz. Bedel efradı
nın izin, tebdili bava, firar ve hapislikte ve cem'an, 
on beş günden fazla istirahatte geçirdikleri müddetler 
talimlerinden sayılmaz. 

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

Madde 107. — Alınan bedel hiç bir surette geri 
verilmez. Ancak kanun hilafı alındığı anlaşılan bedel
ler Müdafaaü Milliye Vekili veya kolordu kumandan
larının iş'ariyle mahalli memurini maliyesinee bir 
ay içinde iade olunur, Alanlar hakkında takibatı ka
nuniye ifa olunur. 

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

Madde 108. — Yoklama kaçağı, bakaya ve saklı
ların cezalarını görmedikçe bedelleri alınmaz. Bunun 
için bedel vereceklerin bedellerinim kabulünü mani 
halleri olup olmadığına dair şubelerinden vesika ala
rak göstermeleri şarttır. 

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

Madde 109. — Kanunu mahsus mucibince ihtiyat 
zabiti olacaklardan bedel alınmaz. 

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

•Madde 110. — Seferberlikte bedel alınmaz. 
REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın.., Ka

bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 1Ü1. — Bedel efradına talimleri müddetin-
ce maaş, tayın ve elbise verilmez. 

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

Madde 112. — İşbu kanunun bedeli nakdîye ait 
yüz beşinci maddesi hükmü neşri tarihinden ve diğer 
ahkâmı neşrinden beş ay sonra mer'idir. 
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REİS— Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 113. — Asakiri nizamiyenin sureti ahzım 
mübeyyin 23 Saf er 304 ve 13 Teşrinisani 1302 tarihli 
Kanun ile 16 Cemazİyelahir 1332 ve 29 Nisan 1330 
tarihli Mükellefiyeti Askeriye Kanunu muvakkati ve 
zeyilleri mülgadır. 13Ö2 tarihli Kanun mucibince be
deli nakdî vermiş olanların hukuku mahfuzdur. 

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

'Madde Ül'4. — îşbü kanunun icrayı ahkâmına 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

• MİÜDAFAAİ MİLUİYE : VEKİLİ REÖ0P BEY 
'(Kütahya) •-— Sebku rapta ait,bazı tashihler vardır ki 
onları müzakere esnasında araya girip, cereyanı boz
mamak için arz etmedim. Simidi birer birer arz ede
ceğim. Evvelâ birincisi: 38 nci madde, yoklama ka
çaklarından olup, (arkadaşının) kelimesi (arkadaşları
nın) olacaktır. 

48 nci maddenin başında, 47 nci madde diye baş
lıyor. Orada bir mutarize var, o zaittir, kalkacaktır. 

59 ncu maddenin beşinci satırında (köy mahallele
rinin) kelimeleri '(kloy ve mahallelerinin) olacaktır. 
Yani araya bir (ve) lâzımdır. 

60 nci maddenin üçüncü satırının başında bir (ve) 
var, zaittir. Haricinde bulunanlar yukarıki maddeler
de diye devam etmek lâzımdır. 

Sonra 74 ncü maddede, burada iki hata vardır. Bi- .. 
risi, birinci satırda askerlik çağı haricinde (gönderilen-
ler) (görülenler) olacaktır. Yanlış tabı edilmiştir. Son
ra aşağıda bir takım maddeler var, orada da bir (inci) 
ilâvesi lâzım.-

81 nci maddenin 8 nci satırında (En büyük me
muru) (En büyük mülkiye memuru) olacak, 

89 ncu maddede (Ahvali sıhhiyelerine arkadaş
larının da) ifadesinde bir (ve) noksandır. (Ahvali sıh
hiyelerine ve arkadaşlarının) olacaktır. Maruzatım bu 
kadardır. 

REİS — Efendim, kanunun heyeti umumiyesini 
reyinize arz edeceğim. Kaibul edenler lütfen el fcal-
dırsın,.i Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kaibul edil
miştir.; 

5. — Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Hükümeti 
arasında akit ve imza olunan Ticaret muahedename-
sinin tasdiki hakkında. (1/206) numaralı kanun lâ
yihası ve Ticaret ve Bütçe Encümenleri mazbataları. 

REİS — Mazbataları okuyoruz. 

1927 C : 1 ' • • ' • ' • % 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet Müsteşarlığı 1 9 . 5 . 1 9 2 7 

Adet : 6/2065 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

Türkiye Gumlhurîyetıi ile İsviçre Hükümeti ara
sında akit ve imza olunan Ticaret Muahddenamesinin 
tasdiki hakkında Hariciye Vekâleti Celileisince tan
zim edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 12 Mayıs 1927 
tarihi içtimaında tezekkür ve Meclisli Âliye arzı tas
vip olunan (kanun iâyihasiiyle esbabı mucibe mazba-
taisının musaddak sureti leffen takdim olunmuştur. 

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

Başvekil 
İsmet 

lEsbaibr Mucibe 
. İsviçre Heyeti murahhasası ile Türk Heyeti Mu-
rahhaısası arasında devam eden müzakerat neticesin
de imza edilen ve Mfen takdim kılınan Ticaret mu-
Ikavelenamesi tarafeyn mevarîdatına en ziyade maz-
harı müsaade millet muamelesine istinat etmekle be
raber merbut (A) cetvelinin tetkikinden müsteban 
olacağı veçhile üzüm, incir, fındık, fıstık, afyon, hah 
gibi 'başlıca ihracat emtiamız için İsviçre'nin ancak 
mualhit devletlere bahşettiği tenzilât- ve müsaadat tes
pit edilmiş ve bu suretle Ticarî münaşebatımızın müs
takar bir esasa raptına muvaffakiyet elvermiştir. 

Vaziyeti iktisâdiyemiz Ve İsviçre ite aramızda mev
cut münasebatı ticariye (ki lehimizde mühim bir fark 
irae eylemektedir - tenzilâtı mütekabile esası üzerinde 
müzakeratı icap etmediği cihetle, İsviçre'nin sair 
tauahit devletlerle 'akdettiği muahedelerin, istinat et
tiği esalslar haricinde tenzilât talep eylediğimiz tak
dirde. îsviçre'lilerin de asgari tarifemiz üzerinden 
tenzilât icrasını istemelerini bertaraf etmek üzere 
(B) cetvelinde tespit edilen asgari rüsum ile iktifa ey
ledik. (A) cetvelinde muharrer bulunan rüsum, hem 
aynî emtia için muahit devletlere bahşctunan, hem de 
İsviçre'nin haddi asgari tarifesini teşkil eden 1921 
muvakkat tarifesindeki rüsumdan ibaret bulunmak
tadır. İşbu rüsum tamamiyle konsolide edilmiş ol
duğundan İsviçre hükümeti, düveli saire ile akdet
tiği ticaret mukavelenamelerini fesh etse bile, mu
kavelenamemizin meriyeti müddetince, mezkûr cet
veldeki emtiamıza karşı daha fazla resim tatbik ede
meyecektir. 

İsviçre hükümeti ile ticaret mukavelenamesi ak
deden devletlerden Yunanistan; İtalya, Avusturya, 
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Almanya, Çekoslovakya hükümetleri de 'gümrük ta
rifesi listelerini aynı esasa göre tanzim etmişlerdir. 
Mezkûr tarifede muharrer bulunan rüsum hakikat 
halde her hangi bir devletin umumî gümrük tarifesin
de mevcut olan rüsuma nazaran pek dun bir mer
tebededir. İsviçreliler Ticaret Muahedatı müzakera-
< tında 3 Kânunusani 1925 tarihli gümrük tarifei umu
miye kanun lâyihasını esas ittihaz etmektedirler. Bu
nun tarafımızdan bertaraf edilmesi şayanı kayıttır. 
îş'bu ilki tarifenin tetkikinden heyeti murahhasamızm 
memleketin başlıca ihracatı için elde ettiği müsaada-
tın ehemmiyeti tezahür eder, 

Ş/öyleki: Ticaret müzalkeratına esas ittihaz edilen 
1925 tarifesinde incir otuz frank bir resme tabi iken, 
1921 tarif esindeki resim on franktır. Fındık ve fıs
tık 1925 tarifesinde 25, 1921 tarifesinde on frank 
resme tabidir. Dokumlu yün halısı 1925 tarifesinde 
350, 1921 tarifesini de 150>frank resme tabidir ilh..z 

'İşbu emtianın Yunanistan, İtalya ve İspanya 
hükümetlerini de alâkadar etmesi dolayısiyle bu dev
letlerin İsviçre hükümetiyle akdettikleri mukavelena-

• melerde de 1921 tarif esindeki rüsum tespit olunmuş
tur. İsviçre hükümeti Yunanistanla .akdettiği ticaret 
mukavelenamesinde Korent üzümleri için «Asgarî 
riiSumu irae eden 1923 tarifesinden bu cins üzümler
den elli frarik resim alındığı halde» on frank resim 
ahzı suretiyle asgarî tarifesi üzerinden mühim tenzi
lât icrasına muvafakat eylemiştir. Heyeti murahha-
samız memleketin ihracat emtiasından başlıcasını teş
kil eden bu madde için, Sultaniye üzümü unvanı tah
tında ve bilcümle İzmir üzümlerini ihtiva etmek üze
re on frank resim tespitine muvaffak olmuştur ki, 
cins ye kıymeti daha çok yüksek olan üzümlerimizin 
ihorent üzümleri gibi nevi ve fiyatı dun bir madde
nin aynı resmi vermeleri ne'f'i mühimmi elde edilmiş 
ölüyor. Tespit edilen bu maddeler mukabilinde İs
viçre ihracatından başlıcası da (B) merbutunda zik
redilmiş ve bunlar hakkında Lozan tarifesi aynen tes
pit kılınmıştır. Bu suretle tespit edilen emsali tezyi
din, kambiyomun temevvücatı halinde, Lozan Tica
ret mukavelenamesinin ikinci maddesinde muharrer 
şerait dairesinde tanzim edilebileceği hakkında imza 
protokoluna ahkâmı mahsusa vaz olunmuştur. 

Bu suretle atide emsali tezyit, Lozan tarifesinde 
derpiş edilen kambiyo temevvücatı dolayısiyle tezyit 
edildiği takdirde (B) cetvelinde muharrer emsali tez
yit dahi konsolide olmalarına rağmen, ahkâmı mez-
kûre dolayısiyle, tezyit edilebileceklerdir. 

Mukavelenamenin diğer ahkâmı tarafeyn mevzuatı 
Ikanuniyesi nazarı itibara alınarak tam bir mütekabi
liyet esası dahilinde tanzim edilmiştir. 

İhracat emtiamız İsviçre toprağında düveli saire-
nin mümasil emtiasiyle aynı muameleye tabi bulun
ması temini ticaret ve transit hususlarında da mü
sait ahkâm vaz edildiği için, şimdiye kadar muvak
kat bir esasa istinat eden münaseba'tı ticariyemizin 
fimabaat daha vâsi ve müstakar bir şekilde devam 
edeceği muhakkaktır. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Ticaret Encümeni 
Karar Numarası : 22 

28 . 5 . 1927 

Ticaret Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Ceüleye 

Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Hükümeti ara
sında Mayıs 1927 tarihinde Ankara'da akt ve imza 
olunan Ticaret Muahedenamesi Encümenimizde mü
zakere edilmiş ve muhtevi olduğu mevad Encümeni
mize© muvafık görülerek kanunun berayı müzakere 
Heyeti Umumiyeye takdimi takarrür eylemiştir. 

Reis • 
Konya 

Kâzım Hüsnü 

Kâtip 
Şebinkarahisar 

İsmail 

Aza 
Mehmet Kemal 

Türkiye 
Büyüik Millet Meclisi 

Hariciye Encümeni 
Karar : 27 

Mazbata Muharriri Namına 
Denizli 

Haydar Rüştü 

Aza 

Aza 

19 . 6 . 1927 

Hariciye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celiteye 

Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Hükümeti ara
sında 4 Mayıs 1927 tarihinde Ankara'da akt ve im
za olunan Ticaret muahedesi Encümenimizde dahi 
müzakere edilerek havi olduğu maddeler muvafık gö
rülmüş olduğundan kanun müstaceliyetle müzakere 
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ve tasvip olunmak üzere Heyeti Umumiyeye takdim 
olunur.; 

Hariciye Encümeni Mazbata Muharriri 
Reisi Namına' Namına 

Kars Afyonfcarahisar 
Ağa oğlu Ahmet Ruşen Eşref 

Kâtip Aza 
Bolu Menteşe 

Falih Rıfkı Yunus Nadi 
Aza Aza 

Kütahya Bolu 
Mehmet Nuri Cevat Abbas 

A z a • , 
Afyönkarahİsar 

Ruşen Eşref 
Türkiye Cumhuriyeti ve İsviçre Arasında 

Ticaret Mukavelenamesi 
Bir Taraftan 

Türkiye Cumhuriyeti Reisi 
Diğer Taraftan 

İsviçre Federal Meclisi 
İki memleekit arasındaki rhünâsebatı li'ktisadiyeyi 

inkişaf ettirmek arzusiyîe mütehassis olarak 19 Ey
lül 1925 tarihli Türk - İsviçre muahedenet muahe
desine tevfikan bir ticaret mukavelenamesi aletine 
karar vermişlerdir. Ve bu bapta murahhasları olmak 
üzere: 

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

nani Beyefendi ile Hariciye Vekâleti Müsteşarı Ali 
Şevki Beyi, 

İsviçre Federal Meclisi : 

İsviçre hükümetinin Tür'kiye maslahatgüzarı Mös
yö Hanri M artin'i tayin etmişlerdir. 

Müışarünileyhim usulüne muvafık ve muteber 
görülen salâihiyetnamelerini 'yekdiğerine badettebliğ 
atideki abikârnı kararlaştırmışlardır.; ' 

'Madde 1. — Manşei Türkiye olan ve İsviçre'ye 
ithal edilen müstâhsâiatı arziye ve sınaiye (A) mel-
fufunda tespit edilmiş bulunan gümrük rüsumundan 
daha yüksek rüsuma tâbi tutulmayacaktır. 

Menşei İsviçre olan ve Türkiye'ye ithal edilen 
müstah'salatı arziye ve Sınaiye (B) melfufunda tespit 
edilmiş bulunan gümrük rüsumundan daha yüksek 
rüsuma tâbi tutulmayacaktır. ^ 

'Menşei tarafeyni akideynden birinin memleketi 
olup, tarafı diğer memleketine ithal edilen müstâhsâ
iatı arziye ve sınaiye, üçüncü bir memleketin aynı 
mahsulâtına bahşedilmiş olan gümrük rüsumu emsa

li tezyit, rüsum veya her ne gûna aidatı sâireden da
ha yükseğine tâbi olmayacaktır, 

Tarafeyni akideynden birinin ülkesinden diğer ta
raf ülkesine ihraç edilen müstahsalatı 'arziye ve sı-
naiyenin ihracat resmi vesair aidatı hakkında aynı 
tarzda muamele olunacaktır. 

Üçüncü bir devletle müsavi mertebede muamele 
görmek teminatı, ithalât ve ihracat rüsumunun tarzı 
cibayetine, emtianın gümrük antrepolarına vaz'ına, 
gümrük aidat ve muamelâtına, ithal ve ihraç edilen 
yahut transit olarak geçen emtianın gümrükte sevk 
ve muamelesine dahi şamildir. 

(Madde 2. — Tarafeyni akideynden 'birinin, bir 
veya müteaddit memleketi saliseden transit suretiyle 
(geçtikten sonra tarafı diğer ülkesine ithal edilmiş olan 
müstahsalatı arziye ve sınaiyesi, esnayı ithallerinde, 
menşe memleketlerinden doğrudan doğruya ithalleri 
takdirinde alınacak gümrük rüsumundan ". yahut 
aidattan başkasına veya daha yükseğine tâbi tutul-
rnaiyacâktır. ( 

!Bu hüküm, doğrudan doğruya transit edilen emtia 
hakkında cari olduğu gibi aktarma, zurüfü teodit 
veya antepoya vaz edildikten sonra transit edilen 
emtiaya da tatbik olunur. 

Madde 3. — Tarafeyni akideynden her biri, it
hal edilen eşyanın menşe memleketini tespit etmek 
için, mevâddı varidenin memleketi mezkûr mahsulat 
veya mamulatı milliyesinden olduğunu veyahut işbu 
nameleri, gerek mürselin mensup olduğu ticaret ve 
babı ik'tisadîyeden rneribais bir ameliye 'görmesi iti
bariyle ol veçhile kabulü icâbettiğini mübeyyin bir 
menşe şahadetnamesinin ithalatçı tarafından ibrazı
nı talep edebilecektir. 

İşbu mukavelenameye raptedilen numune (S) mel-
fuf u mucibince tanzim edilmiş olan menşe şahadet
nameleri, gerek mürselin menup olduğu ticaret ve 
sanayi odaları, gerek Gümriük idareleri ve gerekse 
mürselünilebiy memleketin kabul edeceği her nevi 
teşkilât ve heyet tarafından ita olunacaktır. Mürse-
lünileyh memleket hükümeti, siyasi veya şehbenderî 
mümessilleri tarafından menşe şahadetnamelerinin 
tasdik edilmiş olmasını -talejv etmek hakkını haiz ola
caktır. 

'Posta paketleri, ticarî bir mahiyeti haiz irsalattan 
madut olmadığının mürselüniieyh memleketçe kabu
lü takdirinde menşe şahadetnamesine tâbi tutulmaya
caktır. 

Madde 4.-— Tarafeyni akideyn ülkeleri arasında 
Ticaret ve seyrisefair rnütekabilen serbest olacaktır. 
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'Binaenaleyh:, tarafeyni akideyn mütekabil müna-
sebatı ticariyelerini ne ithalat ve ihracat ve ne de 
transit foususlarınida hiç bir gûna memnuiyet veya tak-
yidatla isektedar etmemeyi taahhüt eylerler. 

Bununla beraber, tarafeyni akideyn: 
îi Milletin taayyüşüne ve tagaddisine ve iktisa

di faaliyetinin 'vikayesine elzem olan menabiin muha
fazası için, , 

12,. Emniyet âmmeye ve emniyeti devlete müteal
lik esbaptan dolayı, 

3. Zalbıitai sıhhiyeye mütedair esbap dolayısiyle 
veyahut faydalı hayvanat ve nebatatın hastalıklara, 
haşarat ve tufeyl'iyatı muzırreye karşı bu bapta fka-
ibul edilmiş olan beynelmilel esasata tevfikan hima
yesini temin zımnında, 

4,, Devlet inhisarlarına mevzu teşkil eden emtia 
için ve yerli emtianın idahiide istihsal bey, nakliyat 
veya istihlâki hususunda kavanin'i dahiliye ile vaz 
edilmiş veya edilecek olan memnuiyet ve takyidatın 
aynı cins ecnebi emtiasına tatbiki zımnında, 

5. iSikke veya maden halinde altının ihracını men 
etmdk için ithalât Ve ihracata memnuiyet ve takyi-
dat vaz etmek hakkını, ancak bu tedabirin bütün 
memleketlere veya aynı şerait altında bulunan me-
mallke tatbiki talkdirinde muhafaza eylerler. 

'Maldde 5. — Tarafeyni akideyn beynelmilel 
transite en ziyade elverişli olan yollar üzerinde eşha
sa1, eşyayı zatiyeye, emtiaya ve her türlü mevadda, 
irsaıİata, meraklip ve sefaine, arabalara ve vagonlara 
veya sair vesaiti naMiyeye serbestçe transit hakkının 
mütekabilen itasını bu bapta yekdiğerine en ziyade 
mazih'arı müsaade millet muamelesini temin ederek, 
taahhüt eylerler. 

Tarafeyni akideynden bininin ülkesinden geçen 
ıher nevi emtia, istatistik resmi ile muhafaza ve ma
ğaza ücuratından maada, bilumum gümrük resmin
den vesair bütün aidattan mütekabilen müstesna tu-
tulacalktır. 

Tarafeyni akideyn, emtianın ve'bilhassa bunlar
dan devlet inhisarına tabi olanların memlekete giz
lice ithal edilmemesini ve hakikaten transit suretiyle 
geçirilmesini temin için kâffei tedabirin ittihazı hak
ikim muhafaza etmekle beraber, transt keyfiyetini tak
yit edebilecek muamelât veya sair tedaibir ile tran-
isiti seJktedar etmemeyi taahhüt eylerler. 

İşbu madde ahkamı doğrudan doğruya transit 
suretiyle geçen emtia halkkmdâ cari olduğu gibi, ak
tarma zurufu tecdit veya antrepoya vaz edildikten 
sonra transit edilen emtiaya dahi tatbik olunur. 

Emtianın transiti: 

1. Emniyeti âmmeye ve emniyeti devlete müteal
lik esbap dolayısiiyle, 

!2. Za'bıtai sıhhiyeye müteallik esbaptan dolayı 
veyahut faydalı hayvanat ve nebatatın hastalıklara 
haşerat ve tufeyliyatı muzırraye karşı, bu bapta bey
nelmilel Ikabul edilmiş olan esasata tevfikan, himaye
sini temin zımnında men veya takyit .edilebilecektir. 
Şu 'kadar ki bu tedabir bütün memleketlere veya aynı 
şeraite tabi olan memalike tatbik edilmiş olsa. 

Madde 6. — Tarafeyni akideyn foirine mensup 
olup, kendi memleketlerindeki saîâhiyattar maikamat 
canibinden muta bir «Salibiyat varakası» ibraz ede
rek, orada Ticaret ve sanatlarını icraya mezun bu
lunduklarını ve kavanin ile muayyen tekâlîf ve rü
sumu tesviye ettiklerini ispat eyleyecek olan tacirler, 
fabrikacılar vesair sanat erbabı, gerek bizzat ve ge
rek keridi hizmetlerinde bulunan seyyar memurlar 
vasıtasiyle, tarafı diğer ülkesindeki tacirler veya müs-
taihsMer nezdinde veyahut umumî satış mahallerinde 
mübayaatta bulunmak (hakikini haiz olacaklardır. 
Bunlar, arz ettikleri mevadda mütevafı'k emtiayı ken
di ticaret veya sanatlarında kullanan tacirlerden ve
ya sair eşhastan siparişler dahi alabileceklerdir. Ke-
zalik beraberlerinde numuneler veya modeller nakle
debilecekler veya bunları kendilerine irsal ettirebile
ceklerdir. İşbu fıkrada ta'dat edilen ef al için hiç bir 

. gûna rüsum veya aidatı mahsusaya tabi tutulmaya-
calklardır. 

Muayyen bir metaın örneği olan kâffei mevad, 
bir cihetten mevaddı mezkûre tekrar ihraç esnasında 
alelusul ayniyetlerinin tespit kılınmasına salih bulun
mak: ve diğer cihetten böylece ithal edilmiş olan me
vad, heyeti mecmuasiyle numuneliklerin mahiyeti 
mutadesini zayi etmiş olacak derecede kernmiyet ve
ya kıymet irae eylememek kaydı muzaafı altında 
numune veya model addedilirler. 

'«Safâhıiyiat vaımjkıaısı»ı— (D) iMlelfufundalföi mlodete 
muıvaifılk surette itainızlim edilllmiiş oıliacıailotır. Tarafeyni 
akideyın, Ibu vaırlalkaüıamı taya memur olan mıakaraatı 
ve ikezallik seyyar Tfoarıeıt mıemralainının iüieareıtlieriinli-
licna ettiklerinde tebıaliıyete ımıeıcbori oldukları ahıkamı 
mütdkfalbii'len yekdiğerine iş'ar edeceklerdir. " 

İMabaza sunası mukarrerdir kil: Blaüıaidia mezkûr 
şeyvar ticaret memurları varakalarında muharrer 
olanilardian başka tüccar veya erbabı sanat tiiçiıını saıtıfş 
muameleleri akidlindie bulunmak ıha'k'kııni1 haıiz ölma-
yadaıkiliar'dür;. 

Itlhaılıi rmemınıu emıtiia müstesna olmak üzere, bür 
gümrük; resimline veya •s/aitn kâffei nüsumsa. tabii olan 
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•ve numunelik, veya mioddl ısprteitiilytei Mhıall edilen eşya, 
(t'ökinar liıhnaiç iöluınmiaıliaım Ikıaydiıyle ıtariaifeynıce şemaili 
atiye dalimesiinide liıtlhiajl v e ih raç röslmjiınıden muafiyet i 
muvalkjklalteı İle klaibuN iedÜeoe!k|tiiır. 

lA) I'şjbu seyyar memur lar , g ü m r ü k idaresine ibe-
yaınjttameleıiinli vertkikıen, lilhrıaicaıt mıemilökıetıi ımıemuninii 
niîaulmiiyesü ta ra f ından musaddalk ve - Ibena'bertleıliin-
.de liıthaıî eteklileri nlümpnıalerti veya ımodelerd ialtelimülf-
reda t !miüiş1kı tfauluınlan ıtarllfaitliı Iblir ildisıteyli üiç sundtliyle 
ibirtlkttle \iibraiz; iedepeklletndiir. Eğer. >tairüifatlı dlisitey/i ihâ-ı 
ımiM tauılunımiuiyoriiar, lise, 'bdyannıamalerfoi varürjken, nu
muneler veya imiodleleri a|Mrnüfireda|t lime .iadem yenli 
Iblir, listeyi üiç nüjslha .oilıairiaik iilta.ddeicdkferidir. İitlhalat 
memfekötiiınlin rniemıusrlinıi rüsunliyesd ldsıten)in Kısanı. 
mlalhıailye (terieülmesiinii tejleip edeMleüaklerdir. • 

• IB) J ^ m u n e l e r , velya nTJodelerin ıtdkriar- dihırıaç-
liain esnasında ayndıyatileriiınlin ıtesipliıt - edilelblillmesii. 
liçliın,, Sbuınllıar Ijhmioaıt mömjldkiatlinjde nevi v e şeıklilerline 
gjöne daimlgalaınımiilş yaıhut (balmumu veya kurşunla 
mühürfenirrtiş ıdtaalkfaridıırv .(Her Ibtir ıfcanajfı akildin mıeı-
rnjıiirliınli rüsumliiydsli, njüimjuınıeier Menime vaz; ediimĞş 
lölanc lişjasrjetllierin aslına, mültıaibalkaifcının telhkdlk&nıi ite-
ımliın lilçıiıni, ibüı Idaimgaİar,' ive rnıülhülılleriin mioidelllertinii 
ımıüjtefl̂ aibiişlien ve rasmıan yekdiğeriine gö^nideraaaklerıddr. 

lîşaıret vaiz', ıgaiyrıikjalbil veya, müşlkjüllaltı daî o lduğu 
töalkldkıdıe, $ oifoğratfliler4 mesliımlter. veya, ıtariiıf âıtn itıamras 
ve mufassalla İle ayntiyatüınjin Itespiitıi üaiizdıir." Bıunıunila 
' be ra ta ' , lütJalbJafflâıt m|em|ldk|dtiin|in memürlinii rüsumliyes!, 
ıbu nurnunalerfo teferjar İhracı esnasında aynliyatlterlinli 
temlin liiçdınj mukttazji 'görecekleri Ibüıtün'ialhıvıajlide, mıaisıa-
ıliifii ialâkfaidadiaröa ıtesıvSiya edi lmek üzere, 'bunları işıa-' 
•Halt), munzamıma İle ıteçlhiiz ıedefbieiclelk|lieridk;. 

IBu 'Soriı iköyfâıydtiten maada,, igürnjrüik muayienesli, 
numuneler in sadece ayniyetinin tespitinden ve eşya
yla göre talep edieüelk ıteklâİif ve" rüsuim miiikitıarının 
tayinlinden: dbareit lolunaöaikjtıir, 

.Numune veya m o d e l e r toaoaıt memleketlinde vaiz, 
ediiîmliş liışlalnetüerıi hami l Ihülunrniazsa litlbal. mtemilidkie-
linıin mdmuriınli rüsuımliyasi yenli iilşairetlidr ivaz, -edecek--
ilerdür, 

)S) • lîıthıajlaitıçı ıtaraifından @üjm|ilü|k, idsairaslıını© Itari- • 
ıfiatlı lisitıenün veya iniüimıunjeilejıe a i t ibielyıanınlaımieiniiın 
liıta'siinidaın, - slonıra,; gümıtiükı • ımıuiayönieslinıe. mıülb^aşeneıt 
ledilecelk; v e niüımtuinelene laliıt öüıain ffliıslte veya beyan
n a m e ile Ibıuınıtea rnıejvzjuı lişıaırjejtıler, u s u l ü t e mıuvfafıik 
fee, b u nüımıuınelierüni tier tolklMını ıgülmıriülk; ıriesimii ve -
eğeri ımlaMi ıvaırsa - üstühllâik Tülsuimıu tespût- toluınıa--
daik v e ibu ' ıtelkâliiıfii nülsumıun," 'mfiıktaniı biaiğii, gereik; 
^allöden, ıgenelk afchalajt imıemleikeltüniin sal'âihliyeıtıtıajr 

ırrta^klalmialt'i Itairlalfünidamj 'kjâffli gar!ü|ien itömfaait suınetikı-: 
d e depo:z)jit!o edieodkltjiır. Temiiınıalta; mfiilteldajiır lalbJkâm, 
Ihıülklüjmıeltii rniüıteaiilkiaisı *aına|fmıdan; Ibu sunötıi umıunılî-
ydde «anizliım ied^eödktir, Vezjin. ıvesfaliıne ütauraıta- ikaitıi 
ısuineltJtie ıtesMiyıe öiluntaicalki • ve mıemıuırikıli müsumliye tia-
raf ından alelusul tasdik olunan tarifatlı liste veya 
Ibteyamnıalmle nıül̂ biaSlarııînjdaın Mili liıtihiatıaitaya; iiıade ledıi-
lecıeiktlr. 

IMiaihaaa lithiaitaltcı, nâmunıelıeıiden Iher ibiirtiıniin, ırör-
'Sümuinıu itarliferiiıni rrveyajdıdı ;mjüjeealWiiikşaiscı imıüiciıbftnicıe 
hi'esajp' idtıtliıriip ıdjapoaiıtlo leldeloelk . yeıride, mpmıuındleiföni 
niiöomıUiu üçün ibıu iriüsuımp' larliifıede e n yülkısıelk mesımıe 
ıtlaibi nüMuıne ülzıeriiniden^ ıtesvıiye te'ylemieik . feakikını 
teiz: otocaJkttaiTj.-

M e m u r i n i rüsuniiye bu teklifi ishaf e tmekte m ü -
ikeleif 'bjufctmacajkfeııldıir. 

D ) ' iBu sıuirıeitıte liitlhıalli edilmiiiş . loiko' • tnıuimıuınieieri-
/veya ;mfoıdelleır:, IbiSr; isenıelük İbik ımıülhllet zıarlfınldlai genejk. 
liıtihıaj leididikilerii ve ıgê rıelk idiğer, Iblir güimırülklten yıa 
lihnaoaıt 'mjemildkietıiinıe liaıde veya iherı ihıaınigi ıbtir imıemı-, 
'tok'dtfâ ıtökinar dihiriaiç !©dt©ae!kllleıridii(rı. ıBi-r, sıenıeflk mülblet 
(îoaıp letıöiği ıflaiydisnde, lithıafâlt yirılemlökieiıniin! rüjsunılait 
lidaıılesıi, itaınafunidaıni ıtaıdli lolluınlalbiir;, 

İH)' nPartilfıaıİı üsite. veya Ibeyaninlamşe ife tıekrar 
libriaç edieciöfe ıniümunieler veyaı nı|odleller aUâıkıaidair 
Hjarafmıdıain igümırjülk idalrjeislinie; lilbnaz;. loiluınıaıcafc! ve Mian 
>wi ımiezikûne, üeideflımıuiayıene, ihliınli liithıaîıdıe m^elvdıu mü-
'sumuin; 'ıtaimialm.eni liaıdeisli vâyaı ihüı ^üı'sı^mıun ıtesıvlyesd-
nıi rnıüjesmimıejrii Ikelfialliötriini feslhli muıamıeifesiinıi lif a ede-
cekıtk. lBu i ade veya fıeıslhii 'k'efallıeit Ikeyifiyletli aıntoalk 
ıtekrıar 'Ihiıiaç edilmlig ölialni oiuımiuınelller veya miodıeH-"-
ler fflç&n lilfa Ikıfeınıalcialkıtıır,. (D) fılknasunjda, rnıezikûır mıiiıh,1 

ileitliın- Ihüıtalmunıdaini Sıonına ıtekiflair lihrıaiç edtıllmıemliiş vöya 
miaJhıaidınıdte isaitılmialmiıış veya raahaİlinıde saıtıilmuş 
.loflıaaı. nıumıuınieHıer veya modeller in leimaınlfcen ıtultu-
ton .gümrük; rüsumu, rfilsıuımıait iidariösüınie ftnaıt ıkaydlo- . 
lıuıniaxsalk ' veya ıkielfillierjdeın-feıtıiyfa kıılıınıa.öaskıtır. 

(F) (HünCj (ittibJalllde' 'mevdu rüsuımuıni r e t v e liadesii 
veya 'keıfalletün ıfestıd, ihudutillalrida veya^-dahfflii mıemfe-
ıkısSte ıkâiin oilıup, b u ibeptfa 'sâllalbiyelti mpkltazliyeyü 
ıhı'aljz bulunian ibiılumıümi ıgjuımırlük; -liıdaratednjce i fa e'dl-
d'dbliecekttür. Tlaraifeynli, alkidıeyn, ısialâibJiyötli mıeızilcûre-' 
inlin' liita 'kıilındığı İdareleırşin İistıellierjiırDii yelfediğeriine 
itelbllliğ'eldıeicelkıtOr, 

'Bu maıddemün laîhJkjârr̂ ı îhaikkjında bllûtajulm, D ü -
vsild isaıllisıe İ e müisavalt üzere mıulaımiölle görımeik ösiası 
ızıaiten mütelk^biil suratıtla 'majiifu^ ibuJlunimuikltiaıdır. 

'Bu mıaidldeniln a|hikâmit ayalk sıalteılığına: kabili 
teltik -olmjaıyialcaiktır, 
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'Madde 7. — Tlairtajfeıyınli akiiddyndan lbk|iınlin tlica-
ııidfjlıariinli iicma ziîmınında panayırlara veya pazarlamaı 
göden ıtdbaıaisı, diğetRiıniltn ülfcesiiınde, ıtabiıiyetlinde hu-
tadüktarı memilidkıdt marnurîın/i 'eanalfından (H) md-
fufundâki numune veçhile ita edilmiş bir hüviyet 
vjaffiakıaisıım iilbnaızi eddblffldilkilarii (takdirde, Itdbaaı mjaH 
hailîyeıden idalhıa az 'müsasiıt (Mır suretle muamele görn 
rrueyeioelklliör'dliır. 

•Binincii fıkranın ahkâmıı seyyar eribebı sanı'aita 
kıalbilli itaıtibük, olmadığa (giibıi ine ayak saitıcıılığıınia, oıe 
ide sıaınaıt veya ıtikaırelt ifâna etmeyen eşhas nezıdıinde 
ısipiarliiş aıllrruağa şaımiil bulunmadığından, taraifeynli, 
laküddyndeın her ibikli Itou bapta kendıi mevzuatı ka-< 
ınpnliyeslioıde sıerbidsitffii itamı muhafaza eder. 

Madde 'S. — Zînde mıeızjkûr eşya, istimalleri 
müddetline tevafuk eden Ibftr mülhlıdt zarfında- Ifcek-
ırias? ulhraiç ıveya, aıhtrelpioıya vaiz; edimlisi oldukları ıfekH 
idimde afyıniiyötferiiaılkii ıtespliıtü şantı aütımda ve (icabe-
Jdbnsia Ihar hangi bir itamliınıaitı kJâifiiyaniJM tevdili muku-ı 
bilinde, gühıirük meismliınlden mpa|f olarak toabutl olu-. 
nuııfar: 

1.—• İ'kji mıemllelkiöi aiklideden (birlime ıfcamirj ejdit-
ımeık: ü&eifle »ithali kıiıritıınj eşya,. • 

(Şuıtiası ımuıkaj'nrıeridliır Ikjil: Bu ©işya liihraeaıt mıemle-
ifcetJiırue itdkraır MM ıddifese, ftdbnarı ıMıaildrıi esnasın
da liıthallâit resimlinden müstesnadırlar. Bu eşyaya es-
dayı ıflamliırde külılüyeitllli mıilkltarda liâve ladlmıiş olup, 
gümııiük iüeismiiınie ıtalbH Ibulluınıain omjavad veya aksam, 
ınsfısli eşyadan ayrı olarak tvıe tanların laisııl eşya i e 
Itierikjiip ©ddtaldlaıtoden! nTjukaddemı ıtialbi olduklara (Ca-
Jililfaya 'gjörıe, Oümırülk resimli ıtesıviiyesiiınie ıtialfoi ıtuıfcula-
eaklajrdiir. Tasıviiyıdi nüısuımıaı esas olan diklet, alet-
iCaJhmliini Ueslplit oluırüalbiıllir. , 

12. .'•—> Tıanalfiaynji lalbideynlin birimden diğeriinlin 
üllkaslinıd, orada IdolduTiulımakj ve biliâbaria • ıtdkrıair fih-
üîaiç edillımlefc (İçlini (ithal ioflıuıniaın kapılar, çuıvaliliar, fıçii-
llıar 'Vesiajkıe, 

>% — Panayırlara, sarigiilar 'Veya, ' müsabakialaîia 
(murise! eışiyja. 

jMevzubialbis (eşyamın miarridkete hini duhulünde, 
laılâikıadıafitllac bunlarla foıtdımalİ! ımüdddiıiınfi ıtesjplilt eyle-
ımıeğe lihfiimiaım; 'adejodkîaridir. Bu mjühllât memuıninli 
irüsıuırrüya ıt/arafundan, (ihtiiya^ .ıgfaıtülürsıe 'tamıdiıt olu-
maiblilleladkıtliır, _ • , 

li Tarafeyni akideynden biri canibinden, hem
hudut memldketlerle hududun iki tarafında umumen 
on beş kilometreyi tecavüz etmeyen bir saha dahi
linde vuku 'bulacak hudut ticareti hususunda ve bah
şedilmiş veya 'bilâhara edile'bilecek olan imtiyazata, 

2, ıBir gümrük ittihazından münbais müsaedatı 
mahsusaya, •, 

3. -Gümrük tarifesi hususunda ve umumiyetle di
ğer hususatı, ticariyede Türkiye ile 19l23 senesinde Os
manlı İmparatorluğundan ayrılmış olan memleketler 
arasında mevcut veya istikbalde ihdas edilebilecek 
olan menafi ve. müsaedata kabili tatbik olmayacak
tır. 

10, Tarafeyni akideynden birinin ülkesinde bir 
mahsulün İstihsali, ihzarı veya istihlâki üzerine ge-
rdk devlet ve gerek devlet ve gerek nevahi ve esnaf 
cemiyetleri hesabına vaz edilmiş veya edilecek olan 
rüsumu dahiliye, tarafı diğer ülkesinin müstahsalatı-
nı biç bir bahane altında, nefsi memleketin müstahsa-
latı mümasilesinden daha ağır ve daha tazyik ddici 
bir surette tatbik edilmeyecektir. 

•Madde l ' l . — Tarafeyni akideyn, tacirlere güm
rük tarifeleri ve bilhassa muayyen bir metaı eylemle
rinden istiyfa edilecek rüsum miktarı hakkında malu
matı resmiye istihsal eylemleri imkânını vermek için 
tedabiri muktaziye ittihazını taahhüt ederler. İstida, 
ithalat memleketinin nizamatı mucibince metaın bir 
numunesi veyahut mufassal bir tarifini, suret veya 
fotoğrafisini ihtiva eylemelidir. 

İMadde 12. — İşbu mukavelename tasdik edile
cek ve tasdiknameler mümkün olduğu kadar sürat- -
le, «'BERN» de teati kılınacaktır^ 

!Bu mukavelename, tasdiknamelerin teatisi tarihin
den bir ay sonra dahili meriyet olacak ve iki sene 
müddeti haiz bulunacaktır, bu tarihten itibaren 
ıfcarafelynii akiiddynjdem Ibliraı tenalfıındaoj feshoüunmıaldi-
ğr müddeıtoe meriiydtlte kaliaoajbtıır. 

İşbu fdsiih, ancak alllfcı layhk (bir mıüddıelulın hîita-
mundan jsoınria Mkmüinü fficna eddbıiir.. 

TasdlilkenUiimıeklall, münahhaslari (işbu müiiksavde-
ınıamıayi li|mp5a vie mıühüirtaiyllıe ıtaJhtfimı ötmlişteridiır.' 

- (İşbu mukavdl-eınıaimıa, liıkü nüsha olairtalk. 4 mıa-
ıyıs 1927 . ıtairihlkıde iAnikaıra'da. itanzim sdimıi'şitii'r. 
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İsviçre Güımırtülk 
Tar i fe ıraıımıaırası 

33 iden 
27 B 
29 A - 1 den 
29 idıaın B 

149 idaıa 
165 den 
1!73 

3,411 
48!2 ©' d a n 
$29 (A 
966 dam 

968 den 
9818 dem 
193 deri 
'194 dem, 

«1A) IMaJMıı 
Tüirkliıyeldem ılsvilçtfe'y© ıtiühıalda Tediye Bdİiaaelk 

Oüımriülk Rıesmii 

lEsamüi Eşıyıa 

Kuru Üzüım, ıSuÜltıaınliyie.ıçelkikidiakÜfi,çıekiirdöksüiz '' 
İndisr, 
'Kiulbiulkllıu rvfeyöı kıalbukısuz; faınldıjk " 
Fısitıffc 
Gıda <v,s ıbarısalkj 
Haım Ikıetmlük, 
Denülleır 
D e r l e r d e n onaikısait : dana , kbyum,, keçii /Ih... ıgffoii 
^Klüçlülk haıyvaınıait detrifaljıdk]). 
Haım pamıulk, 
UçTıaırı diiğüımilüı iyilim ihailııfer 
H a m zıimıparia 
'Ham mıeyıaın k|öikiü, ıpfairiçalianjmi'ş ıveya her haınlgi folk 
ısuratibe nnaiklınisdan 'gieçmjilş oiîıarıajk 
Afyon 
''Kiiıtnö zamlkit 
H a m ıpalıaimıuıt (vıe ımaizı. paflçaıl«amımaım«!ş 'ola'naik 
'Baflıamıuıt <vıa mıaizı, pançaftaramaş, kıesiimtiş, ögüitülmıüş, 
ufiailanıriMiş., toz; Ihıallliınis ıgeüiiıtfeıiş ofltaraik .. . 

Güımırıülk snesmii 
1QQ kloşumdan 

Framik 

10 
•10. 
10 
1Q 

% 
00 
00 

1 
150 

00 

15 
(20 
(10 
50 

ISanltikn 

05 
50j 

30 

. (50 
30 

•Tüırik ıtariilfie mumıaraisı 

33 dem sianfiıyen \Peyn)iır 

(R) M^eHfoifu 

iBsaımliıi feşyıa 
• EmsalM 

Teayût 

5 

Gümırök nasmü 
100 'kiloyla KJuinuiş 

480 

34 
60 

\VV2 

1«7 

1818 

Emıanıtaıl, ignalyyıaır., aalfıen, diğer sıipatan kıuıtuıda 
mıalhlfuız ©mıanıtall Vte gralvyaırı ıpieyraüırflıerii Jdahül 
loüduğu İhlalde, 
Süit (Tdkslüf <vıe tolkftn, ledimıiş) 
iNiesitılıe ıvıe mıelın ğilbii sıültli unlarla, <vie eamsaflli 
dalklilk. mtüsitıalhizajrfaltı 
IRalktaVa <w. içıi!kioiaitıa şıeikfârîii vesaik ekte salim 
rnıevad- ile torıgarateıııiş 
Oğlaık; vesaik mıeffiıs derilerden mıajrrM aiylalk-
ikaplaırı v e ıbıuintarııın tner «nevi M i mıevad i e 
mûnöStep lofliaınliaırı 
YıüzDani ıtamaımıen DM mfâvıaddam smiaitmıl 
laıylalklkalptorı totona kösele vayıa ttafliaışıtam. odamı 
Dpiökjtıen 'veya* saik rnıevaddı lifliye (ile ımafa-
fliuıt liıpökltıen veyta hıer» nıeVâ kâdifledeın ve lbwi!-
Harıın safir mıensuioait Mıe mûnetfceip loHamlıaırı 

13 

12 

12 

400 

500 

13150 

3 300 

6 000 
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Emısailıi Gümirüik ııeısımji 
Tuluk; 'taflilfe numaras ı Esamfii eşya - nDezjyiiıt 100, ıkiiılıoya K u r u ş 

27Q ıdten , (Pamuikı nıfenisıuiöalt: 1 2 1 2Ö0| 
. Rıabtiıamj: Btoyalîı ive ısitıamjpaîı, 3 - G a z 'büınülnj-

üsk, ıtiüıl perdelik!. (iRuiynıu) IMûsÜüın >ve. «misal 
ıseyndfc vıe iiınice ımıenjsiuüajt ive feuınjlıaındıaırı peride 
ive löîifciilıeıj. -

3.73 - E l ive ımaikliınıe lişleımjelljeirti ive tanilarjın yıapştır!- x 

ifflalMajra E^düirnfa: (Peırdıe, simit, ıfiisto araltüi-
»ıiüıdlö ive Ihunfaranj liişlemıe vıe yiapışitailımalliı 
>errasal 9 3 50jQ 

30(3; (îfpdkj: 
tSaınıiyen -• Sunî İpek; . 5 3 500 

30|5 den Evvelâ ısafii öıpökıfien ılqamjçli başıınjdan veya 
sunî lipdlotetm vıe tafcfea dlemietıi madenli ıfceüer l e 
miü'pâtıtıep otanlliar 9 1.- 50$ 

30J8 den Evvelâ safi iiipefcüen kjamÇııbaşıınıdan veya sunî 
'ipefkıtıen ttianisiUoajt ive ikıundeila ^Madenli teller, 
öıle mtineltıtap ofantertda dajhlldfir.) 9 -ıl5 000 

5QQ Oinıamıo ve Alkitoüllıatiör 5 • 3-80 
50(6 d a n ISanıi'yien -. G a z vıe Ibulhıaa" vesaikle lifle müte-

tarriiik moıttor vıe maMınıeler 5 60 
533 ıKayun saaiierti : ^ 

Evvelen, •: AÜtından 6 8Q 
S'anüyıen : Gümüşten 5 1Q 

541 fSaffisien K ıAıltıq ıveya gümüşün ıgayrîi muavad-
dan igaz;, Elidkjtiriiik vıe su 'Siaıalferii 5 - 750 

'542 ' Teîgraıf ;ve «ellelfan allat ve ledevaıtiiyile aksamı, 
iteleri' müstenıadıır. 5 6QQ 

'545 Tarüjfenjian Ibaışlkla yjertafiın|de zfiikiriedlmıiyteın aiâıt 
*anaJin iboyıalan (Mdteâ dehüt) mıefta 5 270 

Tarîiıfie Kıaınıuınıunjun Ibüminıai 
•maddesi mıudMniae raiyi--
djnıden yülzde yfiırımli 
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•(Hülkjüımıeltıiıa TekiM 

Türküye Ouımjhuiıiiıyeti İle İsviçre HüMiımıeîji Anasında 
Akiıt Ve îmizıa Olıuınıanı Tlöaırieit M'uahedeniaımiasünd'rı 

Tasdikli Haklkundıa Kıanıuın 

Miadde 1. — TiürMye Cümjhujöiysti 'ile İsviçre 
Hükümetti aDasımda 4 'Mayıs 1927 tariühiinıde Anka
ra'da laikiiit ve limıza. olunan* Ticaret Muahedenıamesi 
kıalbuil ve todik ediımiiişıtiiır. 

'Madde 2. — l$bu muahedenamianlin icrayı aih-
Ikâriımııoa dbcttîai Vdkiiilerii Heyetli memıuırduır, 

lil Mayıs 1927 

Başvdklll 
ilsmet 

Müdjaifıaaii Miliye 'Vekili 
Recep Bdydfenıdi ' 

(Imızalda IbmUuınımjadı 
Dalhliiy0 Vekilli 

ıM. iCemlil 
Mıallye Vekili 

Muştala. Abdıüiıiaik 
Nafıa Vekiii 

Ttaaıret Vekili 
Mıuısitafia 'Riaihırdi 

Adîye Vıeıkiİi 
Majhmuit ©salt 
iBajbniya Vdkjffl . 

'Ihsıan ' 

Hariiıdiye Vekili 
Doktor Tevflik -Rüşttü 

Maarüf Vekili 
Muısıbafa Ndaatöi 

_ ZtLrıaıaJt Vekâllü 
•Mıelhımeit Saflar/i 

iSılhlhUıye ve Mıuavanıefci 
İçıflimialiye Vekili 

Diokıfotf Ridfiik .'. 

REİS —• 'Bu . lâyiıihıaınııın rmüzıafcerıesiinıe foaşilıyiorıuz. 
Heyetli umum/iyesi hakkınıda «töz lisiteyen var mı? 
(Hayır sesleri) Mıaddalere gdçiimesıiınli toajbiull eden
ler el kıaılidiırsıın... Kıalbul etmeyenler el aklldırsını,.. 
KaJbull iddOllmliıştiir. 

Türkiye Cuımlhuırdydtii İlla ' İsviçre Hükümıelti Ara-
sınnıdla AkSlt ve Imızıa Olüınaıo Ticaret Moahıedeıniamie-

isiiınJiın.TasıdiikSi Halklkıınida Kanuın 

Madde '1. — Türkiye Oumlhıuriiyeti ile Isviiçıre 
hükümetli arasımda- 4 Mayıs 19127 ıtıanÜhıinıde Anka-
ıria'da alkliıt ve lirniza olunan Ticaret Mualrıddeniaımıs:!': 
kıaJbuü ve ıtıasdlk ledlllimliıştlisj.. 

RIEİS — Biirinci mıaddeyti kjalbui edenler el fcali-
dırsıms.., 'Kıalbull etımıeyenter el kalldursun.. Kabul edi-
mıişıtıir. 

Miadde 2. — İîşlbu mıulalhedenıamiöniiıı (icrayı ahkâ
mına İcma Vekiilerii Heydtli meımjuınduır. 

REİS — îlkîırteii ımaddeyli k/aîbu! edenler ieli' kaldır
sın.. Klalbuil etmeyenler el fcaildıinsın, Rafout edilmişlik. 

Heyeti umumiyesini tayini esami ile reyinize arz 
edeceğim. Kabul edenler beyaz, kabul etmeyenler 
kırmızı rey pusulası versinler. 

6. — İntihabı Mebusun Kanununun bazı mad
delerinin tadili hakkında 1321 numaralı kanun lâ
yihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası. 

RBSS —. Mıaızibıaıtia 'otanlaioalkltıır. 
Tiiirtkijjyıe iGuımhuırtİyiatii 2 Hazûran 1927 
Başvekâlet Müsteşarlığı 

Adst •: 6/2310 ' 
Büyük Mlllat Mecfisi Riyasafli Celıiasliınıe 

'tnıtöıhialbı Mebulsaın Karıjûnpnıuın 'bazı madddiefflimıin 
ıtadUi faalkiktada OaMliye Vdkâleüi Üeilıasûnce ıfcamaim' 
ddtiUıaıi ve lorta. Vekiîlllierfi Heyetinlin 25 Mayıs il 927 
ıtiariirii ffiçitiimıaıınıda tezelkikür ve .Meclisli, Âliye' araı 
ıtasvlüp . loioruajrii ikıanjuın lâyilhasiiylle esibalbı mıuidlbe 
ınıaziriajtasıınım mjuısaddaik suırıetıi Üıeffien toıkıdiim, cfen-
muştor. 

Mıuıkltezıasıınıiin lilfıasınıa ve Mdtiiöösfiınikı liişaımnıa mö-
saada ıbuıyutnutonasıma ıülcta ieiyflıanim efienjdim. 

iBaışıvelkjiil 
İsmjeit 

IBsIbalbı Mıüdibe ' 
ilnltiihıaJbı IMıöbiusan Kıanıuınıuinıun Iİ5 nloi maidde-

ısünıde dıefaitüıni esiaiaiyenliın ıtanizliırriiınie mayıs iipıtiîdaısıın!-
da Ibjaşlianıaiüalk ıhıaıziiıriaın; ıijjitoiayatıiınıde iihızıar edilmiş to-
luınımiası müındıerliidtlirı. 

1 HaillbuM Büyülk Milet Mıedisiiıniin Ibu sen© Ha-
ziınart ınjilrnaydtlıeriine ıdağrp ıtıatıi'lti 'faaffıyelt eldlsfbİeo&ğlL 
ıtalhmlinı oılunialbiiilımjdkite ve ta . ıtıaıhımliıne ınıazatriam' esais 
ıddflterlenim ıtanizatrnliınia IbaşHiam'aik liçliriı de Haizüınan ni-
Ihaıyetlinıe 'kladan liınlöiaar setenıdk aanumaöi kıaınşıısünidıa 
ibuloılniullimjalkitıaldıır. DeifiterHerüni tnazlipan ınliihıaıyaîane tıa-
lli'M ifcanızjimii 'hialKrude üsle, 'kjanjuında mıavzıu ımüıddeıtıler 
muihafıaıza edilerdk, inltıiihıalbatı eylül ınıilhıayeltlinide ihli-
ıtiamia erdiırımjdki limlklâtnısız kıalıacalktur ve esıaseri. mevzu: 
ıkaınonî mtüdddtller, uızpnj İbliır zaman fıaydasuz; yeıne ka-
!ti'izar etmek kûlıfeıtıi'nıi mucıiıp dldğuundian gerdk itııtii-
zar günlerini kısaltmak ve' gerek intihabatı eylül 
'nibayetîınıde ıbiıtiırmjiş lotaıtak içlim »inıtli'hfalbıaıt Kamuınıu-
nun 5, 12, 13 ve 14 ncü maddelerinde yazılı olan 
mDüdddİerinı yıamya tadkkknfâsfi mıuıvaifıikı ıhıal ve mıas-
ılaltoaıt igöırtüirriüış -ve Ibu iıtllbıarflıa ibaınpınpn mıanüllaırz 
maddeleriirtini ıtaıdiili Jlâyilhıası töanlzüm ve ıtalkdlim kı-
ıtamaştiır. 
Türküye Büyük M«dt MıdcMi 

IDaÜii'ye Ertcıüimenji 
(Kanar .Numıanası ••: 63 

Esas Nıumaımisı : l/il2311 . 
Oalhilye iBnloüımanli IMıaizIbaıtıaısı 

Rıiıyasötıi Odöeye 
İntihabı Mebusian Kanununiin bazı maddeleri'nin 

tadili hakkında Başvekâletin 2 haziran 1927 tarih ve 
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(6/3310) numaralı tezkeresiyle merbut 'kanun lâyihası 
Dahiliye Vekili Beyefendinin huzuriyle tetkik ve mü
zakere olundu. 

Hükümetin esbabı mucibe lâyihasında serdolunan 
mütalaat Eneümenimizce de muvafık görülmüş ve 'an
cak birinci maddede yapılan bir" tadil ile lâyihai ka
nuniye aynen kabul edilmekle müstacelen Heyeti Celal
lenin nazarı tasvibine arz olunmuştur. 

Dahiliye Encümeni 
Reisi 

'--. Niğde 
Mehmet Ata 

Kâtip 

Aza 
Çorum 

İsmail Kemal 
Aza 

Bozok 
Süleyman Sırrı 

Mazbata Muharriri 
namına 
İzmir 

Ahmet Münir 
Aza 

Aza 
Amasya 

Ahmet Esat 
Aza 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya 

Hükümetin Teklifi 

intihabı Mebusan Kanunu Muvakkatinin Bazı mad-
deleriinin Tadili Hakkında Kanun 

1. Bu devral intihabiyeye mahsus olmak üzere, 
intihabı Mabusan Kanununun 5, 12 ve 13 ve 14 ncü 
maddelerindeki sekizer günlük müddetler dört güne 
ve on beş günlük müddetler sekiz güne ve beş günlük 
müddet üç güne tenzil edilmiştir. 

2. Bu kanun neşri ıtarihinden muteberdir. 
3. Bu kanunun icrasınla, icra Vekilleri Memur

dur. 25 mayıs 1927 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaai Milliye 
Vekiilü 
Recep 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Nafıa Vekili 
Behiç 

• Ticaret Vekili 
Mustafa Rahmi 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 
Bahriye Vekili 

İhsan Beyefendi 
imzada bulunmadı 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevf'Jk Rüştü 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 

Ziraat Vekil 
Mehmet Sabri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
içtimaiye Vekili 
Doktor Refik . 

Dahiliye Encümeninin Tadili 
İntihabı Mebusan Kanunu Muvakkatinin Bazı mad

delerinin Tadü Hakkında Kanun 

Madde 1. — 1927 senesi intiha'baitına mahsus olmak 
üzere, intihabı mebusan Kanununun 5 ve 12 ve 13 ve 
14 ncü maddelerindeki sekiz günlük müddetler dört 
güne ye on beş günlük müddetler sekiz güne ve beş 
günlük müddet üç güne tenzil edilmiştir., 

Madde 2. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

Madde 3. — Bu kanunun icrasına, İcra Vekilleri 
memurdur. 

REİS — Heyeti Umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini kafbul 
edenler d! kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Maddelere geçilmesi kabul, olunmuştur. 

intiha Kanunu Muvakkatinin bazı maddeleriniin Tadü 
Hakkında Kanun 

Madde 1. — 1927 senesi inıtihaıbatma mahsus ol
mak üzere, intihabı Mebusan Kanununun 5 ve 12 ve 
13 ve 14 ncü maddelerindeki sekizer günlük müddetler 
dört güne ve on beş günlük müddetler sekiz güne ve 
beş günlük müddet üç güne tenzil edilmiştir. 

REİS — Birinci Maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kaıbul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

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

Madde 3. — Bu Kanunun icrasına icra Vekilleri 
memurdur. 

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

Efendim, Kanunun Heyeti Umumiyesini kabul 
edenler el kaldırsın... Ralbul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

BÜTÇE ENCÜMENİ NAMINA REMZt BEY 
(Gaziantep) — Efendim, bugünkü ruznıamemiz hitam 
bulmuştur, fakat tabı ve tevzi olunmuş bir çok lâyi
hai kanuniyeler vardır. Nizamnamei dahilînin Yüz Bi
rindi Maddesi mucibince eğer kararı âlinize iktiran 
ederse şimdi bunların bir kısmını ikmal ederiz ve 
Meclisin bu müsait vaktinden istifade etmiş oluruz. 
Encümen namına arz ediyorum ve müstacelen müza
kerelerini teklif ediyorum. 

REİS — Muvazene! Maliye Encümeni namına ev
rakı varide meyanında olup da henüz rüznameye alın
mamış ve fakat tabı ve tevzi edilmiş olan lâyihaların 
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müsait vakitten istifade ederek müstacelen müzakere j 
edilmesini teklif ediyorlar 

Tabı ve tevzi edilmiş olan lâyihalar şunlardır: 

Mebusların aidatı tekaüdiyelerinin sureti tahsili hak
kında idare heyetinin (3/936)\ numaralı tezkeresi ve 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları, 

Muvazenei Umumiye ve hususiye bütçelerinden 
maaş alan memurinin tahsisatı fevkalâdelerinden ka
zanç vergisi kat olunup, olunmıyacağı hakkında 
(3/856) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve tefsire mahal 
plmadığı hakkında Maliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları..,, I 

Nakit ve ayniyata vaziulyet olanların sureti kefa- I 
leti hakkında (1/809) numaralı kanun lâyihası ve Ma
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları , I 

Devlet ve vilâyet yollarının tevhidi hakkında 
(1/1155) numaralı kanun lâyihası ve Nafıa, Dahiliyie 
ve Bütçe encümenleri mazbataları, I 

İnhisarı duhan Kanunu muvakkatinin 44 ncü mad
desine bir fıkra ilâvesi hakkında (1/1118) numaralı ka
nun lâyihası ve Maliye ve Bütçe Encümenleri mazba
taları, I 

İstanbul'da tesis edilecek serbest mıntıka hakkında J 
(1/1054) numaralı kanun lâyihası ve Ticaret ve Bütçe 
encümenleri mazbataları, 

Mahakim ve devairi adliyede alınmakta olan kay
diye ve ilâm harçlarının tezyidi hakkında (1 /1040) nu
maralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları, I 

Bahriye muallimleri hakkında (1/758) numaralı ka
nun lâyihası ve Müdafaai Milliye ve Bütçe encümen- I 
leri mazbataları. I 

İtibarı millî Bankasının haiz olduğu imtiyazat ve 
muafiyatın Türkiye İş Bankasına devrine ve 24 şu- I 
bat 1332 tarihli Kanun hükmünün İş Bankası hisse 
senedatı hakkında da tatbikine dair (1/225) numaralı I 
Kanun lâyihası ve Ticaret ve Bütçe encümenleri maz- I 
batalaru I 

Gençleri muzır neşriyattan koruma Kanunu Lâyi- I 
hası ve Maarif, Dâhiliye ve Adliye encümenleri maz
bataları, 

Kırklareli Mebusu Doktor Fuat Bey ve rüfekasmın, I 
himayeyi Etfal Cemiyetinin Damga resminden istisnası 
hakkında (2/556) numaralı teklifi Kanunîsi ve Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları, I 

Mülkiye Tekaüt Kanununun 19 ncu Maddesinin I 
fıkrai ahir esine tevfikan eytam maaşı verilenlerden I 
ihtiyacı temin edecek derecede hariçten maaş ve üc- I 
retle çalıştıkları tahakkuk edenlere eytam maaşının te- i 

I 
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diye olunup olunmıyacağının tefsiri hakkında (3/859) 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve maliye ve Bütçe en
cümenleri mazbataları. 

Bunlar tabi ve tevzi olunmuştur. Encümenin teklifi
ni kabul buyurursanız daha vakit müsaittir, bunları 
müzakere ederiz. Müzakereye devamı kabul edenler 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 

• edilmiştir. 
7. — Mebusların aidatı tekaüdiy elerinin sureti tah

sili hakkında İdare Heyetinin 936 numaralı tezkeresi ve 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları. 

REİS — Mazbataları okuyacağız. 

Türkiye Büyük 
Milet Meçlisi 3 . 5 . 1927 
İdare Heyeti 

242 

Riyaseti Celileye 
Memurin Kanununun 73 ncü maddesinde «Mebus

lukta geçen müddet tekaüde mahsup edilir ve mebus
luk tahsisatının aslı olan on bin kuruş tekaüde esas 
tutulur, işbu madde hükmü birinci ve ikinci Büyük 
Millet Meclisi Azalarına şamildir. ilh...»j denilmesine 
ve Maliye Vekâletine yazılan tezkereye verilen cevapta 
mesleki memuriyet olup da mebusluğa intihap edilmiş 
olan sabık Meclis azasının mebus intihapları tarihin
den itibaren oh bin kuruş üzerinden aidatı tekaüdiye 
ita eylemeleri icap edeceği cihetle şimdiye kadar ah
kâmı sabıkaya istinaden memuriyeti sabıkaları üzerin
den ita etmiş oldukları 'aidatı teklaüdiyeye göre farkı
nın başkaca iistıiyfaisı rnufctazi olduğu beyan edilmekte 
dlduğundan azayı kiramın bir çokları tarafından vaki 
olan itiraz üzerine aidatı tekadüyenin jsuretıi tahsili 
hakkında bir karar itası ve evvelce memur olup da 
istanbul Meclisine mebus intihap edilen ve bilâhare 
birinci Ve ikinci Büyük Millet Meclisi azalığında bu
lunan zevattan mezkûr Mecliste bulundukları zaman
larda 14 şubat 1332 tarihli kanunda muayyen dört 
mah zarfında müracaat ve aidatı tekaüdiye terketme-
mliş olanların ancak Büyük Millet Meclisi azalığında 
bulundukları müddet için aidatı tekaüdiye verebilecek
leri ve İstanbul Meclisinde,bulundukları müddet zar
fındaki aidatın tevkifine iimkân olmadığı ve şu kadar 
ki müddeti mezkûre zarfında müracaat ederek bir 
müddet aidatı verenlerin borçları kalmış ise bakiyel 
deynlerinin tahsili tabii bulunduğu beyan edilmekte 
isede devlet memuriyetinde bulunup da sonradan me
bus intihap edilenlerin mebusluk müddetleri 11 Ağus
tos 1325 tarihli Mülkiye Tekaüt Kanunun altıncı ve 
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14 Şubat 1332 tarihli Kanunun birinci maddesi muei- . 
bince müddeti tekaüde dahil bulunduğu ancak 14 şu
bat-13 32 tarihi •Kamında aidatı tekaüdiye itası ihti
yaca muallak bulunduğu ve şu takdirde mebusluk müd
deti her iki surette de mahsup edilmek lâzım geleceği 
cihetle bu gibi zevattan da geçmiş seneler için 14 şu
bat 1332 tarihli kanunda muayyen dört malım müru
runa 'binaen aidatı tekaüdiye vermek isteyip de ve
remeyenlerin diledikleri takdirde verebilmelerine dair j 
olan birinci Büyük Millet Meclisinin karan mucibiin-
ce son memuriyet maaşları üzerinden aiidatı tekaüdiye 
ıtahsil edilmesi lâzım geleceği teemmül edilmekte ol
duğundan işbu hususatın ve 21 Mart 1926 tarih ve 992 
numiaralı Kanunun BMnoi Maddesi mucibince Memu- | 
rin Kanununun 73 ncü Maddesi ahkâmından gerek 1 
birindi ve gerek ikinci Büyük Millet Meclislerinde j 
aza bulunan asker ve sivil mütekaidinin dahi istifade ı 
edecekleri mezkûr olmasına nazaran bu gibi zevattan 
da tekrar aidatı tekaüdiye alınıp alınmıyacağinın He
yeti Umumiiyece bir karara raptı arz olunur efendim, j 

idare Heyetinden 
Rasıim 

Maliye Encümeni -Mazbatası 
Riyaseti CeMeye 

Memurin Kanununun 73 ncü Maddesinin birinci 
ve ikinci Büyük Millet Meclisi azalarına ne suretle 
tatbik edileceğinin Heyeti Umumiyece bir karara rap-
tına dair İdare Heyetinin 3 . 5 . 1927 tarih ve 242 mı-. 
maralı tezkeresi Encümeriimizce havale buyurulmakla 
tetkik ve müzakere olundu. 

idare Heyetinin tezkeresinde mucibi tereddüt olan 
üç noktanın tavzihiyle bir karar ittihazı talep olun
maktadır. 

1. Memurin Kanununun 73 ncü Maddesinde ve i 
mebuslukta geçen müddet tekaüde mahsup edilir ve 
mebusluk tahsisatının aslı olan on bin kuruş tekaüde 
esas tutulur. 

işbu madde hükmü birinci ve İkinci Büyük Mil
let Meclisi azalarına şamildir. İlh... denilmesine ve 
Maliye Vekâletine yazılan tezkereye verilen cevapta, 
mesleki memuriyet olup da mebusluğa intihap edilmiş I 
olan sabık meclis azasının mebus intihapları tarihinden 
itibaren on bin kuruş üzerinden aidatı tekaüdiye ita 
eylemeleri icabedeceği cihetle şimdiye kadar ahkâmı 
sabıkaya istinaden memuriyeti sabıkaları üzerinden 
ita etmiş oldukları aidatı tekaüdiyeye göre farkının 
'başkaca istiyfası muktazi olduğu beyan edilmekte ol
duğundan azayı kiramın çokları tarafından vaki olan 
itiraz üzerine aidatı tekaüdiyenün sureti tahsili hak
kında bir karar itası. | 
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2. Evvelce memur olup da İstanbul Meclisine me
bus intihap edilen ve bilâhare 'Birinci ve İkindi Büyük 
Millet Meclisi azalığında bulunan zevattan mezkûr 
Mecliste bulundukları zamanlarda 14 şubat 1332 
tarihli kanunda muayyen dört mah zarfında rnüra-

_ caat ve aidatı tekaüdliye terketmemiş olanların ancak 
Büyük Millet Meclisi azalığında bulundukları müddet 
için aidatı tekaüdiye verebilecekleri ve İstanbul Mecli
sinde bulundukları müddet zarfındaki aidatın tevkifi

ne imkân olmadığı ve şu kadar ki müddeti mezkûre 
zarfında Müracaat ederek bir müddet aidatı tekaüdiye 
verenlerin borçları kalmış ise bakiyeı deynlerinin tah
sili tabiî bulunduğu beyan edilmekte ise de devlet 
memuriyetinde bulunup da sonradan mebus intihap 
edilenlerin mebusluk müddetleri 11 ağustos 1325 ta
rihli Mülkiye Tekaüt Kanununun 6 ncı ve 14 şubat 
1332 tarihli Kanunun Birinci Maddesi mucibince 

•müddetli tekaüde dahil bulunduğu ve ancak 14 şubat 
1332 tarihli Kanunda aidatı tekaüdiye itası ihtiyara 
muallak bulunduğu ve şu takdirde mebusluk müddeti 
her iki surette dahili hesap olmak lâzım geleceği ci
hetle bu gibi zevattan da geçmiş seneler için 14 şubat 
1332 tarihli Kanunda muayyen dört mahın müruruna 
binaen aidatı tekaüdiye vermek isteyipde veremeyen
lerin diledikleri takdirde verebilmelerine dair olan 
Birinci Büyük M'illet Meclisinin karan mucibince sön 
memuriyet maaşları üzerinden aidatı tekaüdiye tahsil 
edilmesi lâzım geleceği teemmül edildiği. 

3. 31 Mart 1927 tarih ve 995 numaralı Kanunun 
y 

Birinci Maddesi - mucibince Memurin Kanununun 73 
ncü Maddesi ahkâmından gerek Birindi ve gerek İkin
ci Büyük Millet Meclislerinde 'aza bulunan asker ve 
sivil mütekaidinin dahi istifade edecekleri mezkûr ol
masına nazaran bu gibi zevattan da tekrar aidat alınıp 
alınmıyacağı beyan olunmaktadır. 

Mucibi tereddüt olan yukarıda muharrer üç nok
tadan birincisinin halli için Memurin Kanununun 73 
ncü Maddesiyle Meclisi Âlinin 14 . 4 . 1339 tarih ve 
32 numaralı kararı mütalaa edilmiştir. 

Memurin Kanununun 73 ncü Maddesi (Mebusluk
ta geçen müddet, tekaüde mahsup edilir ve mebusluk 
tahsisatının aslı olan on bin kuruş tekaüde esas tutu
lur. İşibu madde hükmü Birinci ve İkinci Büyük Mil
let Meclisi azalarına şamildir.. İlh...) denilmektedir. 

Bu maddenin sarahatinden anlaşıldığına göre ka
nunun tarihi meriyetinden itibaren mebusluk tahsisa
tının asli olan on bin kuruş üzerinden tekaüdiye 
alınması lâzım geldiğine şüphe yoktur. Memurin ka
nununun neşrinden evvele ait müddet için de elimizde 
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mabehüttatbik Meclisi Âlinin yukarıda zikredilen 
14 . 4 . 1339 tarihli kararı vardır. Bu kararda (Me
murinden mebus olanların mebuslukları müddetince 
hem memuriyetleri maaşı esas olarak tekaüt ve ma-
zuliiyet aidatı verdikleri halde tekaüt ve mazuliyet halk
larından istifade edeceklerdir.) denilmiş olduğuna göre 
memurin Kanununun tarihi meriyetine kadar bu karar 
dairesinde ifayı muamele olunmak zarurîdir. 

14 Şubat 1332 tarihli Kanunda dört malı zarfında 
müfaeaat ve aidatı tekaüdiye terk etmemiş olanların 
vaziyeti Memurin Kanununun sarahati katiyesi ve Bü
yük Millet Meclisinin marüzzikir karariyle tavazzuh 
etmiş ve mezkûr 1332 tarbii Kanunun şeraitini fiilen 
ıskat eylemıiç olduğundan bunların da idare heyetinin 
tezkeresinde ziıkr ve izah olunduğu üzere Meclisli Âli
nin kararına tevf likan geçen ve verilmeyen müddetler 
için son memuriyet maaşı üzerinden aidatı tekaüdiye 
vermeleri icap etmektedir. Asker ve sivil mütekaidi
nin de Memurin Kanununun 73 ncü maddesinden is
tifade etmeleri 21 mart 1927 tarih ve 995 numaralı 
Kanun ile kabul edilmiş olduğuna göre bunların da 
tekaüt için esas tutulan on' 'bin kuruş üzeninden bilbe-
sap hasıl olacak farkı ita etmeleri lâzım gelir. Bina
enaleyh Encümenimiz berveçhiati üç fıkrai tef skiye 
tespit ve bermucibihavale Bütçe Encümenine takdim 
eylemiştir. 

Maliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Beyazıt Ankara 
Şefik ihsan 

Kâtip Aza 
Diyafbekir Konya 

Mustafa 

Aza Aza-
Ordu Kırşehir 

Hamidi Ragıp 

Bütçe Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Mebusların aidatı tekaüdiyeleri hakkında bazı 

mülahazatı mutazammın İdare Heyeti tarafından veri
lip, Heyeti Umumiyenin 7 . 5 . 1927 tarihli îçtknaında 
Maliye ve Bütçe Encümenlerine havale buyurulan tak
rir Maliye Encümeni mazbatasiyle birlikte Encümeni
mize tevdi kılınmakla tetkik ve müzakere olundu. 

Bu hapta Maliye Encümeni mazbatasında derme-
yan olunan Noktai nazara iştirak ile mezkûr Encümen

ce de aynen bilkabul Heyeti Celileye arz ve taıkdim 
kılındı. 

2Q Haziran 1927 
Reis 

Çatalca 
Şakir 
Kâtip 
Konya 
Fuat 
.Aza 

Çorum 
Mühendis Ziya 

Aza 
Diyarbekif 

Şeref 
Aza 

Bozök 
Süleyman Sırrı 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 
Ali Cenani' 

Aza 
İstanbul 

.Ali Rıza 
Aza 

Kütahya 
Mehmet Nuri 

Aza 
Kütahya 

Faik 
. Aza 

İsparta 
Mükerrem 

Fıkrai Tefsiriye 
1. Mesleki memuriyet olup da mebus olanların 

ve Birinci ve İkinci Büyük Millet Meclislerinde bulu
nanların aidatı tekaüdiyelerini Büyük Millet Meclisin
ce ittihaz buyrulan 14 . 4 . 1339 tarihli kamara tevfi
kan son memuriyet maaşı üzerinden ita eylemeleri 
lâzım gelir. 

2. Büyük Millet Meclisinin 14 . 4 . 1339 tarihli 
kararı ve Memurin Kanununun 73 ncü Maddesi, 14 
Şubat 1332 tarihti Kanunda münderiç şerait ve dört 
mıah müddeti müracaatı hükmen ıskat etmiş oldu
ğundan bunların da verilmemiş tekaüt aidatının mez
kûr karar mucibince son memuriyet maaşı üzerinden 
hesap ve istiyfası icabeder. 

3. Mebus, asker ve sivil mütekaitlerin Memurin 
Kanununun 73 ncü Maddesinden istifade eylemeleri" 
21 mart 1921 tarih ve 995 numaralı Kanun ile kabul 
buyurulmuş olduğuna göre (bunların da Memurin Ka
nununun tarihi neşrinden itibaren tekaüt için esas 
olan on bin kuruş maaşın aidatıtekaüdiye farkını tes-. 
viye eylemeleri muktazidif. 

Riyaseti Celileye 
Fıkrai tefsiriyenin birinci fıkrasının ikindi satı

rındaki (Tekaüdiyeleri) kelimesinden sonra (Bir hazi
ran 1927 tarihine kadar) ibaresinin ilâvesini teklif 
ederim. 

Çankırı 
Talât . 

(Muvafık sesleri) 
BÜTÇE ENCÜMENİ NAMINA AHMET REM

Zİ BEY (Gaziantep) — Müsaade buyurulursa Encü-
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menimize havale buyurunuz. Bir defa tetkik edelim, 
çabuk çıkarır getiririz. 

REÎS — Encümen istiyor, gönderiyoruz. 
s 8. — Muvazenei umumiye ve hususiye bütçelerin
den maaş alan memurinin tahsisatı fevkaladelerinden 
kazanç vergisi kat olunup olunmayacağı hakkında 
(31856) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Maliye En
cümenleri mazbataları. 

REÎS — Mazbatalar okunacaktır. 
Muvazenei Umumiye ve Hususiye Bütçelerinden 
Maaş Alan Memurinin Tahsisatı Fevkaladelerinden 
Kazanç Vergisi Kat Olunup Olunmayacağı Hakkında 
(3/856) Numaralı Başvekâlet Tezkeresi ve Maliye 

ve Bütçe Encümenleri Mazbataları 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet Kalemi Mahsus 

Müdüriyeti 
Adet : 6/141 Lef. 1 9 Kânunusani 1927 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Muvazenei Umumiye ve Hususiye bütçelerinden 

maaş alan memurinin tahsisatı fevkaladelerinden ka
zanç vergisi kat olunup olunmayacağının tayin ve 
tefsiri hakkında Müdafaai Milliye Vekâletinin 16 Teş
rinievvel 1926 tarih ve (6/16332) numarasiyle yazı
lan ve îcra Vekilleri Heyetinin 5 Kânunusani 1927 
tarihli içtimaında Meclisi Âliye arzı kabul olunan 
teklifin musaddak sureti lef fen takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin iş'arina mü
saade buyurulmasım rica eylerim efendim. 

Başvekil 
ismet 

Başvekâleti Celileye 
Kazanç Kanununun 25 nci maddesinde devlet, 

vilâyat ve nevahi ve belediye veznelerinden hidema
tı fikriye ve bedeniye mukabili gayrı mukannen tah
sisat, maaş ve ücret ve yevmiye alanlardan ita mik
tarı üzerinden yüzde üç kazanç vergisi alınacağı mu
harrer olduğundan bahisle memurine verilecek tahsi
satı fevkaladelerden dahi kazanç vergisi alınması ve 
kazanç vergis'i talimatnamesinin 23 ncü maddesinin 
aslen matbu olan («tahsisatı fevkaladelerden dahi tev
kif at icra olunur» suretine icraı Maliye Vekâleti 
Celilesinin 11 Eylül 1926 tarih ve 10754/150 numa
ralı tebligatı umumiyesi icabında olup, Divanı Mu
hasebatça ' da vekâleti müşarünileyhanın tebligat ve 
işaratına iştirak edilerek Eylül 1926 bidayetinden 
itibaren tahsisatı fevkaladelerden dahi kazanç vergi
sinin kat ve tevkifine mübaşeret olunmuş ise de Mec
lisi Âl'ii Millinin 48 nci içtimainin 1 Şubat 1926 Pa

zartesi birinci celsesinde mezkûr kanunun esnayı 
müzakeresinde Maliye Vekili Hasan Beyefendinin 
(Şimdi harp vergisi olarak kesmekte olduğumuz yüz
de üçü bu kanun çıkar çıkmaz kazanç vergisi olarak 
alacağız ve bittabi harp vergisi almayacağız) ve 49 
ncu içtimain 3 Şubat 1926 birinci celsesinde dahi 
memurinden şimdiye kadar alınan harp vergisini 
bundan sonra kendisinden kazanç vergisi olarak ala
cağız diye tekiden vaki olan beyanatlarından mernû -
rinden kat olunacak olan yüzde üç kazanç vergisinin 
harp vergisi makamına kaim olduğu ve binaenaleyh 
harp vergisi gibi yalnız maaşı asliden kat ve tevkifi 
lâzım geleceği münfehim olmakta ve üç aydan beri 
yalnız maaşı asliden kazanç vergisi tevkifi cihetine 
gidilmiş olması da kazanç vergisi için maaşı -aslinin 
matrah ittihaz olunduğunu müeyyet görülmekte ol
duğundan kanunu mahsus mucibince hiç bir gûna 
tevkif ata tabi olmadığı zahir ve nümayan olan tah
sisatı fevkaladelerden kazanç vergisinin tevkifine lü
zumu kanuni olmadığı tabii bulunmakla eshabı ma-
aşatın mağduriyetine mahal kalmamak üzere keyfi
yetin Heyeti Vekilece tezekkür olunarak ol baptaki 
maddei kanuniyenin muhtacı tefsir görüldüğü takdir
de keyfiyetin Meclisi Âliye şevki ve muhtacı tefsir 
görülmediği takdirde bu bapta ittihazı kararla neti
cesinin emrü iradesine müsaadei Ceiilei Vekâletpe-
nahileri ar? ve istirham olunur efendim. 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Maliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Kazanç kanununun 25 nci maddesinde devlet, vi

lâyat ve nevahi ve belediye veznelerinden hidematı 
fikriye ve bedeniye mukabili mukannen ve gayrı mu
kannen tahsisat, maaş, ücret ve yevmiye alanlardan 
ita miktarı üzerinden yüzde üç kazanç vergisi alına
cağı muharrer olduğundan bahisle memurine verile
cek tahsisatı fevkaladelerden dahi kazanç vergisi alı-
nagelmekte ise de kanunun esnayı müzakeresinde 
Maliye Vekili Hasan Beyin (Şimdi harp vergisi ola
rak kesmekte olduğumuz yüzde üçü bu kanun çıkar 
çıkmaz kazanç vergisi olarak alacağız ve bittabi harp 
vergisi almayacağız) ve 49 ncu içtimain 3 Şubat 1926 
birinci celsesinde dahi memurinden şimdiye kadar 
alınan harp vergisini bundan sonra kendisinden ka
zanç vergisi olarak alacağız diyen tekiden vaki olan 
beyanata göre, memurinden kat olunacak olan yüz
de üç kazanç vergisinin harp vergisi makamına kaim 
olduğu ve binaenaleyh harp vergisi gibi yalnız maaşı 

— 418 — 



İ : 79 21 . 6 . 1927 C : 1 

asliden kat ve tevkifi lazım geleceği münfenim ol
makta ve bidayeten üç ay yalnız maaşı asliden ka
zanç vergisi tevkifi cihetine gidilmiş olması da ka
zanç vergisi için maaşı aslinin matrah ittihaz olun
duğunu müeyyet görülmekte olduğundan kanunu 
mahsus mucibince hiç bir gûna tevkif ata tabi olma
dığı, zahir ve nümayan olan tahsisatı fevkaladeler
den kazanç vergisinin tevkifine lüzumu kanuni ol
madığı tabii bulunmakla beraber bu noktai nazar
dan vaki ihtilaf sebebiyle ol baptaki maddei kanu-
niyenin tefsiri taldbini hlaıvd Müdafaai Milliye Vekâ
letinin 16,10.1926 tarih ve 16332 numaralı tezkere
si üzerine tora Vekilleri Heyetinin 5 Kânunusani 
1927 tarihli (kararıyla tefsir Salebini havi Başvekâletin 
tezkeresi Ibilvurut Encümenilmize havale buyuruknak-
la tetkik ve müzakere olundu. 

Kazanç Vergisi Kanununun 25 nci maddesi, dev
let, vilâyat, belediye veznelerinden hidematı fikriye 
veya bedeniye mukalbiili mukannen, gayrı mukannen 
tahsisat, maaş, ücret alanlardan ita miktarları üzerin
den yüzde üç kazanç vergisi alınacağı tayin etmiş ol
masına ve yevmiyelere ve müessesatı hususiyede ça
lışanların şehri aldıkları ımdblağ yekûnu üzerine tarh 
olunan ,bu vergide tahsisatı fevkalâdelerin dahil ol
ması talbii görülmesine, 'kanunun vergiden istisnasını 
kalbul ettiği hakiki ve hükmi eşhas arasında tekaüt 
ve eytam ve eraımil maaşı ashabının yalnız maaş ve 
hayat pahalılığı zamlım namıyla aldıkları mebaliğ da
hil olup, buna nazaran da tahsisatı fevkalâdenin ka
zanç vergisi mevzuialtı meyanında olduğu zahir ol
masına ve filhakika tahsisatı fevkalâde kanununda, 
tahsisatı fevkalâdeden hiç bir suretle tevkifat yapıla
mayacağı zikredilmekte ise de kazanç vergisi tarhı 
itevtkifat mahiyetinde olmayıp, kazancın mecmuuna 
vergi tarihi mahiyetirMe bulunduğuna binaen maddei 
(kanuniye! niezkûre- tahsisatı fevkalâde dahil olduğu 
ihlalde ita miktarları üzerinden kazanç vergisi alına
cağım vazıihan ifade ettiği cihetle muhtacı tefsir gö
rememiş ve benmucilbi havale Muvazenel Maliye 
Encümenine tevdi olunmuştur. 

Kavanini- (Maliye 
Encümeni Relisi 

Beyazıt 
Şefik 

Kâtip 
Diyaribekir 

Cavit 

Mazbata Muharriri 
Namına 

Diyarlbekir 
Cavit 

Aza 
Kırklareli 

Şevket 

Aza 
Ordu 

Hamdi 

Aza 
Konya 

Mustafa 

Aza 
Kocaeli 
Ragıp 

(Bütçe Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 

Memurinin almakta oldukları tahsisatı fevkalâde
lerden kazanç vergisi kat olunup olunmayacağının 
tayin ve tefsirine dair olup, Heyeti Umuimüyenin 
15.1,1927 tartihli ihtimamda Maliye ve Bütçe Encü
menlerine havale fouyuralan Başvekâlet tezkeresi ile 
(meributu Müdafaai Milliye Vekâleti tezkeresi sureti 
Maliye Encümeni ımazlbatasiiyle birlikte Encümenimi
ze tevdi kılınmakla Maliye Vekili Mustafa Abdül-
halik Beyiin huzuriyle tetkik edilmiş ve Maliye Encü
meni mazbatasında dermeyan olunan noktai nazara 
Encümenîmizce de iştirak edilerek meselenin muhta
cı tefsir bulunmadığının Heyeti Celileye arzına ka
rar verilmiştir. 20 Haziran 1927 

Reis 
Çatalca 
Şakir 
Kâtip 
Konya 
Fuat 
Aza 

Çorum 
Mühendis Ziya 

Aza 
Dtiyaribekir 

Şeref 
Aza 

Bozok 
Kazanç Kanunu tahsisen 
maaşattan bahsediyor. Tah
sisatı fevkalâdeden kazanç 
vergisi kesilmesi muvafikı 

kanun değildir. 
Süleyman Sırrı 

REİS, — Mazbatayı kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kalbul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. , 

9. — Nakde ve ayniyata vazıulyet olanların sureti 
kefaleti hakkında (11829) numaralı kanun lâyihası 
ve Maliye, Bütçe Encümenleri mazbataları. 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 

Ali Cenani 
Aza 

İsparta 
Ali Rıza 

Aza 
Kütahya 

Mehmet Nuri 
Aza 

Kütahya 
Faik 
Aza 

İsparta 
Mükerrem 
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Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 30 Kânunusani 1926 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet 
6/274 

'Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Devlete ait nukuda ve ayniyata vazıulyet olanla

rın sureti kefaleti .hakkında Maliye Vekâletince tan
zim edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 24 Kânunusani 
1926 tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi Âli'ye arzı 
tasvip olunan kanun, lâyihasiyle esbabı mucibe maz
batasının musaddak sureti takdim olunmuştur. 

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

~ Başvekil 
îsmet 

Esbabı Mucibe 
Madde 1. — 26 Kânunuevvel 1295 tarihli kefalet 

nizamnamesi mucibince faazain ve devalri devlette ve 
vilâyet ile mülhakatta atız ve sarfa memur olan def
terdar, muhasebeci, sandık emini, veznedar, tahsildar 
gibi afelumum varidat .ve sarfiyat ile alâkadar memu
rin ve müstahdemin kefalet itaSiyle mükellef tutulmuş 
ve bidaysten nakde vazıulyet olmayan yani yalnız 
sarfiyat ile mütevaggil bulunan muhasipler bile em
vali geyrimenkule veya depozilto temina!ü göstermek su
retiyle kefaleti maliyeye tabi bulunmuş idi. Zamanın te-
gayyürü ahkâmın daJhi tebeddülünü icap öfeirdiği ve nak
de vazıulyet almayan muhasiplerin emvali gayrimen-
kuleyi .veya naldt depozitolu kefalet göstermelerinde, 
gördükleri müşkülât ve kefillere karşı hfesetllikleri it-
miman bazı ahvalde kendilerinden ziyade hazine için 
zarar tevlit etlmiş ve bu sebeple nakde vazıulyet ol
mayan muhasipler için itibarî yani ticarî kefalete ve 
nakde vazıulyet olanların varidatı mahalliyeye göre 
kemakân emvali gayrimenkuMi veya najkdî kefalete 
tabi tutulmak mecburiyeti his'sediimiş ve şimdiye ka
dar kefalet muamelâtı bu minval üzere cereyan edip 
gelmiştir. Gerek itibarî, gerek malî' kefalet miktar
larının tayin olunduğu hengâm, şüphesiz altının, mem
leketin servet ve iktisadiyatında mühim rol oynadığı 
zamana müsadif idi. 

Bir senelik varidatı mahalliyesi altın esasına göre 
(400 000) liraya kadar olan viîâyalt defterdar ve san
dık kârlarından azamî (1 000-2 000) lira ve asgarî 
(400-500) lira derecesinde kefalet alınması melmuz 
zimmetlere karşı şüphesiz kafi bir tedbiri malî idi. 
Harbi umûmînin bütiün memleketlerde olduğu gibi 
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Türkiye'de de ihdas eylediği evrakı nakdiye, bütün 
varidat ve masarifatı devlette ve sahai iktisadiyatta 
seneden seneye azim inkılâplar vücuda getirmiş ve altın 
esasına göre yirmi beş otuz milyon raddesindelki Mu-
vazenei maliyeyi bugün iki yüz elli milyon raddesine 
irtika ettirmiştir. Bu azim tahavvülat ve inkilabatı 
maliyeye ve bir kazanın hali hazır varidat ve sarfiyatı 
harbi umumîden evvel bir vilâyet varidat ve sarfiya
tına bile kat kat faik olmasına rağmen naikde ve ay
niyata vazıuiyelt olan ve olmayan memurin Ve müs
tahdemini devletin kefil tedarikindeki müşkülatları ha
sebiyle kefaletlerinin tezyidi mümkün olamamış ve 
•esasen kefaletin bir kaç misli tezyidi yine matlup olan 
gayeyi teminden uzak bulunduğu cihetle hükümetçe 
böyle bir teşebbüs dahi vaki olmamıştır. Bilfarz ha
zinenin veznei umumîsine girip çıkan paranın miktarı 
itibariyle veznedarından kefalet ahzı tasavvur edildiği' 
takdirde şimdiki kefalet miktarının yirmi otuz misli -
raddesine iblağı lâzım gelir ki, verilen maaşa nazaran . 
ne böyle' bir memur bulunması, ne de bu derecede 
sahibi servet bir' zatin emval veya nukudunu (hasbe-
tenlilMı) bir şahsa bağlanması tasavvur olunamaz. 
Hükümetçe böyle bir tedbire yani kefaletin tezyidi mik
tarı gibi bir muameleye tevessül olunmadığı halde bu 
kefalet yüzündendir ki vilâyat ve mülhakatmdalki san
dık eminleri ve emsalinin daha dirayetli memurin 
arasından intihap ve istihdamı mümkün olmamak
tadır. Kefalet gibi atâkadaran için az çok endişe ve 
minnete badi olan ağır ve şümullü bir yükün ref'i 
halinde devlete ait nükut ve ayniyat işlerinin daha 
emin ve fazileükâr ellere tevdii kabil bulunduğu cihet
le hazinece bu zaruret ve hissiya'tftan mülhem olarak 
merbut lâyiha tanzim ve takdim olunmuştur. 

Mamafih, arz ve izahtan müstağnidir ki tabiatı 
beşer, muhtelif eşkâl ve elvan içinde demıgfüzardır. 
Tabiî veya arızî terbiye içinde yetişmiş insanlar ara
sında pek fazilefckâr adamlar olduğu gibi hayatı mai
şetin veya sair esbap ve avaimilin tahtı tesirinde kal
mak yüzünden fıtrî fazilet ve samimiyetten uzaklaş
mış insanların da mevcudiyeti kabil inkâr değildir. 
Cemiyet içinde yaşayan bu gibi insanların tecrübe 
edilmedikçe edvar ve rnişvarının tayininde bir ölçü 
yoktur. Bu sebeple kefaletle alâkadar olan hidematı 
umumiyei devlete alınacak memurin hakkında vaz ve 
teklif olunan teshilâtı mahsusa esasaitının herhalde 
hazinei millet ve devlete zarar iras etmemesi gibi 
daha ulvî hissiyat hâkim olmuş ve nakde ve ayniyata 
vazıulyet olan veznedar ve ambar memuru ve emsali 
memurin ve müstahdemini devletten kefalet nizam-
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namesi mucübinöe alınmakta olan zatî yani emvali 
gayrimerikuleli veya depozitolu kefaleti maliyeden 
miükdlefiyetlerinin refine mulkalbil muhtelif taksitle ilk 
nısıf maaşlariyle her ay maaşı aslîlerinin yüzde üçü 
derecesinde kat olunacak mebaliğin kefaleti mütesel
sile şeklinde teminat olarak alınması esaisaftı vaiz ve bu 
suretle hem melhuz olan zararı hazinenin telafi ve 
'temini hem de memurların hariçten kefil tedariki gibi 
müşkül bir vaziyetten tecridi derpiş olunmuştur. Tür
kiye'nin her tarafında devlete ait müessesaltta müstah
dem bu kabil kefaleti mübeselsileye talbi memurinden 
kat olunacak mebaliğin muhtelif mahallerde bulundu
rulmasında bir fayda olmadığı" cihetle işbu kefalet 
akçelerinin sabit sermaye şeklinde haz'inıei maliyece 
tensip olunacak bir bankada temerküz ettirilerek ten-
miyesi ve memurini mumaileyihimden herhangi biri
nin herhangi sebeple zuhur edecek zimmetinin bir 
mahkeme ilâmına badeîiktiran işbu meblağ hâsılın
dan mahsup edilmesi zarurî bulunduğu cihetle birinci 
madde bu esas dairesinde yazılmıştır. 

Madde 2. — Kefaleti müifcesellsileye talbi memurin
den herhangi birinin tahvili memuriyet, vefalt, ifiifikâk 
ve memuriyetle kat'ı alâka edenlerden beriyüzzimme 
oldukları sabit olanların zamanı memuriyetlerindeki 
tevdiatlarının tamamiyle salbit sermayeye mal edil
mesi haksız olacağı ve şu kadar ki bunların akafoi 
infikâklerinde tevdiatlarının iadesi halinde velevki 
beriyüzzimme olsalar bile kendilerinin zamanı memu
riyetinde mü'teselsilen kefil oldukları diğer memurinin 
atiyen yapılacak teftiş neticesinde telbeyyün edecek 
zimmetlerini mütesaviyen edaya mecburiyetleri ha
sebiyle mevduatın ancak kendisinin hitama memuri
yetinden üç sene sonra iadesi zarurî görülmüş ve 
ikinci madde bu sebeple vaaolunmuşltur. 

Madde 3. — Halihazırdaki kefaletin refine mu
kabil gerçi müteselsil bir kefalet vaz edilmiş isede bu 
hal kefaletle alâkadar her memurun zatına mahsus 
Ibir teshilâttır. Devletçe bu suretle gösterilen teshilât 
ve nimete mukabil şayet bir fikri mefsedeîikârane ite 
kaslten yapılacak fenalığın tesiratı yalnız kendi mev
duatına ve hazineye değil, bütün mesidkıtaişlannın me
nafi ve mevduatlarına da sirayet edeceği cihetle failin 
yalnız kanunun tayin ettiği cezayı cismanî ile değil, 
'bundan sonra devlet hidemaitından ve tekaüt ve ma-
züliyet hukukundan dahi mahrum tutulması beca gö
rülerek madlde buna göre yazılmıştır. 

Mamafih bir veznedarın esnayı tediyede hasıbel-
beşeriye zuhulen fazla vermesi veya noksan alması 
mücerrep ve afif bir tahsildarın devlete ait bir paradan 

Ibir miktarını kaybetmesi ve emsali adi zimmetler ah
kâmı şedidenin tatbikini isltilzam elfcmiyeceğiraden 
bunlar hakkında maddei mez'kûreye ayrıca fıkra vaz 
olunmuştur. 

Madde 4. — Bilfiil nakde ve ayniyata vazıulyet ol
mayan defterdar, muhasebeci malmüdürü, varidat ve 
muhasebe müdür, mümeyyiz ve başkâtipleri, idarei hu
susiye müdürleri ve emsali gibi Usulü Muhâsebei 
Umumîye Kanunuyla Divanı Muhasebat kararname
sinde muhasip namı tahtında yâdolunan memurların 
nakde ve ayniyata vazıyet etmedikçe kefaletle mükel
lefiyetleri beyhude külfeti mucip ve esasen kefaleti ha
zırları bir maksadı da temin etmemekte olduğundan 
bunlardan kef aletin aranmaması ve şu kadar ki zamanı 
idare hesaplarının esnayı tetkikinde fuzulî ve muhalifi 
kanun sarfiyatlanndan veya noksan tahakkuk ve tah
silatlarından velhasıl vazifelerinden mütevellit ve Di
vanı Muhasebat ilâmına müstenit tazminatlarının te
mini istiyifası için maaşlarının sülüsünden ye ledelicap 
satılması mücaz mallarından isitiyfası kesbi zaruret 
eylediği takdirde hukuku Hazinenin sıyaneti zarurî ve 
muktazi görülerek madde buna göre yazılmıştır. 

'Madde 5. — Muhasipler maiyetlerindeki veznedar 
ve emsali nakde ve ayniyata vazıulyet memurların amir 
olmak ve hukuku Hazine ve idarenin muhafaza ve 
sıyaneti Uhdelerine m'üterettip vazaifi asliyeden bulun
mak itibariyle kendi maiyetlerinin muamelât ve hare
kâtı daimelerini daiîmî surette tahtı murakabe ve teftiş
te bulundurmaları lâzımeden olup, bu-vazifenin tarna-
mıi icrası halinde ne Hazinenin ne de kef aleti mütesel-
sileli memurların hukuku zayi ne de memurun teczi
yesine meydan verilmiş olur. îşte bu maksadı temin 
için bu maddede muhasiplere maiyetlerini murakabe 
ve teftiş mecburiyeti vaz ve aksi halde haklarında 
taiMk olunacak cezanın mahiyet ve derecesi tayin 
olunmuştur. 

Madde 6. •— Bu madde, nakde ve ayniyata vazıul
yet olan memurinden kat olunacak kefalet akçelerinin 
miadında tevkif ve mahallî mal sandıklarına tevdiini 
temin maksadiyle yazılmıştır. 

Madde 7. — tş'bu Kefaleti Müteselsile Kanununun 
neşri tarihînde esasen müstahdem ve kefalete merbut 
bulunan memurinin hesaplarının bilrüye beraatı tahak
kuk edenlerin kefaletlerinin fek Ve senetlerinin iadesi 
ve birinci madde dairesinde kef1aleti müteselsile muka
bilinin maaşlarından tertibi suretiyle kefaleti mütesel
sile usulünün seyyanen tatbiki ve rüyet olunan hesap 
neticesinde zimmeti zuhur edenler hakkında ahkâm 
ve mevzuatı hazıra dairesinde muamele olunması lâ-
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zım geleceği cihetle işjbu madde bu maksadı tehıinen 
yazılmış ve sekizinci ve dokuzuncu maddeler müstağ-
nii izah görülmüştür efendüm. 

Türkiye 
'. Büyük Millet Meclisi 1.3.1926 
Kavariini Maliye Encümeni 

Adet: 49 
Maliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Devlete-ait nukuda Ve ayniyata vazıulyet olanla

rın 'kefaleti hakkında Maliye Vekâletince tanzim edi
len ve icra Vekilleri Heyetince tasvip olunarak Mec
lisi Âliye takdim ve encümenimize havale buyurulan 
lâyihai • kanuniye ve esba'bı mueıbesi Maliye Vekili Be
yin huzuriyle mütalaa ve tetkik olundu. 

Lâyihai mezkûre bazı tadilâtla kabul edilmiş ve 
^binaenaleyh bermucibi havale Muvazeneli Maliye En
cümenine tevdie karar verilmiştir. 
Kavani'ni Maliye Encümeni 

Reisi Mazbata Muharriri 
Beyazıt B'ozofc 

Şefik Süleyman Sırrı 
Kâtip Aza 

Ankara Kütahya 
ihsan M. Ragıp 

Aza 
Konya 

Mustafa 

Türkiye 
Büyük MİUet Meclisi 

Bütçe Encümeni 
Karar Nö: 190 

Kayıt NÖ: l/8'29 
Bütçe Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Devlete ait nükud ve ayniyata vazıulyed olanların 

sureti kefaleti hakkında olup, Heyeti Umum'iyenin 
1.2.1926 tarihli içtimaında Maliye ve Bütçe encümen
lerine havale buyurulan kanun lâyihası Maliye Encü
meni mazbatâsiyle birlikte encümenimize tevdi kılın
makla Maliye Vekili Mustafa Abdülhalük Bey hazır 
olduğu hâlde tetkik ve müzakere olundu. 

Devlet devair ve müessesatında nükud ve ayniya
ta vazıulyed olanlar için şimdiye kadar muhtelif tarz
larda tatbik edilen kefalet muamelâtının bir sureti 
salimeye ifrağı ve kefalet dolayısliyle memurların uğ
radıkları müşkülatı izale maksadiyle tanzim ve tek
lif olunan işbu lâyihai kanuniye encümenimizce de 
esas-• itibariyle ka'bul edilmiş ve bazı tadilât icrasiyle 

yeniden ihzar olunan lâyihai kanuniye müstaeelen mü
zakere buyurulmak üzere Heyeti Umuimiyeye arz ve 

ReLı 
Çatalca 
Şakir 
Kâtip 

Konya 
Fuat 
Aza 

Diyarbekir 
Şeref 
Âzi 

Kütah'ya 
Faik 

20 Haziran 1927 
Mazbata Muharriri 

Gaziantep 
Ali Cenanı 

Aza 
Çorum 

Mühendis Ziya 
Aza 

İstanbul 
Ali Rıza 

Âza 
Bozîok 

Süleyman Sırrı 
Aza 

İsparta 
Mükerrem 

Hükümetin Teklifi 

Nakde ve Ayniyata Vazıulyed Olanların Sureti 
Kefaleti Hakkında Kanun 

Madde 1. — Hazain ve devaüri devlette ve orda* 
rın şua'batında ve kezalik vilâyat ve mülhakatı mal-
sandıklariyle sair bilumum devair ve müessesatı dev
lette veznedar, sandıkemini, tahsildar gibi bilfiil nak
de vazmîyed olan bilumum memurin ve müstahde
min ile Devlete ait zehair ve her nevi eşya ve malze
meyi fiilen kabz ve hıfza memur olanlar zatî kefalet
le mükellef tutulmazlar. Ancak bu memurlar ilk nı
sıf maaşlarını dört taksitte ve müteakip aylarda maaş
larının yüzde üçünü kefaleti müteselsile mukabili ola
rak Hazinei maliyeye itaya mecburdurlar. Bu suretle 
her ay kat olunacak mebal'iğ sabit sermaye namiyle 
Maliye Vekâletince münasip •görülecek bir bankaya 
te'vdi ve tenmiye edilecek ve bu memurlardan her han
gi birinin hükmen te'beyyün edecek zimmeti işbu ser
mayeden mahsup olunacaktır. 

Madde 2. — Maddei saMfede muharrer memurin 
ve müstahdeminden tahvili memuriyet veya vefat eden
lerle infikâk veya Devlet memuriyetinden kat Yalaka 
edenler beriyüzzimme oldukları takdirde tevdiatları 
hitamı memuriyetten itibaren üç sene sonra kendile
rine veya vereseye iade olunur. 

Madde 3. — Birinci maddede tadat olunan me
murin ve müstahdeminden teftişat ve tahkikat netice
sinde hile ve desise istimali suretiyle zimmetleri ta
hakkuk edenler derhal ihraç olunarak haklarında taki= 
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batı kanuniye icra olunmakla beraber öf âli müsteni
di binaları bilmuhakeme sabit olduğu takdirde edayı 
deyn etseler bile müebbeden Devlet hidematından ve 
tekaüt ve mazuliyet hukukundan mahrum tutulurlar. 
Ancak âdiyen zimmettar olanlar hakkında Kanunu Ce
zanın ahkâmı mahsusası dairesinde muamele olunur. 
hakat mal sandıMariyle sair müessesatta müs'talhdbm 
olup, bir fiil nakde ve ayniyata vazıulyed olmayan 
bilumum muhasiplerden kefalet aranmaz. Ancak bu 
muhasiplerin zamanı idare hesaplarından dolayı Di
vanı Muhasebat ilâmiyle uhdelerine terettüp edecek 
zaman maaşlarının sülüsünden ve ledlicap satılması 
mücaz mallarından istiyf a olunur, 

Madde 5. — Dördüncü maddede muharrer mu
hasipler, maiyetleriindeki veznedar, sandıkemini, tah
sildar, mutemet, ambar memuru gibi nakde ve ayni
yata vazıulyed olan memurin ve müstahdeminin yed*i 
emanetlerine mevdu nükud ve ayniyatı ayda laakall 
ifci defa teftiş ve murakabeye mecburdurlar. Bu mü-
kelldf iyeti ifa etmemesinden dolayı bir zimmet veya 
ihtilasın zuhuruna meydan verdikleri sabit olan mu
hasipler derhal azl olunurlar. 

Madde 6. — Birinci maddede muharrer memurin 
ve müstahdemin maaşatından kefalet karşılığını mia
dında kat ve mülhak ve hususî bütçelerden maaş alan
lardan aynı nam ile kesilen parayı azamî bir ay zar
fında mahallî mal sandığına teslim etmeyen detvair 
mıihasdbecilerinin cezaen rub'u ve tekerrürü halinde 
nısıf maaşları kat edilerek Hazinei Maliyece irat kay
dolunur < 

Lahika 
Madde 7. — İşbu kanunun tarihi neşrinden birin

ci maddede zikrolunan hidematta müstahdem memu
rinin ilk maaşlarının nısfı kefayetd müteselsile muka
bili olarakr dört taksitte kesilir. Gerek bu memurla
rın gerek, kefalete merbut olan muhasiplerin kanunun 
neşri tarihinden evVelki zamana ait hesapları usulüne 
tevfikan bilrüye beraatleti sa'bit .olanların bir ay zar
fında kefalet senetleri iade ve mallarına mevzu haciz 
f ekkolunur. Şu kadar ki rüyet olunan hesaibat neti
cesinde memurini mumaileyhimden her hangi birinin 
zimmeti sabit olduğu takdirde gerek asıl, gerek kefil 
haklarında ahkâmı sabıka dairesinde takibatı kanuni
ye icra edil'ir. 

Madde 8. — Bu kanunun neşrinden evvel memu
rin kefaletine müteallik vaz olunan bilumum ahkâm 
ve mukarrerat mülgadır. 

Madde 9. — Bu kanun neşri tarihinden müteber-
diı% 

Madde 10. •— Bu kanunun ahkâmını icraya îcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

27 Kânunusani 1926 
Başvekil Adliye Vekili 

İsmet Mahmut Esat 
Müdafaai Milliye Vekili Bahriye Vekili 

Recep İhsan 
Beyefendi imzada bulunmadı 

Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 
M.Cemil Doktor Tevfik Rüştü 

= Maliye Vekili Maarif Vekili 
Hasan Hüsnü Mustafa Necati 

Beyefendi imzada bulunmadı 
Nafıa Vekili Ziraat Vekili 

Behitf Metanet Sabri 
Ticaret Vekili Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 

Ali Cenani Vekili 
Doktor Refik 

Kavanini Maliye Encümeninin Tadili 
Kefalet Kanunu 

Madde 1. — Bu maddede ilk nısıf maaşları yeri
ne (ikinci ay nısıf maaşları) tahiri kabul ve maddeye 
ilâve edilmiştir. 

Madde 2. — Bu maddeye üç sene sonra tabirin
den-sonra (Memurun beriyyülzimme olduğu usulen 
tahakkuk ettiği takdirde üç senenin müruruna intizar 
edilmeksizin mevduatları) ibaresi ilâve edilmiştir. 

Madde 3. — Maddeye edayı deyn etseler bile iba
resinden sonra (eytam ve eramiİin hukuku mahfuz 
kalmak şartiyle) ibaresi ilâve edilmiştir. 

Madde 4. — Aynen. t 
Madde 5. — Aynen. 
Madde 6. — Bu maddenin sonuna (Üçüncü defa

sında .azil olunurlar) ilâve edilmiştir. 
Encümen tarafından re'sen Madde 7. — Kefalet 

sandığına aidat terkeden herhangi bir memurun zim
metinden dolayı bandıkça tesviye edilen mebaliğin) 
tahsili için mahkûm olan memur aleyhine sandık na
mına ikamei dava olunur. 

Madde 8. — Lâyihada yedinci madde ki, sekizin
ci olmuştur. 

Bütçe Encümeninin Tadili 
Kefalet Kanunu 

Madde 1. — Devlet devair ve müessesatında nü
kud ve ayniyata vazıulyed olan memurin ve müstah
demin için kefaleti müteselsile usulü ihdas ve şahsiyeti 
hükmiyeyi haiz memurin kefaleti müteselsile sandığı 
tesis olunmuştur. Bu sandık, Maliye Vekâletine mer-
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but olup, muamelâtı, Maliye Vekâletince tanzim ve 
İcra Vekilleri Heyetince tasdik olunacak bir talimat
nameye tevfikan tedvir olunur. 

Madde 2. — Kefaleti Müteselsile Sandığının ser
mayesi .' 

A) Devlet devair ve müessesatında nükud ve ay
niyata vazıulyed olan mömurin ve müstahdeminin ikin
ci aydan itibaren dört ay müddetle her ay asıl maaş 
ve ücretlerinden tevkif olunacak sekizde birler, 

B) Dört aydan sonra bu memur ve müstahdem
lerin asıl maaş ve ücretlerinden tevkif olunacak yüz
de üçler, 

C) Dokuzuncu maddede zikrolunan cezalar, 
D) Sandık sermayesinin tenmiyesinden mütehas-

sii mebaliğden terekküp eder. 
Madde 3. — DeVlet devair ve müessesatında bil

fiil nükud Ve ayniyata vazıulyed olmayan bilumum 
muhasiplerle Mühase'bei Umumiye Kanununun 83 neü 
maddesinde mezkûr mutemetler kefaleti mütesels'ileye 
tabi değildirler. 

Madde 4. — Devlet devair ve müessesatinda nü
kud ve ayniyata vazıulyed olup, kefaleti müteselsileye 
tabi tutulan memurin ve müstahdeminden her hangi 
'birinin hükmen tebeyyün eden zimmeti derhal san
dık sermayesinden Hazineyi Maliyeye tediye olunur. 
Bu takdirde sandık, zimettar memur veya müstahde
min evvelâ sandıktaki mevduatına ve kâfi gelmediği 
takdirde sair emvaline müracaat eder. Bu kabil mü
racaat ve dâvalar, sandık namına Hazinei Maliyece 
takip ve ikame olunur. 

Madde 5. — Kefaleti müteselsileye tabi memurin 
ve müstahdeminden kefalete gayrıtabi bir memuriyete 
tahvil veya vefat edenler ile devlet memuriyetinden 
kat'ı alâka edenler, beriyüzzirnme oldukları takdirde, 
müddeti memuriyetleri zarfındaki tevdiattan mevcut 
matluplarının nısfı der'hal kendilerine veya veresesine 
iade ve ikinci nısfı dahi hitamı memuriyetinden itiba
ren şahsî zuhur edecek zimmetlerine karşılık olmak 
üzere tevkif olunur. Üç sene zarfında zimmetleri 
zuhur etmediği halde tevkif olunan ikinci nısıf dahi 
kendilerine veya vereseye iade edilir. 

Madde 6. — Devlet devair ve müessesatında nü
kud ve ayniyata vazıülyet olan memurin ve müstah
deminden teftişat ve tahkikat neticesinde hile ve desi
se • istimali suretiyle zimmetleri tahakkuk edenler in
zibat komisyonları k'arariyle derhal ihraç olunmakla 
'beraber haklarında ayrıca takibatı kanuniye de icra 
edilir. Bunların fiilleri bilmuhakeme sabit olduğu tak
dirde edayı deyn etseler bile müebbeden devlet işle

rinde istihdamdan ve eytam ve eramü hukuku mah
fuz kalmak şartiyle tekaüt hukukundan mahrum tu
tulurlar. Ancak, adiyen zimettar olanlar hakkında 
Kanunu Cezanın ahkâmı mah'susası dairesinde mua
mele olunur. 

Madde 7. — Üçüncü maddede zikrolunan muha
siplerin zamanı idare hesaplarından dolayı usulüne 
tevfikan veya DİVanı Muhasebat ilâmiyle Ve mutemet
lerin usulü dairesinde görülecek hesapları neticesinde 
uhdelerine terettüp edecek zaman, maaş veya ücret
lerinin sülüsünden ve ledelicap satılması mücaz malla
rından istiyf a olunur. 

Madde 8. — Yukarıdaki maddede mezkûr muha
sipler, maiyetlerihdeki nükud Ve ayniyata vazıulyed 
olan memurin ve müstahdeminin yed'i emanetlerine 
mevdu nükut ve ayniyat; Maliye Vekâletince tanzim 
kılınacak bir talimatnameye tevfİkan teftiş ve mura-
fcabeye mecburdurlar. Murakabe vazifelerini tali
mat dairesinde ifa etmemekten dolayı bir zimmet ve
ya ihtilasın zuhuruna meydan verdikleri sabit olan 
muhasipler derhal ihraç olunurlar. 

Madde 9. — Nükud ve ayniyata vazıulyed olan 
memurin ve müstahdemin maaşatından kefalet karşı
lığını miadında kat ve azamî bir ay zarfında kefalet 
sandığı hesabını tediye etmeyen muhasiplerin cezaen 
rub'u ve tekerrürü halinde nısıf maaşları kat edilerek 
sandık hesabına irat kaydolunur. 

Madde 10. — Kefalet Sandığı sermayesi her tür
lü rüsum ve tekaliften müstesna olduğu gibi bu san
dıktaki mevduat, ashabının bu kanun haricindeki' 
deynleri için de karşılık ittihaz ve haczedilemez. 

Madde 11. — Zabıtan ve memurin ve mensubini 
askeriyeden nükud ve ayniyata vazıulyed olanlar bu 
kanuna tabi olmayıp, haklarında k'avanin ve nizamatı 
askeriye ahkâmı tatbik olunur. 

Maddei 'Muvakkate 
İBu kanunun neşri tarihinde müstahdem bulunan 

nükud ve ayniyata Vazıulyed memurin ve müstahde
min hakkında ikinci maddenin (A) ve (B) fıkraları tat
bik ve bu memurin ve müstahdemin ile muhasip ve 
mutemetlerin kanunun neşri tarihinden evvelki zama
na ait hesapları usulüne tevfikan bilrüye zimmeti ol
mayanların mevcut kefaletleri nihayet bir ay zarfında 
iade ve kendilerinin veya kefillerinin mallarına mevzu 
haciz varsa fek edilir. Bu memurlardan hesabatmın 
rüyeti neticesinde zimmeti zuhur edenlerin kefaletleri 
muhafaza ve kendi ve kefilleri hakkında ahkâmı sabı
ka dairesinde muamele olunur. 
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Madde 12. — % Kânunuevvel 1295 tarihli Ke- ! 
'falet Nizamnamesiyle tadilât ve müzeyyelatı ve pos- I 
ta, telgraf memurlarının kefaleti müteselsileye raptı I 
hakkındaki 22 Mart 1330, 28 Mayıs 133Ü ve 19 Tem
muz 13BÜ tarihli üç kıta kanunu muvakkat ahkâmı I 
mülgadır. I 

Madde 13. — Bu kanun neşri tarihinden muteber- I 
dİf, 

Madde 14. — Bu kanunun ahkâmını icraya îcra I 
Vekilleri Heyeti memurdur.; I 

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

Kefalet Kanunu I 
Madde 1. — Devlet devair ve müessesatında nü- I 

kud ve ayniyata vazıülyet olan, memurin ve müstah- I 
demin için kefaleti müteselsile üsülü ihdas ve şahsiye- I 
ti hükmiyeyi haiz memurin Kefaleti Müteselsile San- I 
dığı tesis olunmuştur. Bu Sandık, Maliye Vekâletine I 
merbut olup, muamelâtı, Maliye Vekâletince tanzim I 
ve îcra Vekilleri Heyetince tasdik olunacak bir tali- I 
rnatnameye tevfikan tedvir olunur. I 

'RTEJtS — Birinci maddeyi kabul edenler el kaldır- I 
sın...' Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş- I 
ti.-, 

Madde 2. — Kefaleti Müteselsile Sandığının Ser- I 
m ay esi ? - I 

A) Devlet devair ve müessesaltında nükud Ve ay- j 
niyâta vazıülyed olan memurin ve müstahdeminin I 
ikinci aydan itibaren dört ay müddetle her ay asıl I 
maaş ve ücretlerinden tevkif olunacak sekizde birler, I 

B) Dört aydan sonra bu memur ve müstahdem- I 
lerin aşıl maaş ve ücretlerinden tevkif olunacak yüzde I 
üçte*, I 

C) Dokuzuncu maddede zikrolunan cezalar, I 
D) Sandık sermayesinin tenmiyesinden mütehas- I 

sil mebaliğden terekküp eder. I 

RBÎS — îkinci maddeyi kabul edenler el kaldır- I 
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş- I 
tiî; 

Madde 3. — Devlet devair ve müessesatında bil- I 
fiil nüküd ve ayniyata vazıülyed ohnayan bilumum I 
muhasiplerle Muhâsebei Umumiye Kanununun 83 ncü I 
maddesinde mezkûr mutemetler kefaleti müteselsileye I 
tabi değildirler. I 

RE'ÎS — Üçüncü maddeyi kabul edenler el kaldır- I 
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın.., Kabul edilmiş- I 
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Madde 4. — Devlet devair .ve müessesatında nükud 
ve ayniyata vazıülyed olup, kefaleti müteselsileye ta
bi tutulan memurin ve müstahdeminden her hangi 
birinin hükmen tebeyyün eden zimmeti derhal san
dık sermayesinden Hazinei Maliyeye tediye olunur. 
Bu takdirde sandık, zimettar memur veya müstahde
min evvelâ sandıktajki mevduatına ve kâfi gelmediği 
takdirde sair emvaline müracaat eder. Bu kabil müra
caat ve davalar, sandık namına Hazinei Maliyece ta
kip ve ikame olunur. 

RBîS — Dördüncü maddeyi kaibul edenler el kal= 
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
mişti*. 

Madde 5. — Kefaleti müteseisileye tabi memurin 
ve müstahdeminden kefalete gayrı tabi bir memuri
yette tahvil veya vefat edenler ile Devlet memuriye
tinde kat'ı alâka edenler, beriyüzzimme oldukları tak
dirde, müddeti memuriyetleri zarfındalki tevdiattan 
mevcut matluplarının nısfı derhal kendilerine veya 
veresesine iade ve ikinci nısfı dahi hitamı memuriye-
tiriden itibaren şahsî zuhur edecek zimmetlerine kar
şılık oîm'ak üzere tevkif olunur. Üç sene zarfında zim
metleri zuhur etmediği halde, tevkif olunan ikinci nı
sıf dahi kendilerine veya vereseye iade edilir. 

RBÎS — Beşinci maddeyi kaibul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil-
mişjtİi*. 

Madde 6. — Ddvlet devair ve müessesatında nü
kud ve ayniyata vazıülyed olan memurin ve müstah
deminden teftişat ve tahkikat neticesinde hile ve de
sise istimali suretiyle zimmetleri tahakkuk edenler in
zibat komisyonları karariyle derhal İhraç olunmakla 
beraber haklarında ayrıca takibatı kanuniye de icra 
edilir. Bunların filleri bilmuhakeme sabit olduğu tak
dirde edayı deyn etseler bile müebbeden Devlet idle
rinde istihdamdan Ve eytam ve eramil hukuku mah
fuz kalmak şartiyle tekaüt hukukundan mahrum tu
tulurlar. Ancak, adiyen zimmettar olanlar hakkında 
Kanunu Cezanın ahkâmı mahsusaşı dairesinde mua
mele olunur. 

RBÎS — Altıncı maddeyi kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil-
miştiı. :. 

Madde 7. -^ Üçüncü maddede zikrolunan muha
siplerin zamanı idare hesaplarından '• dolayı usulüne 
tevfikan veya Divanı Muhasebat ilârriiyle ve mutemet
lerin usulü dairesinde görülecek hesapları neticesinde 
uhdelerine terettüp edecek zaman, maaş veya ücretle
rinin sülüsünden ve ledelicap satılması mücaz mal
larından istiyfa olunur. 
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REİS — Yedinci maddeyi kabul edenler el kaldır- I 
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul ediîmiş-
tîîı 

Madde 8. — Yukarıdaki maddede mezkûr niufaa- j 
sipler, maiyetlerindeki nükud ve ayniyata vazıulyed ] 
olan memurin ve müstahdeminin yed'i emanetlerine 
mevdu nükud ve aynıyaitı Maliye Vekâletince tanzim 
kılınacak bir talimatnameye tevfikanv teftiş ve mura
kabeye mecburdurlar-. Müraka'be vazifelerini talimat 
dairesinde ifa etmemekten dolayı bir zimmet veya ifa- I 
filas zu'huruna meydan verdikleri sabit olan muhasip- i 
îer derhal ihraç olunurlar. 

REİS — Maddeyi ka'bul edenler el kaldırsın... Ka- i 
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Nukud ve ayniyata vazıulyed olan 
memurin ve müstahdemin rnaaşatından kefalet karşı-' 
lığını miadında kat ve azamî bir ay zarfında kefalet 
sandığı hesabına tediye etmeyen muhasiplerin cezaen 
rub'u ve tekerrürü halinde nısıf maaşları kat edilerek 
sandık hesabına irat kaydolunur. 

REİS — Kaibul edenler el kaldırsın... Ka'bul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. i 

Madde 10. — Kefalet Sandığı sermayesi her tür- i 
lü rüsum ve tekâliften müstesna olduğu gibi, bu san-
•di(ktaki mevduat, ashabının bu kanun haricindeki deyn-
leri için de karşılık ittihaz ve haczedilemez. 

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

Madde l'l. — Za'bitan ve memurin ve mensübini I 
askeriyeden nükud ve ayniyata vazıülyet olanlar bu 
kanuna tabi olmayıp, haklarında kavanin ve nizama-
tı askeriye ahkâmı tatbik olunur. 

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

Madde 12. — 26 Kânunuevvel 1295 tarihli ke
falet nizamnamesiyle tadilât ve müzeyyelatı ve pos- I 
ta, telgraf memurlarının kefaleti müteselsileye raptı 
hakkındaki 22 Mart 1330, 28 Mayıs 1331 ve 19 Tem
muz l'33'l tarihli üç -fota kanunu muvakkat ahkâmı 
mülgadır. I 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. I 

Maddei Muvakkate 
'Bu kanunun neşri tarihinde müstahdem bulunan I 

nükud ve ayniyata vazıulyed memurin ve müstah- I 
demin hakkında ikinci maddenin (A) ve (B) fıkrala
rı tatbik ve bu memurin ve müstahdemin ile muha- I 
sip ve mutemetlerin kanunun neşri tarihinden evvel- I 
ki zamana ait hesapları usulüne tevfikan birrüye j 

[ zimmet olmayanların mevcut kefaletleri nihayet bir 
ay zarfında iade ve kendilerinin veya kefillerinin mal
larına mevzu haciz varsa fekkedilir. Bu memurlar
dan hesabatının rüyeti neticesinde zimmeti zuhur 
edenlerin kefaletleri muhafaza ve kendi ve kefilleri 
hakkında ahkâmı sabıka dairesinde muamele olu
nur. 

REİS —• Maddeyi muvakkateyi kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 

i edilmiştir. 
S Madde 13. — 'Bu kanun neşri tarihinden mute

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

Madde 14. — !Bu kanunun ahkâmını icraya İcra 
j Vekilleri Heyeti memurdur. 
i REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka

bul etmeyenler el kaldırsın... -Kabul edilmiştir. 
Efendim, kanunun heyeti umumiyesini reyinize 

arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

10. — Devlet ve vilâyet yollarının tevhidi hak^ 
j kında .(1/1155) numaralı kanun lâyihası ve Nafıa, 
1 Dahiliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları. 

REİS — Mazbataları okuyoruz. 

Türkiye Cumhuriyetiı 
'Başvekâlet Müsteşarlığı 20 . 4 . 1927 

Adet .-6/15701 
S 'Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Devlet ve vilâyet yollarının tevhidi hakkında 
Nafıa Vekâleti Celilesine© tanzim edilen ve İcra Ve
killeri Heyetinin 17 Nisan 1927 tarihli içtimaında te-

I zekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan kanun 
lâyihasiyle esbabı mucibe mazbatasının musaddak 

I sureti Ieffen takdim olunmuştur. 
I Muktezasınm ifasına ve neticesinin iş'arına mü

saade buyuruimasını rica eylerim efendim. 
Başvekil 

ismet 
Esbabı Mucibe 

I 1. Elyevm Devlet Yollan namiyle ve Muvazenei 
I Umumiyeden sarfiyat icrasiyle inşa ve tamir edil

mekte olan yollar, memleketin askerî ve iktisadî en 
I mühim yolları olup, takriben (8000) kilometre tulün-
I dedir. İşbu. yolların inşaları için Muvazenei Umumi-
j yeden 150 000 liralık tahsisat ıkabul ve bununla an-
I cak (150) kilometre yol inşa edilebilmekte olduğun-
I dan 'bu şeraitle (8000) kilometre tulündeki yolların 
i inşa ve tamirleri ve matlup veçhile istifade temini 
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kabil olamayacağı aşikâr ve askerî, iktisadî ehem
miyetlerine binaen 'ihmalleri' de gayri caiz bulunma
sına binaen idarei hususiyelerce mutlaka işbu yolla
rın inşalarına iştirak etmek ve tarik mükellefiyeti na-
miyle alınan paralardan sarfiyat icra eylemek suretiy
le temini inşaları ve hüsnü muhafazaları elzem gö
rülmüştür. 

12. 'Memleketimizde mevcut memurini fenniye ih
tiyaca tekabül edemeyecek derecede az olduğundan 
Devlet ve vilâyet yolları namiyle ayrı iki teşkilât için 
ihtiyaç nispetinde fen memuru bulmak adimülimkân 
olduğu gibi 'bir vilâyette devlet ve vilâyet yolları na
miyle iki sınıf fen memurunun mevcudiyeti de işler
de ikiliği ihdas etmekte olduğundan yolların tevhidi 
'bilumum memurini fenniyenin her ikisine birden ne
zareti daha ziyade istifadeyi muciptir. Yolların inşası 
için en mühim amillerden .'birini teşkil eden fen me
murlarının kılleti ve fıkîanı da yoların tevhidi için 
bir sebep teşkil etmektedir, 

3. Bilumum yolların tevhidi balâda meşrut es
baba binaen muvafık görülmüş olmakla beraber se
nelerden beri yapılan tecrübe Vilâyetlerin yol inşa
sında programsız hareket ettiklerini, tahsisatı serpişc 
tirerek matlup veçhile istifade etmediklerini ve her 
taraftan birden iş açtıklarını ve bu suretle paralarını 
heder ettiklerini ve ihtisasa ehemmiyet vermeyerek 
yalnız kemmiyetle İş görülür zanniyle keyfemettefak 
adamları yol işlerinde istihdam ettiklerini göstermiş 
olduğundan Devlet yollarının inşasını ve fen memur
larının tayinini doğrudan doğruya vilâyat ve mecalisi 
umumiyeye terketmek muvafık görülmemektedir. 
Devletin askerî ve siyasî en mühim yollarının inşa
sını idarei hususiyeye terkederken bunların bir prog
ram tahtından metodik ve muntazam ve fennî bir 
sây ile ve sahibi ihtisas eller tarafından inşalarını pek 
yakından takip etmek lâzımdır. Bunun için evvelâ bi
lumum memurini fenniyeyi mutlaka Nafıa Vekâleti 
tayin ve nasbetmelidir ve zaten şimdiye kadar da fii
len böyle idi. Vilâyet yolları fen memurlarından hiç 
birisi vekâletin tasdikine iktiran etmeden memuriyeti 
kabul edilmemiştir. Yalnız idarei Umumiye Vilâyat 
kanununda vilâyat yolları memurini fenniyesinin 
Nafıa Vekâleti tarafından gösterilecek namzetler me-
yanından intihabına mütedair olan maddesini bazan 
yanlış tefsir eden valiler tarafından usulsüzlükler ya
pılarak fen memurlarının doğrudan doğruya tayini 
cihetine gidilmiştir. 

Bir de vilayetler bütçelerini kendileri tanzim et
tiklerinden muhteEf maaşlar verilerek bir vilayet di
ğerindeki fen memurunu almak suretiyle o vilayetin 

I başlanmış olan işlerini yüz üstü bırakmak akıbetini 
I intaç etmektedir. Bu sebepten bilumum memurini 
I fenniyenin Nafıa Vekâletince tayini elzem görülmüş-
I tür. Bu hususta Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Ve-
I kâleti de 12 Nisan 1926 tarihli ve 346 numaralı ka-
1 nunla salahiyet almış olduğundan bu cihetin Nafıa 
I Vekâletince de tatbiki lazımdır. 

I 4. Memlekette şimdiye kadar muntazam bir yol 
I şebekesinin vücuda gelmemesinin yegâne sebebi mali 
I ve fenni kuvvetlerimizi teksif ederek muayyen bir 
I program tahtında yol yapılmayıp bilakis işbu kuvvet-
I lerin yapılması arzu veya tasavvur edilen bilumum 
I yollara dağıtılması, serpiştirilmesidir. Bu şerait daire-
I sinde hiç bir zaman muntazam bir yol şebekesine 
I malik olmanın imkânı bulunmadığından devletin en 
I ziyade muhtaç olduğu yollardan başlayarak ve bir 
I sene yapılan işi ikmale kadar takip ederek muayyen 
I bir programla çalışmak lazımdır. Bunun için vilaya-
I • tm- Nafıa Vekâletinin tertip edeceği bir şekil ve suret-
I te tespit ve tanzim edecekleri yol programlarının Na-
I fıa, Dahiliye ve Ticaret Vekaletleriyle Erkânı Har-
I biyei Umumiye Riyaseti mümessillerinden mürek-
I kep bir komisyon marifetiyle tetkik ve tasdikinden 
I sonra layetegayyer bir surette tatbiki elzemdir. Ko-
I misyonun vazifesi on iki milyon liraya baliğ olacak 
I olan vilayet bütçelerini ve memlekette yol siyasetinin 
I esasını teşkil edecek olan yol programlarını tetkik 
I gibi mühim bir mesuliyetli olduğundan azasına hak-
I ki huzur verilmesi ehemmiyetli ve muvafık görül-
I muştur,,-
I 5. Bütçe meselesine gelince; yukarıda dördüncü 
I maddede serdolufıan esbaba binaen Nafıa, Dahiliye 

ve Ticaret Vekaletleriyle Erkânı Harbiyei Umumiye 
Riyaseti tarafından tetkik ve tasdik edilecek olan 

t programla hareket edecek vilayatın Nafıa Bütçesinin 
I de mezkûr komisyonun tetkik ve Nafıa ve Dahiliye 
I Vekâletinin tasvibinden sonra mer'i olması lazımdır. 

I Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Nafıa Encümeni '. 28.4.1927 

I Karar Numarası: 12 
I Kayıt Numarası : İ/1155 
I ^ 
I Nafıa Encümeni Mazbatası 
I Riyaseti Celileye 
i Devlet ve vilayet yollarının tevhidi hakkında Na-
I fıa Vekâletince tanzim ve Başvekâleti Celilenin 20 
I Nisan 1927 tarih ve 6/1570 numaralı tezkeresiyle 
I mevrut ve Encümenimize • muhavvel kanun layiha— 
1 siyle esbabı mucibe mazbatası Encümenimizde Nafıa 
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Vekili Beyefendi de hazır olduğu halde tetkik ve 
müzakere edildi. 

Hükümetin esbabı mucibesi varit ve müsip görü
lerek maddeler üzerinde cüzi tadilat icra ve (İşbu 
kanuna mugayir ahkâm mülgadır) şeklinde bir mad
de ilave edilmiş olmakla Heyeti Umumiyenin nazarı 
tasvibine arz olunur. 

Nafıa Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Çorum Aydın 
Ziya Mithat 
Kâtip Aza 
Ordu . 
Reca'i 
Aza Aza 

Aydın 
Tahsin 
Aza Aza 

Çankırı 
Rifat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dahiliye Encümeni 

Karar Numarası: 58 
Esas Numarası: 1/1155 

19.5.1927 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Türkiye dahilindeki yolların inşa, tesis ve ida
mesi kavanini hazıraya nazaran üç şekilde manzara 
arz etmektedir. Devlet yolları ki, tahsisatı Muvazenei 
Umumiyeye dahildir; hususi yollar ki, varidatı Mu
vazene! hususiyelerce temin olunmaktadır. Köy yol
ları, ki Köy Kanunu mucibince köylülerin yapmaya 
mecbur olduğu yollardır. Yolların nevi ve şekilleri 
ne olursa olsun yapılmasını ve idamesini temin ede
cek en büyük amil ve alakadar vilayetlerdir. Umumi 
ve hususi yolların tefrik ve tasnifinde bariz bir mik
yas ıbulmak müşküldür. Tarzı istifade, güzergâhlar 
o kadar girift bir halde bulunurken umumi bir yo
lun husûsi bir yol telakkisinde hiç bir beis görülmez. 
Devlet yolları daha çok bir kaç vilayetleri alakadar 
eden yollar olduğu ve askeri ve iktisadi yollar şek
linde . tarif edildiği nazarı itibare alınsa bile, ufak 
mikyasta her yolun bu vasfa dahil olmaması için bir 
sebep yoktur. Nahiyeleri, kazaları merkezlere rapte
den yollar da ticaret ve iktisatta hatta sevkıyatı as
keriyede kullanılan yollardır. Şu halde nevi ve şekil
leri ve tarzı istifadeleri müşabehet arz eden yolların 
ayrı ayrı merciler ve usuller tahtında inşa ve idame
si şöklinden sarfınazar olunarak Devlet ve vilayet 
yollarının tevhidi ve bunun için Muvazenei Umumi

ye ve hususiyelere mevzu tahsisatın mezciye vilâyet
lere tevdii gayesini istihdaf eden layiha bazı tadilatla 
Encümenimizce de kabul olunmuştur. Heyeti Umu
miyenin nazarı tasvibine arz olunur. 
Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Niğde Kayseri 
Mehmet Atâ Ahmet Hilmi 

Kâtip Aza 
İzmir Çorum 

İsmail Kemal 
Hini imzada bulunmamıştır. 

Aza Aza 
İzmir Tekirdağı 

Ahmet Münir M. Faik 
Aza Aza 

Balıkesir 
Aü Şuuri 

Türkiye Büyük Millet Mecüsi 
Bütçe Encümeni 

Adet : 
Karar Numarası : 184 

Kayıt Numarası : 1/1155 

Bütçe Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Devlet ve vilayet yoüarının tevhidi hakkındaki 
kanun layihası hükümetten gönderilen ve encümen
lerde tadil edilen şekiüeri karşılaştırılarak, Nafıa ve 
Dahiliye VekiUeri Beylerin huzuriyle müzakere ve 
tetkik olundu. Hükümetin esbabı mucibesinde mes
nedi hareket ittihaz edilen noktai esasiye varit gö
rüldüğü gibi Dahiliye Encümeninin işaret ve kaydet
tiği veçhile yolları kati bir surette tefrik ve tasnif 
ederek tedahüle hiç bir suretle meydan vermemek de 
imkân haricinde bulunduğundan fen memurlarındaki 
noksanı kısmen telafiye medar olmak, hayati bir işi 
muntazam ve muttarit bir say ile ifa etmek takip et
mek için layihanın esas itibariyle kabulü muvafık gö
rülmüştür. 

Maddelerdeki tadilat hemen şekle inhisar etmiş 
gibidir. Ancak layihanın üçüncü ve dördüncü mad
delerinin tayyı hususunda Nafıa ve Dahiliye Encü
menlerinin noktai nazarlarına iştirak edilmiştir. Fil
hakika beş senelik programın aynen veya tadilen tas
diki için devairi müteallikası tarafından ifası muk-
tazi tetkikat, bir komisyon 'ihdasını zait kılacağı gibi 
bu yüzden tevellüt edecek kırtasi muamelat beyhu
de teahhuratı icabettirebilir. Bundan başka 1927 se
nesinde Nafıa emrine geçecek olan vilayet mühen
dis ve fen memurlarına maaş verilebilmesi ve Nafıa 
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müfettişlerine tamiratı mütemadiye tahsisatından 
şehri azami, bir maaşı asli nispetinde ikramiye itası
nın temini için iki maddei muvakkate ve İdarei Umu
miye! Vilayat Kanunu ile Yol Mükellefiyeti Kanu
nunda mevcut olup, işbu kanun ahkâmına muhalif 
hükümleri muhtevi mevaddın ilgası zımnında bir 
maddei esasiye ilave edilmiş olmakla mevzuun ehem
miyetine ve layihanın biran evvel iktisabı meriyet et
mesindeki faydaya binaen müstacelen müzakeresi 
istirhamıyle Heyeti Umumiyeye 'arz ve takdim kılın
dı. 19 Haziran 1927 

Reis " Mazbata Muharriri 
Çatalca Gaziantep 
Şakır Ali Oenani 
Aza Aza 

izmir Diyarbekir 
Ahmet Münir Şeref 

- Aza Aza 
Gaziantep Çorum 

Ahmet Remzi Mühendis Ziya 
Aza Aza 

Ertuğrul Kütahya 
Doktor Fikret Faik 

Aza Aza 
Kütahya Yozgat 

Mehmet Nuri Süleyman Sırrı 
Aza 

İstanbul 
Ali Rıza 

Hükümetin Teklifi ' 

Devlet ve Vilayet Demiryollarının Tevhidi Hakkında 
Kanun 

Madde 1. — Devlet yolları, vilayet yollariyle bir-
leşifcMlmiş ve ^cümlesinin tesis, inşa, idare ve hüsnü 
muhafazaları vilayat idaresi hususiyelerine tevdi edil
miştir. 

Madde 2. — Vilayetlerin bilumum memurini ifen-
niyesi Nafıa Vekâletince tayin ve muhassesatları Mu
vazene! uımumüyeden tesviye edilir. Memurini fenni-
yenin nakil harcırahı umumi bütçeden, geştigüzar 
harcırahları mensup oldukları vilayetler bütçelerin
den verilir. Vilayat memurini fenniyesine ve Nafıa 
müfettişlerine bir maaş ve tahsisatı fevkaladeleri 
mecmuunu tecavüz etmemek üzere Nafıa ve Dahiliye 
Vekâletlerince müştereken tespit edilecek miktarlar
da mensup oldukları vilayet bütçelerinden ücreti 
şehriye verilir. Nafıa müfettişlerinin idarei nıahıalü-
yelerce verilecek ücretleri merkezinde bulundukları 
vilayet bütçesinden tesviye olunur. 

Madde- 3. — Dahiliye Vekâleti idarei mahalliye 
Müdiri Umumisiyle Nafıa Vekâleti Yollar Müdiri 
Umumisinden Ticaret ve Müdafaa! Milliye Vekalet
leriyle Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaşetince men
sup birer azadan mürekkep olmak üzere (Yollar Ko
misyonu) teşkil edilmiştir, İşbu komisyon Dahiliye 
ve Nafıa Vekâletlerinin tasvip edecekleri zamanlarda 
içtima eder ve içtima müddetince 'azasına Nafıa yol 
inşaatı tahsisatımdan onar lira hakkı huzur verilir. 

Madde 4. — Yollar Komisyonunun vazifeleri : 
A) Vilayetlerin nafıa programlarını tetkik, 
B) Vilayetlerin hususi bütçelerindeki Nafıa 'kı

sımlarını ve memurini fenniye kadrolarını tetkik, 
C) Müteaddit senelere şamil taahhü'data esas 

olan ameliyatı tayin ye tespit, 
D) Her sene yol paraları ve tahsisatı miktarına 

ve amelei müketlefe ıkuvvei umumiyesine nazaran 
nerelerde ne miktar yol ve köprü yapıldığını ve yol
ların hüsnü muhafaza ve idameleri ve tamiratı dai
me vazifesinin ne dereceye kadar temin olunduğunu 
tetkik ve takip ile yol faaliyetlerinin müsmiriyetini 
tezyide hadim tedabiri tezekkür ve ittihaz etmekten 
ibarettir. Komisyonun kararları Nafıa ve Dahiliye. 
Vekâletlerinin fcasvibiyle meri olur. 

Madde 5. — Muvazene! umumiyeye dahil Nafıa 
bütçesinde yol ve köprüler için mevzu muhassesat 
yollar komisyonunun karar ve mütalaası alınarak bü
yük ve mühim yol ve köprülerin inşaatına ve tami
ratı esasiyesine ve silindir ve emsali edevatı cezimei 
inşaiye mubayaasına, makinist mektebi ile tamirat 
atölyeleri kuşat ve idaresine, garaj ve depo masari
fine karşılık tutulur. 

Madde 6. — 1926 senei maliyesi nihayetine kadar 
Devlet yollan taahhüdatından tahakkuk etmiş düyun 
Muvazene! umumiyeden alelusul tesviye edilir. Evvel
ce başlanmış olup, 1926 senei maliyesi nihayetinde 
ikmal edilmemiş bulunan Devlet ve vilayet yolları 
taâhhüdatı ikmal edilinceye kadar devam eder. 

Madde 7. — Muvazenei umumiyeye mevzu tah
sisatı karşılık tutarak müteaddit senelere şamil inşa
at ve silindir ve alatı cesime taahhüdatına girişmeye 
Nafıa Vekâleti ve musaddak program mucibince vi
layetlerin hususi bütçelerine dahil tahsisatı karşılık 
tutarak müteaddit senelere şamil taahhütlere girişme
ye valiler salahiyettardır. Müteaddit vilayetleri ala
kadar eden ve senelere şamil bulunan taahhüdat Na
fıa ve Dahiliye Vekâletlerinin kabul ve tasdikiyle ik
tisabı katiyet eder. . 

Madde 8. — Bu Kanun 1 Haziran 1927 tarihin
den muteberdir. 
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Madde 9. — Bu Kanunun ahkâmını icraya Mü
dafaa, Dahiliye, Maliye, Nafıa ve Ticaret Vekilleri 
memurdur. 17 Nisan 1927 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaai Milliye Vekili 

Dahiliye Vekili 
M., Cemil 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdüiıalik 

Nafıa Vekili 
Behiç 

Ticaret Vekili , 
Mustafa. Ra!hmi 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 
Bahriye Vekili 

İhsan 
Hariciye Vekili 

Doktor Refik Rüştü 
Maarif Vekili 

Mustafa Necati 
Ziraat Vekili 

Mehmet Sabri 
Sıhhiye ve Muaveneti 

İçtimaiye Vekilli 
Doktor Refik Beyefendi 

İmzada bulunmadı 

Nafıa Encümeninin Tadili 
Devlet ve Vilayet Yollarının Tevhidi Hakkında 

'Kanun 
Madde 1. — Devlet yoları, vilayet yollariyle bir

leştirilmiş ve cümlesinin tesis, inşa, idare ve hüsnü 
muhafazaları vilayat idarei hususiyelerine tevdi edil
miştir. 

Madde 2. — Vilayetlerin 'bilumum Nafıa memu
rini fenniyesi Nafıa Vekâletince tayin ve muhassesat-
ları Muvazenei umumiyeden tesviye edilir. Memuri
ni fenniyenin nakil harcırahı umumi bütçeden, geş-
tigüzar harcırahları mensup oldukları vilayetler büt
çelerinden verilir. Vilayat memurini fennayesine ve 
nafıa müfettişlerine bir maaş ve tahsisatı fevkalade
leri mecmuunu tecavüz etmemek üzere Nafıa ve Da
hiliye Vekâletlerince müştereken tespit edilecek mik
tarlarda mensup oldukları vilayet bütçelerinden ücreti 
şehriye verilir. Nafıa müfettişlerinin İdarei mahalliye-
lerce verilecek ücretleri, merkezlinde buiundüklan 
vilayet bütçesinden tesviye olunur. . 

Madde 3. — Nafıa Müsteşarının Riyasetinde Da
hiliye Vekâleti idarei mahalliye Müdiri Umumisiıyle 
Nafıa Vekâleti Yollar Müdiri Umumisinden, Ticaret 
ve Müdafaai Milliye Vekaletleriyle Erkânı Harbıiyei-
Umumiye Riyasetince mensup birer azadan mürek
kep olmak üzere (Yollar Komisyonu) teşkil edilmiş
tir. 

İşbu komisyon Dahiliye ve Nafıa Vekâletlerinin 
tasvip edecekleri zamanlarda içtima eder ve Reis ve 
azaiya içtimada hazır buiundüklan günler için Nalfıa 
yol inşaatı tahsisatından onar lira hakkı huzur veri
lir. 

Madde 4. — Yollar Komisyonunun vazifeleri : 
A) Vilayetlerin nafıa programlarım tetkik, tadil 

ve tespiti, 
IB) Memurini fenniye kadrolarının vilayetlerin 

hususi bütçelerindeki nafıa kısımlarının tetkik ve tes
piti, 

C) Müteaddit senelere şamil taahhüdata esas 
olabilecek işleri tayin ve tespit, 

D) Her sene yol paraları ve tahsisatı miktarına 
ve amelei mükellefe kuvvei umumiyesine nazaran 
nerelerde ne miktar yol ve köprü yapıldığını ve yol
ların hüsnü muhafaza ve idameleri ve tamiratı daime 
vazifesinin ne dereceye kadar temin olunduğunu tet
kik ve takip ile yol faaliyetlerinin müsmiriyetini tez
yide ihâdim tedabiri tezekkür ve ittihaz etmekten iba
rettir. Komisyonun kararları Nafıa ve Dahiliye Ve
kâletlerinin tasvibiyle mer'i olur. 

Madde 5. — Muvazenei umumiyeye dahil Nafıa 
bütçesinde yol ve köprüler için mevzu muhassesat 
yolar komisyonunun karar ve mütalaası alınarak 
büyük ve mühim yol ve köprülerin inşaatına ve ta
miratı esasiyesine ve silindir ve emsali edevatı cesi-
mei inşaiye mubayaasına makinist mefctehiyle 'tami
rat atelyeleri kuşat ve idaresine, garaj ve depo masa
rifine karşihk tutulur. 

Madde 6. — 1926 senei maliyesi nihayetine ka
dar devlet yolları taahhüdatından tahakkuk etmiş 
düyun muvazenei umumiyeden alelusul tesviye edilir. 
Evvelce başlanmış olup, 1926 senei maliyesi nihaye
tinde ikmal edilmemiş bulunan Devlet ve vilayet yol
ları taalhhüdatı ikmal edilinceye kadar devam eder. 

Madde 7. — Muvazenei umumiyeye mevzu tahsi
satı karşılık tutarak müteaddit senelere şamil inşaat 
ve silindir ve alatı cesime taahhüdatına girişmeye 
Nafıa Vekâleti ve musaddafc program mucibince vi
layetlerin hususi bütçelerine dahil tahsisatı karşılık 
tutarak müteaddit senelere- şamil taahhütlere giriş
meye idarei hususiyeler salahiyettardırlar. Müteaddit 
vilayetleri alakadar eden ve senelere şamil bulunan 
taahıhüdat Nafıa ve Dahiliye Vekâletlerinin kabul ve 
tasdikiyle iktisabı katiyet eder. 

Madde 8. — İşbu 'kanuna mugayir ahkâm mül
gadır. 

Madde 9. — Bu Kanun 1 Haziran 1927 tarihinden 
muteberdir. 

Madde 10. — Bu Kanunun ahkâmını icraya Mü
dafaa, Dahiliye, Maliye, Nafıa ve Ticaret Vekilleri 
memurdur. 
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Dahiliye Encümeninin Tadili 

Devlet ve Vilayet Yollarımın Tevhidi Hakkında 
Kanun 

Madde 1. — Devlet yolları, vilayet yollariyle foir-
leştirıilimıiş ve oümılesinin tesis, inşa, tamir, idare ve 
hüsnü muhafazaları yilayat idarei hususiyelerine tev
di edilmiştir. 

Madde 2. — Vilayetlerin bilumum Nafıa Memu
rini fenniyesi Nafıa Vekâletince tayin ve maaş ve 
muhassesatları muvazenei umumiyeden tesviye edi
lir. Memurini fenniyenin nakil harcırahı umumi büt
çeden geştigüzar harcırahları mensup oldukları vila
yet bütçelerinden verilir. Vilayat memurini fenniye-
sine ve Nafıa müfettişlerine bir maaş ve tahsisatı 
fevkaladeleri mecmuunu tecavüz etmemek üzere 
Nafıa ve Dahiliye Vekâletlerince müştereken tespit 
edilecek miktarlarda mensup oldukları vilayet bütçe
lerinden ücreti şehriye verilir, 

Nafıa müfettişlerinin idarei mahaliiyeee verilecek 
ücretleri merkezinde bulundukları vilayet bütçesin
den tesviye olunur. . 

Madde 3. — Vilayet yollarının beş seneMk prog
ramını mahalli meclisi umumileri tanzim ye berayı 
tasdik Dahiliye ve Nafıa Vekâletlerine irsal ederler. 
Vekâletler bu programları müştereken bir buçuk ay 
zarfında tasdik ve iade etmeye mecburdurlar. Bir 
buçuk ay zarfında iade edilmediği takdirde tasdik 
edilmiş addolunarak vilaye'tl'erce icraata başlanılabi-
lir. 

Madde 4. — Muvazenei umumiyeye dahil Nafıa 
bütçesinde yol ve köprüler için mevzu muhassesat 
mühim yol ve köprülerin inşaatına ve tamiratı esa-
siyesine ve silindir ve emsalli edevatı cesimei inşaiye 
mubayaasına makinist mektebiyle tamirat atelyeleri 
kuşat ve idaresine, garaj ve depo masarifine karşılık 
tutulur, 

Madde 5. — 1926 senei maliyesi nihayetine kadar 
Devlet yolları taahhüdatından tahakkuk etmiş düyun 
muvazenei umumiyeden alelusul tesviye edilir. Ev
velce başlanmış olup, 1926 senei maliyesi nihayetin
de ikmal edilmemiş bulunan devlet ve vilayet yol
ları taahhüdatı ikmar-edilinceye kadar devam eder. 

Madde 6. — Muvazenei umumiyeye mevzu tah
sisatı karşılık tutarak müteaddit şendere şamil inşaat 
ve silindir ve alatı cesime taâh'hüdâtına girişmeye 
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Nafıa Vekâleti ve musaddak mucibince vilayetlerin 
hususi bütçelerine dahil tahsisatı karşılık tutarak mü
teaddit senelere şamil taahhütlere girişmeye idarei 
hususiyeler salâhiyettardır. Müteaddit vilayetleri ala
kadar eden ve senelere şamil bulunan taahhüdat Na
fıa ve Dâhiliye Vekâletlerinin kabul ve tasdikiyle ik
tisabı katiyet eder. 

Madde 7. — İşbu Kanuna mugayir ahkâm mül
gadır. 

Madde 8. — Bu Kanunun hükmü 1928 Nisanın
dan itibaren muteberdir, 

Madde 9. — Bu Kanunun ahkâmını icraya Dahi
liye, Maliye ve Nafıa Vekilleri memurdur. 

Bütçe Encümeninin Tadili 

Devlet ve Vilayet Yollarının Tevhidi Hakkında 
Kanun 

Birinci Madde — Devlet yollan vilayet yollariy
le birleştirilmiş ve cümlesinin inşa, tamir, idare ve 
hüsnü muhafazaları vilayet idarei husuşiyelerme tev
di edilmiştir. 

İkinci Madde — Vilayetlerin mühendis ve fen 
memurları Nafıa Vekâletince tayin ve maaş ve mu
hassesatları muvazenei umumiyeden tesviye edilir. 
Mühendis ve fen memurlarının nakil harcırahları 
Nâfıa Vekâleti bütçesinden ve geştigüzar harcırahları 
mensup oldukları idarei hususiye bütçelerinden veri
lir. Vilayet, mühendis ve fen memurlarına bulunduk
ları mıntıkaların icabatına göre bir maaş ve tahsi
satı fevkaladeleri mecmumunu tecavüz etmemek üze
re Nafıa ve Dahiliye Vekâletlerince müştereken tes
pit edilecek miktarlarda mensup oldukları vilayet 
idarei hususiye bütçelerinden şehri ihtisas ücreti ve
rilir. 

Üçüncü Madde — 1929 senei maliyesi iptida
sından tatbik edilmek üzere tanzim edilecek beş se
nelik umumi programlar 1927 senei- maliyesi niha
yetine kadar Meclisi umumilerce ihzar ve Nafıa ve 
Dahiliye Vekâletlerine tevdi olunur. 

Her iki vekâletçe bu programlar altı ay zarfında 
tetkik ve aynen veya tadilen bittasdik mahallerine 
iade edilir. Altı ay zarfında iade olunmayan prog
ramlar tasdik edilmiş addolunur. Müteakip beş sene
lik programlar birinci devrenin dördüncü senesi ni
hayetine kadar hazırlanıp, vekâletlere gönderilir. 
Bunlar hakkında da kezalik birinci devredeki usul ve 
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ahkâm cereyan eder. 1927 ve 1928 senelerine ait yol 
işleri vilayetlere intikal eden devlet yollan da dahil 
olmak üzere usulü dairesinde tasdik edilecek senelik 
bütçeleri mucibince idare olunur. 

Dördüncü Madde — Her sene nafıa bütçesinde 
yol ve köprüler için mevzu muhassesat mühim köp
rülerin inşaatına ve tamiratı esasiyesine ve silindir 
ve emsali edevatı cesimei inş'aiye mubayaa, tamir ve 
muhafazasına ve makinist mektebiyl'e silindir tami
rat atelyeleri kuşat ve idaresine tahsis edilir. Ancak, 
devletçe hususi ehemmiyeti haiz ve müstacelen inşa 
veya tamirleri zaruri görülen bazı yollar için de Da
hiliye ve Nafıa Vekâletlerinin teklifi ve îcra Vekille
ri Heyeti karariyle bu tahsisattan alakadar idarei hu-
susiyelere muavenet olunabilir. 

Beşinci Madde — 1926 senei maliyesi nihayetine 
kadar devlet yolları taahhüdatından mütefaakkik dü
yun ile evvelce başlanmış olup, 1926 senei maliyesi 
nihayetinde ikmal edilmemiş bulunan ve 1927 sene
sinde inşaatına devam edecek olan Devlet yolları ta-
ahhüdatından mütevellit müteahhitler matlubatı 1927 
Nafıa bütçesinin 590 ncı yollar faslının ikinci mad
desinden tesviye olunur. , 

Altıncı Madde — Senevi tediye miktarları muva
zene! umumiyeye mevzu tahsisatın rub'unu ve azami 
beş senelik müddeti tecavüz etmemek üzere büyük 
köprüler inşası ve silindir mubayaası için taahhüdat-
ta bulunmaya Nafıa Vekâleti ve musaddak program 
mucibince bir veya müteaddit vilayetlerin hususi büt
çelerine dahil tahsisatın senevi azami yüzde ellisini 
karşılık göstermek ve beş seneyi tecavüz etmemek 
suretiyle ve Dahiliye ve Nafıa Vekâletlerinin tasdi

kiyle müteaddit senelere şamil taahhütlere girişme
ye idarei hususiyeler salahiyattardır. 

Birinci Madde — İdarei Umumiyei Vilayat Ka
nuniyle Yol Mükellefiyeti Kanununda mevcut olup, 
işbu kanun ahkâmına muhalif bulunan bilcümle me-
vaddı kanuniye mülgadır. 

Sekizinci Madde — Bu Kanun 1 Ağustos 1927 
tarihinden muteberdir. 

Dokuzuncu Madde — Bu Kanunun ahkâmına ic
raya Dahiliye, Maliye ve Nafıa Vekilleri memurdur. 

Birinci Maddei Muvakkate : 1927 Nafıa Vekâleti 
bütçesinin 573 ncü vilayat memurini maaşatı faslın
dan 57 220 ve 575 nci tahsisatı fevkalade faslından 
84 220 ve 584 ncü faslın ikindi demirbaş maddesin
den 100 000 ve 590 ncı faslın birinci tamiratı müte
madiye maddesinden 93 198 lira ki, cem'an 334 638 
lira tenzil (ve vilayat mühendis ve fen memurların
dan Nafıa Vekâleti emrine geçenlerin maaş ve tah
sisatı fevkaladeleri) namiyle yeniden açılan 573/A 
faslının birinci maaş maddesine 141 150, ikinci tah
sisatı fevkalade maddesine 193 488 lira nakil ve vaz 
edilmiştir. 

İkinci Maddei Muvakkate : Vilayat mühendis ve 
fen memurlarından Nafıa Vekâleti emrine geçecek 
olanların 1927 senei maliye kadrosu vekâleti mezkû-
rece tanzim ve İcra Vekilleri Heyetince tasdik olu
nur. 

Üçüncü Maddei Muvakkate : Vilayet mıntıkala
rında yol işlerinde fiilen çalışan Nafıa müfettişlerine 
tamiratı mütemadiye tahsisatından maaşı aslilerini 
tecavüz etmemek üzere şehri bir ikramiye itasına 
Nafıa Vekili mezundur. 
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Muvazene! Umumiye Kanuniyle Kabul Buyrulan 1927 Senesi Vilâyat Heyeti Fenniye Kadrosunun On Aylık 
Maaş ve Tahsisatı Fevkalâdesi Miktarını Müıbeyyin Cetveldir. 

Şehrisi 
Tahsisatı 

FeVkalâde 
Lira Kr. 

381 25 
580 00 
715 00 

1 776 25 
537 50 
400 00 
900 00 . 
800 00 
490 00 
450 00 
480 00 
560 00 
352 00 

8 422 00 
84 220 00 

Maaş 
Lira Kr. 

325 
480 
550 

1 305 
350 
-240 
500 
400 
210 
150 
240 
240 

. 1 3 2 
600 

5 722 -
57 220 

BEYANI 
Lira 

Memur 
Âdet 

5 
8 

11 
29 
10 
8 

20 
20 
14 
15 
12 
16 
11 
20 

199 
199 

Vazaifi 

Baş mühendis 
Baş mühendis 
Baş mühendis 
Mühendis 

» 
Mühendis muavini 
Fen memuru muavini 

» » » 
» » » 

Fen muavini Nam 
Kâtip ve Müh. Mâm. 

» Ambar Memuru 
Ambar memuru 
Odacı 

Beherinin 
maaş veyaÜc. 

65 
60 
50 
45 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
20 
15 
12 
30 

Yekûn 
On aylık maaş tahsisat miktarı. 

Mülâhazat 

Ücreti şehriye 

57 220 On aylık maaş 
84 220 On aylık tahsisatı fevkalâde 

141 440 Yekûn 
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Yollar Tevhid Kanununun 1 Ağustos 1927 Tarihinden İtibaren Mevki Meriyete vaz'ından 
Heyeti Fenniyesinin On Aylık Kadro Cetvelidir. 

Dolayı Vilâyat 

Şehrisi 
Tahsisatı 

Fevkalâde 
Lira Kr. 

305 
\ . 1 812 50 

2 275 00 
1 150 00 

806 25 
800 00 

4 050 00 
3 600 00 
2 450 00 
2 100 00 

19 348 75 
193 487 50 

Maaş 
Lira 

260 
1 500 
1 750 

800 
525 
480 
750 

1 000 
1 250 

2 250 
1 800 
1 050 

700 

14 lıl 5 
141 150 

Kr. 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 
00 

00 
00. 

Memur 
Adet 

4 
25 
35 
20 
15 
16 
5 
5 
5 

90 
90 
70 
70 

450 
450 

-

Baş 
* 
» 

Vazaifi 

mühendis 
» 
» 

Mühendis 

Fen 
» 
» 
» 

On; 

» 
» 
» 
» 
» 
Muavini 

» 
» 
» Namzet 

aylık maaş ve tahsis* 

Beherinin 
maaş veya Üc. 

65 
60 
50 
40 
35 
30 

> 150 
200 
250 

25 
20 
15 
10 

it miktarı 

Mülâhazat 

-

Ücreti şehriye 
» » 
» » 

Yekûn : 

BEYANI 
Lira Kr. 

141 150 00 On aylık maaş 
193 487 50 On aylık tahsisatı fevkalâde. 

334 637 50 Yekûn 

İşbu maaşatın sureti tesviyesi beyanı 
BEYANI 
Lira Kr. 

57 220 
84 220 

100 000 
93 197 50 

Maaş at 
Tahsisatı fevkalâdeden 
Demirbaş eşya tahsisatından 
Tamiratı mütemadiye tahsisatı 

334 637 50 Yekûn 
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REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı efendim? (Hayır sesleri) Madde
lere gedilmesini kabul edenler el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 

Devlet ve Vilayet Yollarının Tevhidi Hakkında 
Kanun 

Birinci ıMadde — Devlet Yolları Vilayet Yollariy-
le birleştirilmiş ve cümlesinin inşa, tamir, idare ve 
hüsnü muhafazaları vilayat idarei hususiyelerine tev
di edilmiştir, 

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

İkinci Madde — Vilayetlerin mühendis ve fen 
memurları Nafıa Vekâletince tayin ve maaş ve mu-
hassesatları Muvazene! Umumiyeden tesviye edilir. 
Mühendis ve fen memurlarının nakil harcırahları 
Nafıa Vekâleti bütçesinden ve geştigüzar harcırah
ları mensup oldukları idarei hususiye bütçelerinden 
verilir. Vilayat mühendis ve fen memurlarının bu
lundukları mıntıkaların icabatına göre bir maaş ve 
tahsisatı fevkaladeleri mecmuunu tecavüz etmemek 
üzere Nafıa ve Dahiliye Vekâletlerince müştereken 
tespit edilecek miktarlarda mensup oldukları vilayet 
idarei hususiye bütçelerinden, şehri ihtisas ücreti ve
rilir. 

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

Üçüncü Madde — 1929 senei maliyesi iptidasın
dan tatbik edilmek üzere tanzim edilecek beş senelik 
umumi programlar 1927 senei maliyesi nihayetine 
kadar meclisi umumilerce ihzar ve Nafıa ve Dahiliye 
Vekâletlerine tevdi olunur. Her iki vekâletçe bu prog
ramlar altı ay zarfında tetkik ve aynen veya tadilen 
bittasdik mahallerine iade edilir. Altı ay zarfında 
iade olunmayan programlar tasdik edilmiş addolu
nur. Müteakip, beş senelik programlar birinci devre
nin dördüncü senesi nihayetine kadar hazırlanıp ve
kâletlere gönderilir. 

Bunlar hakkında da kezalik birinci devredeki usul 
ve ahkâm cereyan eder. 1927 ve 1928 senelerine ait 
yol işleri vilayetlere intikal eden devlet yolları da da
hil olmak üzere usulü dairesinde tasdik edilecek se
nelik 'bütçeleri mucibince idare olunur. 

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

Dördüncü Madde — Her sene Nafıa bütçesine 
yol ve köprüler için mevzu muhassesat mühim köprü
lerin inşaatına ve tamiratı esasiyesine ve silindir ve 
emsali edevatı cesimei iaşaiye mubayaa, tamir ve 
muhafazasına ve makinist mektebi ile silindir tami

rat atelyeleri kuşat ve idaresine tahsis edilir. Ancak, 
devletçe hususi ehemmiyeti haiz ve müstacelen inşa 
veya tamirleri zaruri görülen bazı yollar İçin de Da
hiliye ve Nafıa Vekâletlerinin teklifi ve İcra Vekille
ri Heyeti karariyle bu tahsisattan alakadar idarei hu-
susiyelere muavenet olunabilir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Beşinci Madde — 1926 senei maliyesi nihayetine 
kadar devlet yolları taahhüdatından mütehakkik dü
yun ile evvelce 'başlanmış olup, 1926 senei maliyesi 
nihayetinde ikmal edilmemiş bulunan ve 1927 sene
sinde inşaatına devam edilecek olan Devlet yolları 
taahhüdatından mütevellit müteahhitler matlubatı 
1927 Nafıa bütçesinin 590 ncı yollar faslının ikinci 
maddesinden tesviye olunur. 

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

Altıncı Madde — Senevi tediye miktarları Mu-
vazenei Umumiyeye mevzu tahsisatın rub'unu ve aza
mi beş senelik müddeti tecavüz etmemek üzere'.bü* 
yük köprüler inşası ve silindir mubayaası için taah-
hüdatta bulunmaya Nafıa Vekâleti ve musaddak 
program mucibince bir veya müteaddit vilayetlerin 
hususi bütçelerine dahil tahsisatın senevi azami yüzde 
ellisini karşılık göstermek ve beş seneyi tecavüz et
memek suretiyle ve •Dahiliye ve Nafıa Vekâletlerinin 
tasdikiyle müteaddit senelere şamil taahhütlere giriş
meye idarei hususiyeler salahiyattardır. 

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

Yedinci Madde — İdarei Umumiyei Vilayat Ka
nunuyla Yol Mükellefiyeti Kanununda mevcut olup, 
işbu kanun ahkâmına muhalif bulunan bilcümle me-
vaddı kanuniye mülgadır. 

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

Birinci Maddei Muvakkate : 1927 Nafıa Vekâleti 
bütçesinin 573 ncü Vilayat memurini maaşatı faslın
dan 57 220 ve 575 nci tahsisatı fevkalade faslından 
84 220 ve 584 ncü faslın ikinci demirbaş maddesin
den 100 000 ve 590 ncı faslın birinci tamiratı müte
madiye maddesinden 93 198 lira ki, cem'an 334 638 
lira tenzil (ve vilayat mühendis ve fen memurların
dan Nafıa Vekâleti emrine geçenlerin maaş ve tah
sisatı fevkaladeleri) namiyle yeniden açılan 573/A 
faslının birinci madde maaş maddesine 141 .1.50, ikin
ci tahsisatı fevkalade maddesine 193 488 lira nakil 
ve vaz edilmiştir. 
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REİS — Birinci maddeyi muvakkateyi kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

ikinci Maddei Muvakkate •" Vilayat mühendis ve 
fen memurlarından Nafıa Vekâleti emrine geçecek 
olanların 1927 senei maliye kadrosu vekâleti mez
kûr ece tanzim ve İcra Vekilleri Heyetince tasdik 
olunur. 

REİS — İkinci maddeyi muvakkateyi kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Üçüncü Maddei Muvakkate : Vilayat mıntıkala
rında yol işlerinde fiilen çalışan Nafıa müfettişlerine 
tamiratı mütemadiye tahsisatından maaşı aslilerini 
tecavüz etmemek üzere şehri bir ikramiye itasına 
Nafıa Vekili mezundur. 

REİS — Üçüncü maddei muvakkateyi kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir, 

Sekizinci Madde — Bu Kanun 1 Ağustos 1927 ta
rihinden mute'berdir. 

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

Dokuzuncu Madde — Bu Kanunun ahkâmını ic
raya Dahiliye, Maliye ve Nafıa Vekilleri memurdur. 

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

Efendim, kanunun heyeti umumiyesini tayini esa
mi ile reye arz ediyorum. Kabul edenler beyaz, etme
yenler kırmızı rey pusulası vereceklerdir. 

11.— İnhisarı duhan Kanunu muvakkatenin 44 
ncü maddesine bir fıkra ilavesi hakkında (I /l 18) nu
maralı Kanun layihası ve Maliye ve Bütçe Encümen
leri mazbataları. 

REİS -T- Mazbataları okutuyorum. 
Türkiye Cumhuriyeti 

Başvekâlet Müsteşarlığı 9 Mayıs 1927 
Adet : 6/1869 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

İnhisarı duhan kanunu muvakkatenin 44 ncü 
maddesine 'bir fıkra ilavesi hakkında Maliye Vekâ
leti .celilesince tanzim ve İcra Vekilleri Heyetinin 
4 Mayıs 1927 tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi 
Âliye arzı tasvip olunan kanun layihasiyle esbabı 
mucibe mazbatasının musaddak sureti lef fen takdim 
olunmuştur. 

Muktezasın-ın ifasına ve neticesinin iş'arına müsa
ade buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
İnhisarı duhan kanunu muvakkati ile kanunu 

mezkûrun suveri tatbikiyesini mübeyyin nizamna
medeki cezayı nakdilerden feragat ve mahkemeye 
başlanıldıktan sonra akdi sulhe idarei inhisariye sa-
lâhiyattar olmadığı cihetle kanunu mezkûrun 44 ncü 
maddesinde muharrer olan muamelat ve merasimi 
kanuniye zürram veya hayvanatının sari bir hastalı
ğa musap olmaları veya ref'i kendi iktidarları dahi
linde olmayan sair bir sebebi mücbir ile ifa edile
mediği takdirde zürram tamamen mağdur olduğuna 
kanaat hâsıl eden idare takibi davadan feragate ka
nunen imkân bulamamaktadır. Her ne kadar yeni 
kanunu cezanın 45 nei maddesinin birinci fıkrasın
da «cürümde kastın 'bulunmaması cezayı kaldırır» 
denilmekte olmasından dolayı zürraın kaçakçılık 
kasdiyie hareket etmediklerini esnayı muhakemede 
müdafaa ederek beraat etmeleri varidi hatır olabi
lirse de, maddei mezkûrenin ikinci fıkrasında «Fai
lin bir şey yapmasının veya yapmamasının neticesi 
olan bir fiilden dolayı kanunun o fiile ceza tertip 
ettiği ahval müstesnadır.» Cümlesinin muharrer bu
lunması kaçakçılık gayesini takip etmeyen zürram 
beraat kararı istihsal edebilmeleri imkânını müteas-
sir kılmaktadır. Bilfarz indelmuhakeme beraat ka
rarı istihsal etmiş olsalar bile mahkemede kendileri
ni müdafaa-için masarifi rahiye ihtiyar ve ledelhace 
avukat tayin ederek ücreti vekâlet ita eyleyeceklerin
den dolayı binnetice mutazarrır olacakları da bedîhi 
bulunmuştur. Binaenaleyh zürraın şu suretle mağdu
riyetten vikayeleri esbabını teminen doğrudan doğ
ruya zürraı alakadar eden inhisarı duhan kanunu 
muvakkatinin 44 ncü maddesinde muharrer cezayı 
nakdiler hakkında İdarei inh'isariyenin hükümden ev
vel veya sonra akdi sulh ve ledelhace davadan fera
gat edebilmesi muvafık görülmüş ve maddei mezfcû-
reye ilave edilmek üzere tanzim olunan İayihai kanu
niye rapt edilmiştir. 

Türkiye 
. Büyük Millet Meclisi 18 . 5 , 1927 

Maliye Encümeni 
Adet : Karar Numarası : 93 
Kayıt Numarası : 1/1178 

Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

İnhisarı duhan Kanunu muvakkatinin 44 ncü 
maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında tanzim olunan 
kanun layihasiyle esbabı mucibe mazbatası 9 Mayıs 
1927 tarih ve 6/1869 numaralı 'Başvekâlet tezkeresiy-
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le Encümenimize havale buyurulmakla Maliye Ve
kili Abdül'haliik Beyin huzuriyle tetkik ve müzakere 
olundu. i 

Zürraın menfaatine matuf bulunan kanun lâyiha
sı esas itibariyle kabul ve serlevhası tertip, birinci ve 
ikinci maddeleri bitteVhit kısmen tadil, üçüncü madde, 
ikinci ve dördüncü madde 'de üçüncü madde olarak 
tespit Edilerek bermucibihavale bütçe Encümenine 
takdim. 

aliye Encümeni Reisi 
Beyazıt 

Şef ile 

Kâtip 
Diyarbekir 

Aza 
Kocaeli 
Ragıp 

Mazbata Muharriri 
Ankara 
İhsan 
Aza 

Konya 
Mustafa 

Aza 
Ordu 

Hamdi 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Encümeni 
Karar Numarası : 193 

Kayıt Numarası : 1/11178. 

Bütçe Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

'İnhisarı duhan Kanunu muvakkatinin 44 ncü 
maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında »olup, Heyeti 
Umumiyenin 12.5.1927 tarihli inikadında Maliye ve 
Bütçe Encümenlerine havale buyurulan kanun lâyi
hası Maliye Encümeninin mazbatasiyle birlikte En
cümenimize tevdi kılıiîmakla Maliye Vekili Musta
fa Abdülhalik Beyin huzuriyle tetkik ve müzakere 
olundu. 

İnhisarı duhan Kanunu muvakkatinin mevzuba
his maddesindeki ahkâmı cezaiyeye zürra'ın ekseri
ya bir maksadı mahsusla hareket etmedikleri halde 
duçar oldukları görüldüğünden hükümetçe bunların 
mağduriyetlerine nihayet verebilmek üzere işbu mad
dede muharrer cezayı nakdîler hakkında idarei inhi-
sariyenin hükümden evvel veya sonra sulh âkt ve 
icabında davadan feragat edebilmesini teminen bu 
lâyihai kanuniyeyi teklif ettiği anlaşılmaktadır. Zür-
raı bazı müşkülâttan kurtarması ve kendi iktidarları 
dahilimde olmayan ef'alden dolayı cezaya duçar kal
malarını men eylemesi itibariyle lâyihai kanuniye En-
cümenimizce de şayanı kabul görülmüş, ancak şek
le ait bazı tadilât ile beraber bininci madde metnine 
'(Encümeni müşaverei maliye karariyle) kaydının ilâ

vesi tensip kılınarak ihzar olunan lâyihai kanuniye-
nin möstacelen müzakeresine müsaade buyurulmak 
istirhamiyle Heyeti Celileye arzına karar verilmiştir. 

19 . 6 . 1927 
Reis 

Çatalca 
Şakir 
Kâtip 
,Konya 

Fuat 
Aza 

Diyarbekir 
Şeref 
Aza 

Çorum 
Ziya 
Aza1 

Kütahya 
Faik 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 
Ali Cenani 

Aza 
İzmir 

Ahmet Münir 
Aza 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Aza 
İJstaribul 
Ali Rıza 

Aza, 
Bozoık 

Süleyman Sırrı 
Aza 

İsparta 
/ Mükerrem 

Hükümetin Teklifi 
Kanun 

Birinci Madde — İnhisarı duhan Kanunu muvak
katinin 44 ncü maddesine fıkra* atiye ilâve edilmiş-
tkv 

İkinci Madde — İşbu maddede muharrer cezayı 
nakdîler hakkında idarei inhisariye hükümden evvel 
veya kesbi katiyet etse dahi hükümden sonra sulh 
akdeyliyebileceği ıgibi feragat de edebilir. 

Üçüncü Madde — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

İşbu kanunun icrasına Ma-
. 3 . 5 . ' . 1927 

İDördüncü Madde — 
üye Vekili memurdur.. 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaa! Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
Cemil Beyefendi 

İmzada bulunmadı 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Nafıa Vekili 
Behiçi 

Ticaret Vekili 
Mustafa Rahmi 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 
Bahriye Vekili 

İhsan 
Hariciye Vekili 

Dr. Tevfik Rüştü 
Beyefendi 

İmzada bulunmadı 
Maarif Vekili 

Mustafa Necati 
Ziraat Vekili 

Mehmet Sâbri. 
Sıhhiye ve Muaveneti 

İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 
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Maliye Encümeninin Tadili 

2 Nisan 1'3'3Ö Tarihli İnhisarı Duhan Kanunu Mu- j 
vakfcatinin 44 ncü Ma'ddesine Bir, Fıkra İlâvesine 

Dair Kanun 
Madde 1, — İnhisarı Duhan Kanunu muvakka

tinin 44 ncü maddesine fıfcrai atiye ilâve edilmiştir. 
işbu maddede muharrer cezayı nakdîler hakkın

da idareli inhisariye hükümden evvel veya hüküm
den sonra dahi sulh akdedebileceği »gibi davadan fera
gat de edebilirler. 

Madde 2. — İşbu İkamın tarihi neşrinden mute
berdir. *. 

IMadde 3, — İşbu 'kanunun icrasına Mâliye Ve
kili memurdur. 

'Bütçe Encümeninin Tadili 
2 Nisan 1330 Tarihli İnhisarı Duhan Kanunu 

Muvakkatinin 44 ncü Maddesine Bir Fıkra Tezyiline 
Dair Kanun 

Birinci Madde — 2 Nisan 1330 -tarihi inhisarı 
duhan kanunu muvakkatinin 44 ncü maddesine fıfc
rai atiye tezyil edilmiştir: 

Fıfcrai Müzeyyele : İşbu maddede muharrer ceza
yı nakdîler hakkında idarei inhisariye Encümeni mü-
şaverei maliye karariyle hükümden evvel veya kesbi 
fcatiyet etmiş olsun olmasın hükümden sonra sulh 
afcdeyliyebileceği gibi, bu cezaların tafcip ve tahsilin
den feragat edebilir. 

İkinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. ' 

Üçüncü Made — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı? (Hayır, sesleri) Maddelere geçilme
sini kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 
İnhisarı Duhan Kanunu Muvakkatinin 44 ncü Mad

desine Bir Fıkra Tezyiline Dair Kanun 
Birinca Madde — 2 Nisan 1330 tarihli İnhisarı 

duhan kanunu muvakkatinin 44 ncü maddesine fıfc
rai atiye tezyil edilmiştir:. 

İşbu maddede muharrer cezayı nakdîler hakkın
da idarei inhisariye, encümeni müşaverei maliye ka
rariyle hükümden evvel veya fcesbi fcatiyet etmiş ol
sun, olmasın hükümden sonra sulh akdededebileceği 
gibi bu cezaların talkip ve tahsilinden feragat edebi
lir. 

REİS — Birinci maddeyi kabul edenler el 'kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. I 
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İkinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mute-
berdirâ 

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

Üçüncü Madde — Bu fcanunun ahkâmını icra
ya Maliye Vekili memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler el 'kaldırsın.., Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Kabul1 edilmiştir. 

12. — İstanbul'da tesis edilecek serbest mıntaka 
hakkında. (111054) numaralı kanun lâyihası ve Tica
ret ve Bütçe Encümenleri mazbataları. 

REİS — Mazbatalar okunacaktır. 
Türkiye Cumhuriyeti 

Başvekâlet Kalemi Mahsus 
Mü'diriyeti 31 Kânunusani 1927 

Adet : 6/467 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celiiesine 

İstanbul'da tesis edilecek olan serbest mıntıka 
hakkında Ticaret Vekâleti Celilesince tanzim edilen 
ve İcra Vekilleri Heyetinin 23 Kânunusani 1927 ta
rihli içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tas
vip olunan fcanun lâyihasiyle esbabı mucibe mazbata
sının müsaddak sureti lefifen takdim olunmuştur. 

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

ıBaşvekıiI 
İsmet 

Esbabı Mucibe1 

Son senelerde cihanşümul bir mahiyet alan buh
ranı iktisadî dol'ayısiyle bütün milletler hariçten ken
di memleketlerine para ve iş celbetmek için muhte
lif çarelere tevessül etmekte ve bir çok tedbirler al
maktadır. İşte bu ticarî ye iktisadi zaruretlerden mül
hem olarak hükümet, mevkii ve coğrafîsi itibariyle 
Avrupa ile Şark arasında en mühim bir transit mer
kezi olan İstanbul Limanında bir serbest mıntıka te
sisinin memleketin ticarî sınaî ve ziraî menafi itiba
riyle pek mühim fevait temin edeceğine kani olmuş 
ve komşu memlefcetlerde bu fcabii menatıfcın taad
düt ve tefcessürü ile bazı ecnebi müessesatı sınaiye-
sinin izhar eyledikleri arzu ve talepler de bu nofctai 
nazarı müeyyet bulunmuş olmakla bu hususta bir 
komisyon teşkil olunarak tetkifcatı lâzırtıe icra etti
rilmiştir. Komisyonun icra eylediği tetkifcat neticesin
de ihzar ettiği rapor ve fcanun lâyihası bittetkifc ka
nun lâyihasında bazı tadilât icra olunarak merbuten 
takdim kılınan şekilde tespit edilmiştir. 
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Birinci Madde — İstanbul veya civarında bir ser
best mıntıka ihdası hakkında olup, komisyonun tes
pit eylediği şekil aynen ipka edilmiştir. 

İkinci Madde — Komisyonca tanzim olunan ikin
ci madde, serbest mıntıkada tesis ve ihdas olunabile
cek mebaliğ ve müessesattan ve üçüncü maddede bu 
mıntıkada icra edilecek muamelât, harekât ve ame
liyelerden bahis bulunmakta olduğu görülerek bu iki 
maddenin ayrı ayrı ve taf silâtiyle zükir ve tadat olunması 
kanunlarda takip edilmesi ica'beden münakkahiyeti 
ifade ile kabili telif görülmediğinden her iki madde 
bittevhit daha muhtasad ve müfit bir şekle ifrağ ve 
ikinci madde olarak tanzim edilmiştir. 

Ve keza komisyonun ihzar eylediği lâyihanın 
ikinci maddesinde mıntıkanın bir şahsiyeti maneviye 
olmak itibariyle İstanbul'daki elektrik ve telefon gibi 
imtiyazatın sahai şümulüne dahil olmayarak müsta-
kilen kendi tesisatını vücuda getirebileceği hakkında 
bir fıkra yazılmış isede bu cihetin ayrıca zikrine lü
zum görülmemiştir. 

Üçüncü Madde — Komisyonca tanzim olunan 
maddede serbest mıntıka olarak tayin olunacak ma
hallin tespiti için teşekkül edecek Heyet azasının 
adedi ve îstaribul Şehremanetiyle Ticaret odasından 
da aza bulundurulması tasrih kılınmış ise de bu he
yetin kimlerden mürekkep olacağının ve miktarının 
Heyeti Vekileye terkediknesi 'daha muvafık görüle
rek <bu madde o suretle tashih edilmiştir. 

Dördüncü Madde — Serbest mıntıka hududu dar 
biline müsadif bilumum arazi, emlâk hakkında is
timlâk kararnamesi ahkâmının tatbikine mütedair 
olup, mıntıkanın menafli umumiyeye hadim olmak 
üzere kabul edilmesi' esasını temin ve bu kabil arazi 
ve mebani ashabından oirrıza iştira ve mubayaat 
imkânsızlığını 'bertaraf etmek üzere vaz edilmiştir. 
Ancak komisyonun tanzim ettiği madde tafsilâtı za-
ideyi muhtevi görülerek vekâletçe aynı maksadı te
min edecek şekilde daha muhtasar bir surette dör
düncü madde olarak tanzim edilmiştir. 

Beşinci Madde — Komisyonca tanzim edilen ser
best mıntıkanın ne suretle ve kimler tarafından idare 
olunacağı hakkındaki yedinci maddenin aynı olup, 
beşinci madde olarak kabul ve şekil ve tarzı idare 
hakkındaki esasat Aivrupa'daki muhtelif serbest mın
tıkaların tarzı 'idareleri nazarı dikkate alınarak tes
pit edilmiştir. 

I (Altıncı Madde — Komisyonun tanzim ettiği lâ-
I yihanıh sekizinci maddesinin şekli muaddeli olup, 
I mıntıkada hangi kanunlar ahkâmının cari olması ve 
I hangilerinin tatbik olunmaması hakkındadır. Ancak, 
I komisyonun maddesinde Polis, Sıhhiye ve Kontrol 
I muamelâtına müteallik hükümet memurlarına ait hi-
I dematın ve 'bunların sureti ifasının alâkadar maka-
I mat ile Ticaret Vekâleti tarafından müştereken tan-
I zim olunacağı hakkındaki fıkrası mevcut ise ve işbu 
I lâyihadaki yedinci madde 'bu maksadı temin edecek 
I ahkâmı ihtiva etmekte olması 'hasebiyle tayyedilmiş-
I tir ve altıncı madde olarak bu şekilde tanzim edil-' 
I mistir. Komisyonca tanzim edilen lâyihadaki döku-
I zuncu madde tayyedilm iştir. Çünkü mıntıkada gümrük 
I kanunlarının tatbik edilmeyeceği kabul edildiği halde 
I bu maddede hamule sahiplerinin yalnız manifesto ve 
I 'barnamelerini ibraz etmeleri lüzumu gösteriliyor ki 
t maksadı esasiye menafi görülmüştür. 
I -Yedinci Madde — Komisyonca tanzim edilen lâ-
I yihanın onuncu maddesine mukabil tanzim edilmiş ve 
I mıntıka dahilinde ve hudutlarında inzibatın muhafa-
I za ve kontrolün şekil ve icrası hakkında tanzim edi-
I lecek talimatnameler hakkında olup, ancak daha muh-
I tasar bir. surette tanzim olunmuştur. 
I 'Sekizinci Madde — Komisyonun lâyihasının on 
I birinci maddesine mukabil olmak üzere aynen kabul 

edilmiştir. Serbest mıntıka arazisinin ancak hüküme-
I te ait olacağı ve bu arazinin hiç bir sebep ve suretle 

ahara ferağ ve devri gibi muamelâtın icra edilmeme
sini teminen vaz edilmiştir. 

Komisyon lâyihasının on ikinci ve on üçüncü 
maddelerinin ihtiva ettiği ahkâm esas itibariyle ni
zamnameye ithali lâzım 'gelecek mes aliden görülerek 
tamamamiyle tayyedilmiştir. 

Dokuzuncu Madde_—Komisyonun on dördüncü 
j maddesine mukabil olarak tanzim ve o şekilde tespit 
! edilmiş olup, rüsumu tediye edilmemiş mevaddm 

mıntıka dahilinde istihlâk edilmesi devlet menabii 
varidatının ziyama maddî olacağı cihetle buna mü
samaha ve müsaade edilmemesi maksadiyle vaz olun
muştur. 

Onuncu Madde — Komisyonun on beşinci mad- , 
desinin aynı olarak kabul edilmiş olup, bu maddede 
serbest mıntıkaya müteallik kavanin ve nizamat ah
kâmına mugayir hareket 'görülenler hakkında seri bir 
surette ceza tertibi zarurî görülmüş ve bu hakkı ce 
zanm mıntıka heyeti idaresine tevdii esası dahilinde 

tanzim edilmiştir. 
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Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Ticaret Encümeni 
(Karar Numarası : 9 

26 . 3 . 1927 

Ticaret Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 

Ticaret Vekâletince tanzim olunup, Encümeni-
mizce havale buyurulan «Serbest mıntıka hakkında» 
ki kanun lâyihası Encünıenimizce tetkik ve müzake
re olun'dü. 

Gerek iserbest mıntıka ihdası hakkında tetkikatta 
bulunmak üzere İstanbul'da teşkil olunan komisyon 
tarafından tanzim olunan raporda ve gerekse hükü
metin esbabı mucibe lâyihasında mufassalan muhar
rer olduğu veçhile İstanbul'un vaziyeti aoğrafiyesi iti
bariyle çok müstesna plan mevkiinden bilistifade 
memleketimizin sanayi ve ticaretine mühim faydalar 
temin edecek olan marülarz lâyihai kanuniye bazı 
tadilât ile kabul olundu. 

Altıncı maddenin üçüncü fıkrasında «Mıntıkanın 
belediye vazaifi sureti mahsusada tanzim olunup», 
cümlesindeki «Sureti mahsusa'da» kaydı lüzumsuz 
görülerek fıkra «Mıntıkanın belediye vazaifi ayrıca 
tanzim olunur» şeklinde tadilen kabul olundu. 

Memleketimiz hesabına ve - müteşebbislerin de 
kabul edebilecekleri bir şekilde - daha azamî fayda 
ve amelemize iş temini zımnında memleket dahilin
de bulunamayan mütehassıslar müstesna olmak şar-
tiyle, serbest mıntıkada çalıştırılacak işçiler Türk ol
ması muvafık görülmüş ve işbu madde on birinci 
madde olmak üzere berveçhiati tespit ve kabul olun
muştur. 

Madde 11. — Mıntıka dahilinde çalıştırılacak iş
çiler Türk olacaktır. Ancak, memleket dahilinde bu
lunmaları kabil olmayan .mütehassıs ecnebi işçiler 
Ticaret Vekâletinin müsaadesiyle istihdam olunabi
lirler. 

On İkinci Madde — Kanunun tatbikatı itibariyle 
ve bilhassa mıntıka dahil ve haricindeki inzibat ve 
haricinde pasaport muamelesi vesaire gibi hususat 
dolayısiyle Dahiliye Vekâleti de alâkadar görüldü
ğünden mezkûr madde :>«îş'bu kanunun icrasına Ti
caret, Dahiliye Ve Maliye Vekilleri memurdur, şek
linde tadil olundu. Maddei nihaiye «olarak da sehven 
yazılmadığı anlaşılan: 

Madde 13. — : 
İşbu kanun neşri tarihinden muteberdir, maddesi 

ilâve olundu. 
Reis Mazbata Muharriri 

Konya Nurettin 
Kâzım Hüsnü Aza 

Kâtip Sivas; 
- İsmail Ömer Şevki 

Aza Aza 
Kütahya Denizli 
Cevdet Ffaydar Rüştü 

Aza 
İçel 

Mehmet Emin 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Bütçes Encümeni 
Karar Numarası : 183; 

Kayıt Numarası : 1/10,54 
Bütçe Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
İstanbul'da tesis edilecek serbest mıntıka hakkın

da olup, Heyeti Umumiyenin 3 Şubat 1927 tarihinde 
Ticaret ve 'Bütçe Encümenlerine havale buyurulan 
kanun lâyihası ve merbutu komisyonu mahsus rapo
ru Ticaret Encümeninin mazbatasryle birlikte Encü
menimize tevdi kılınmış olmakla Ticaret Vekili Rah
mi Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Bu hususta serdedilen esbap ve fevait varit gö
rülmüş olmakla Serbest mıntıka esası kabul edilmiş 
ve ancak maddelerde bazı tadilât icrasında zaruret 
mülahaza edildiği gibi, serbest mıntıka mahal ve hu
dudunun tayini için yapılacak tetkikatın istilzam ede
ceği, masariftin yirmi beş bin lirayı tecavüz etmemek 
şartiyle Maliye Vekâleti bütçesinin masarifi gayri-
melhuza faslından verilebilmesi ve mıntıkanın sureti 
idaresi hakkında bir nizamname tanzimi hususunda 
lâyihaya iki madde ilâve edilmiş ve yeniden hazır
lanan lâyiha ehemmiyeti iktisadiyesine binaen müs-
tacelen müzakeresi istirhamiyie Heyeti Umumiyeye 
!arz olunmuştur.' 

19 . 6 ... 1927 

Reis 
Çatalca 
Şakir 
Aza 

İzmir 
Ahmet Münir 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 

Ali Cenanı 
Aza 

Diyarbekir 
Şeref 
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Aza 
Ertuğrul 

Doktor Fikret 
Aza 

Kütahya: 
Mehmet Nuri 

Aza 
Bozok 

Süleyman Sırrı 
*• 

Aza 
İstanbul 
Ali Rıza 

Aza 
-Kütahya 

Faik 
Aza 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Aza 
Çorum 

Mühendisi 
Ziya 

Hükümetin Teklifi 

Serbest Mıntıka Hakkında Kanun 
Birinci Madde — İstanbul şehremaneti hududu 

dahilinde veya civarında bir serbest mıntıka ihdasına 
hükümet mezundur.; 

İkinci Madde — Serbest mıntıka dahilinde atî  
deki Ticarî ve sınaî hareketler ve ameliyeler icra 
olunur: 

1. Dahilden veya ecnebi memleketlerinden gelip, 
bilâhare ihtiyaca göre harice sevk veya memlekete 
ithal edilecek her nevi mahsulat ile ham ve mamul 
mevad emtianın depolara 'konulması. 

2. Depolardaki mahsulat ve mevad ve emtianın 
ambalajları, veya ambalajlarının tebdili, tanzim ve 
tasnif ve tasfiyeleri, yıkanmaları, işlenmeleri şe
killeriyle keyfiyetlerinin değiştirilmesi ve bunlara 
mümasil ameliyeler. 

3. Dahilden tedarik veya ecnebi memleketler
den celp olunan ziraî, sınaî ve madenî mevaddı ip-
tidaiyenin işlenerek mamul veya nîm mamul hale if
rağı, 

4: Parçaları hariçte imal olunan her nevi alât 
ve makineler i'le edevatı mühafrikenin kurulması. 

5. Dahilden tedarik veya ecnebi memleketlerden 
celp 'olunan malzeme ile gemilerin vesair rneraki'bi 
bahriyenin tamir ve inşası. 

Mıntıka dahilinde işbu hareketler ve ameliyele
rin .İcrasını temin ve teshile hadım ve mıntıkanın ih-
tiyacalt, ieabat ve mütemimimatı z&ruriyesimden bu
lunan bilcümle inşaat ve tesisat ve teçhizat vücuda 
ge'tirilir. 

Üçüncü Madde — Serbest mıntıkanın mahal ve 
hududu Heyetli Vdkilece intihap olunacak bir ko
misyon tarafından tayin olunur. Komisyonun serbest 
mıntıka için tayin edeceği mahal ve hudut Heyeti 
Vekiİenin tasVib'İyle köşbi katiyet eder. 

IBu komisyonun mercii Ticaret Vekâleid olup, 
masarifi Ticaret Vekâleti bütçesinde açılacak faslı 
mahsusa ilâve olunacalktiir. 

Dördüncü Madde — Serbest mıntıka hududu 
dahiline müsadif devlete ve ferdi ve hükmi eşhasa 
ait her nevi arazi ve emlâk hakkında (menafili umu
mîye için istimlâk kararnâmesıi ahkâmı tatbik olu
nur.) 

.Beşinci Madde — Serbest mıntıka Heyeti Vekile 
karariyie ya doğrudan doğruya hükümet tarafından 
veya* hükümdün muvafık göreceği şeraitle kısmen ve
ya tamamen .şehremaneti, Ticaret Odası veyahut res
mi ve husûsi müeissesaıt ve sermayeler tarafından 
münferiden veya müştereken inşa, tesis ye idare olu
nabilir. • • - . 

Altıncı Madde — Serbest mıntıka arazisi Tür
kiye Cumhuriyetinin lâyehfek bjr cüz'üdür. Bu mın
tıka derununda ğümrüik ve teşviki sanayi kanunlariy-
le belediye rüsumu dahil olduğu halde biîdümle rü
sum ve tekâlife ait kavanin, Pasaport Kanunu ve Sey
rüsefer talimatnamesi ahkâmı tatbik olunmaz. Mın
tıkanın belediiye vazaifi sureti mahsuSada tanzim olu
nur. Mıntıkada vazaifi zabıta ve adliye ve birinci 
fıkrada zıikrolunanlardan maada blcümle kavanin ve 
nizamat ahkâmı tamamiyle meri ve caridir. 

yedinci Madde — Mıntıkamın gerek dahilindeki 
ve gerek deniz' ve kara taralılarından hudutla<rnnda-
ki inzibat, muhafaza ve kontrolün temini mahalli 
gümrük İdaresine ait olup, bu hususta icap eden ta-
limatnamîls-r Ticaret ve Maliye ve Dahiliye Vekâ
letleri tarafından müştereken tanzim edilecektir. 

Devletin araylş ve inzibat ile alâkadar oîan bilu
mum m akama t ve memurini mahalli gümrük idare
sine muavenetle mükelleftir. 

Sekizinci Madde — Serbest mıntıka dahilindeki 
arazinin, rakabesi devlete aittir. Bu hâk hiç bir suret
le ahara ihtikal edemez, işbu arazi ancak şerait ve 
müddeti muayyene ile icar edilebilir. 

(Dokuzuncu Madde — Rüsumu tediye edilmemiş 
olan her türlü mevad mıntıka dahilıinde istihlâk edi
lemez ve kaçak addolunur. Mıhtı'ka dahilinde iisi'Jiyfa 
olunacak rüsum ve ücurat mıntıka nizamnamesinde 
ayrıca tayin ve tespit edilir. 

Onuncu Madde — Serbest mıntıka dahilinde icra
sı memnu Ticareti yapan veya mıntıkaya •memnu eş
ya sokanlardan beş yüz liradan on bin liraya kadar 
cezayı nakdi alınacağı gibi, eşjyayı memnua da mü
sadere olunur. .Serbest mıntıka riizamatiina muhalif 
harekette buluttan kimseden beş yüz liraya kadar ce
zayı nakdi alınacağı gibi, tekerrürü halinde başkaca 
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mıntıka dahil'inde bir daha iş yapamamak üzere mın
tıka hududu haricine çıkarılabilir. 

Mıntılka dahilinde ruhsatsız tesisat Vücuda geti
ren, depo açan veya bir mahal işgal eden kimseler 
hu tesisat ve depolar ve mahallerden istifade etmek 
hakkına malik olmayacakları gibi, bir gûna zarar ve 
ziyan, iddia edem eksizin derhal mıntıkayı terke icbar 
edilebilirler. Balâdaki cezalar mıntıka nizamname
sine tevfikan idari olarak tatbik olunacaktır. 

On Birinci Madde — İşbu kanunun icrasına Ti
caret ve Maliye Vekilleri memurdur. 23 Kânunusa
ni 1927, . . . 

Başvekili Adliye Vekili 
ismet Mahmut Esat 

MÜdafaai Milliye Vekili Bahrîye Vekili 
Recep Beyefendi İhsan 

İmzada bulunmadı 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 

M. Cemil Dr. Tevfik Rüştü Beyefendi 
İmzada bulunmadı 

Maliye Vekili Nafia Vekili 
Mustafa Abdüîhalİk Behiç Beyefendi 

Maarif Vekâleti Vekili İmdada bulunmadı 
Dbktor Refik 
Ziraat Vekili Ticaret Vekili 
Mehrnet Sabri Mustafa Rahmi 

Sühh'iye ve Muaveneti içtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Bütçe Encümeninin Tadili, 

Serbest Mıntıka Hakkında Kanun 
Birinci Madde — istanbul S/ehremaneti hududu 

dahilinde veya civarında bir serbest mıntıka ihdası
na hükümet mezundun , 

İkinci Madde — Serbest mıntıka dahilinde ber-
veçbiati Ticari ve sınai hareket ve ameliyeler icra 
olunabilir: 

1. 'Dahilden veya ecnebi memleketlerden gelip, 
bilâhare ihtiyaca göre harice sevk veya memlekete it
hal edilecek her nevi mevadldın depo edilmesi, 

2. Depo edilen mevaddın yeniden veya tebdilen 
ambalajı tanzim ve tasnif ve tasfiyeleri, yıkanmala-
rı, işlenmeleri, evsaf veya eşkâlinin değiştirilmesi ve 
bunlara mümasil ameliyeler icrası, 

3. Dahilden tedarik veya ecnebi memleketler
den celp olunan her nevi mevaddı iptidaiyehin işle
nerek mamuTveya nim mamul haile ifrağı, . 

4. Pariçalarıı dahilde veya hariçte imal olunan 
her nevi alât ve makineler ile edevatı muharrikenin 
kurulması, 

5, Dahilden tedarik veya ecnebi memleketler
den celp olunan malzeme ile gemilerin vesair mera-
kibi bahriyenin tamir ve inşası. 

Üçüncü Madde •— Serbest mıntıka dahilinde İkin
ci maddede muharrer hareket ve ameliyelerin icrası
nı temin ve teshile hadim olan ve mıntıkanın 
zarurei ih'tiyaca't, jcabat ve mütemmtaatından bulu
nan bilcümle inşaat ve tesisat ve teçhizat vücuda ge
tirilebilir.* 

'Dördüncü Madde — Serbest mıntıkanın mahal 
.ve hududu bir defaya münhasır olmak üzere icra 
Vekilleri Heyeti karariyle tayin ve tespit olunur. 

Beşinci Madde — Serbest mıntıka hududu dahi
line müsadif devlete veya hakiki veya hükmi eşha
sa a't her nevi arazi ve emlâk hakkında mıenafii umu
miye için istimlâk kararnamesi ahkâmı1 tatbik olunur. 

Altıncı Madde — Serbest mıntıka doğrudan doğ
ruya hükümet tarafından tesis ve idare edlebilece-' 
ceği gibi istanbul Şehremaneti ve Ticaret Odası veya-
diğer resmi miüeisse'sat veya şirket ve eşhasa devir su
retiyle veya onlarla biliştirak tesis ve idare olunabi
lir. 

Ancak, serbest mıntıka tesis ve idaresi doğrudan 
doğruya veya biliş tırak hükümetçe ifa edilmek iste
nildiği veya ahara devir taahhüdü maliyi mutazam-
mın olduğu surette şeraiti bir kanunu mahsus ile ta
yin edilir.' 

Yedinci Madde —• Serbest mıntıka arazisi Türki
ye Cumhuriyetinin lâyenfek bir düzüdür. Bu mıntı
ka derununda gümrük ve teşviki Sanayi Kanunlariy-
îe Belediye rüsumu dahil olduğu halde bilcümle rü
sum ve telkâiife ait ka'vanİn, Pasaport Kanunu ahkâ
mı tatbik olunmaz. Mıntıkanın belediye vazaifi ay-
rüca tanzim olunur. Mıntıkada vazaifi zabıta ve ad
liye ve birinci fıkrada zikrolunartlardan tnaada bil
cümle kavanin ve nizamat ahkâmı tamamiyie meri 
ve caridir. 

Sekizinci Madde — Mıntıkanın gerek dalhÜlıride-
ki, gerek deniz ve kara taraflarından hudutlarındakti in
zibat, muhafaza ve kontrolün temini mahalli gümrük 
idaresine ait olup, bu hususta icabeden tallimatnaniie-
ler dahiliye, Maliye ve Ticaret Vekâletleri tarafından 
•müştereken tanzim edilir.. 

Devletin asayiş ve inzibat ile alâkadar olan bi
lumum makamat ve memurinin mahalli gümrük ida
resine muavenetle mükelleftirler. 

•Dokuzuncu Madde — Serbest mıntıka dahilin
deki arazi gayrı kabili ferağ olmak ve hiç bür suretle 
ahara intikal etmemek üzere Devlete aittir, işbu ara-

442 



î : 79 21 . 6 . 1927 C : 1 

zi ancak şerait ve müddeti muayyene ile icar edile
bilir. 

Onuncu Maidde — Mıntıka dahilinde ikinci mad
dede muharrer hareket ve ameliyelerden maada mafc-
kasıit için sarf ve istihlâk edilecek mevaîddan kava-
nini mabjsusasına ve bu bapta tanzim edilecek bir ni
zamnameye tevfikan vergi, rüsum ve ücurat alınır. 
Vergi, rüsum ve ücuratı tediiye edilmeksizin sarf ve 
isitihlâk olunan mevad kaçalk addolunur. 

On birinci madde—Serbest mıntıka dahilinde te
sisat vücuda getirmek depo açmak veya mahal işgal 
etmek ruhsat istilhsaline mütevakkıftır. Hilafına ha
reket edenler bu tesisat ve depo ve mahallerden isti
fade etmek hakkına maile olmayacakları gibi,' bir 
gûna zarar ve ziyan iddia eylemeksizin derhâl mın
tıkayı terke icbar olunabilirler. 

On Mnci. Mad'de — Serbest mıntıka dahilinde 
icra olunacak Ticaret envai ile mıntıkaya ithal edile
cek mevad nizamnamesinde tayin olunur. Nizamna
me hilâfında hareketle memnu ticaret yapan veya 
memnu eşya İthal edenlerden beş yüz liradan on bin 
liraya kadar ağvr cezayı nakdi alınacağı gibi eşyayı 
memnua da müsadere olunur. 

On Üçüncü Madde — Serbest mıntıka dahilinde 
nizamnameye riayet mecburidir. Muhalif harekette 
bulunanlardan beş yüz liraya kadar cezayı nakdi alı
nacağı gibi, mükerrerler başkaca mıntıka daibillinde 
bîr daha iş yapamamak üzere mıntıka hududu hari
cine çıkarılır. 

On Dördüncü Madde — 11, 12 ve 13 ncü mad
delerde mezkûr cezalar mıntıka nizamnamesine tev
fikan idari olarak tatbik edilir. 

On,Beşinci Madde' — Mıntıka dahilinde çalıştı
rılacak işçilerin Türk olması mecburidir. Ancalk, mem
leket .dahilinde bulunmaları kabil olmayan mütehassıs 
ecnebi işçiler Ticaret Vekâletinin müsaadesiyle İstih
dam olunabilirler. 

On Altıncı Madde —Mıntıkanın sureti idaresi bir 
nizamnamei mahsus ile tayin olunur. 

On Yedinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

On Sekizinci Madde — Bu kanunun ahkâmını ic
raya Dahiliye, Maliye ve Ticaret Vekilleri memurdur. 

Muvakkat Madde: Serbest mıntıka mahal ve hudu
dunun tayini İçin yapılacak tetkikaitın istilzam eyliye-
çeği bilumum masarif yirmi beş bin lirayı tecavüz et
memek üzere 1927 maliye bütçesinin masarifi gayrı 
melhuza tertibinden tesviye olunur. 

RBÎS — Kanoınun heyeti umumi'yesi hakkında söz 
isteyen var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini 

kabul edenler el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kaldır
ışın.. Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Serbest Mıntıka Hakkında Kanun 
Birinci Madde — istanbul Şehremaneti hududu 

dahilinde veya civarında bir serbest mıntıka ihdasına 
hükümet mezundur. 

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

İkinci Madde — Serbest mıntıka dâhilinde berveç-
hiaiti ticari ve sınai hareket ve ameliyeler icra oluna
bilir: 

1. Dahilden veya ecndbi memleketlerden gelip, bi
lâhare ihtiyaca göre harice sevk veya njemılekdte ithal 
edilecek her nevi mevaddın depo edilmesi, 

<2. Depo edilen mevaddın yeniden veya tebdilen 
ambalajı tanzim ve tasnif ve tasfiyeleri, yıkanmaları, 
işlenmeleri, evsaf veya eşkâlinin değiştirilmesi ve bun
lara mümasil ameliyeler icrası, 

3. Dahilden tedarik veya ecnebi memleketler
den celp olunan her nevi mevaddı ipti'daiyenin işlene
rek mamul veya nim mamul hale ifrağı, 

4. Parçaları dahilde veya hariçte imal olunan her 
nevi alât ve makineler ile edevatı müharrikenin kurul
ması, 

5. Dahilden tedarik veya ecnebi memleketlerden 
celp olunan malzeme ile gemilerin vesair merakJbi 'hahn 
riyenin tamir ve inşası. 

REİS — Maddeyi kabul .edenler eî kaldırsın., Ka
bul emmeyenler el kaldırsın.. Ka!bul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Serbest mıntıka dahilinde ikin
ci maddede1 muharrer hareket ve ameliyelerin icra
sını temin ve teshile hadim olan ve mıntıkanın zaru-
rei ibMyaeat, icabat ve mütemmîmatından bulunan 
bildümle inşaat ve tesisat ve teçhizat vücuda getiri
lebilir. . 

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

Dördüncü Madde — Serbest mıntıkanın mahal1 

ve hududu bir defaya münhasır olmak üzere icra 
Vekilleri. Heyeti karariyle tayin ve tespit olunur, 

'REİS — Kabul edenler el kaldırsın.. Kabul et
meyenler el kaldıırsın.. Kabul edilmiştir. 

Beşinci Madde — Serbest mıntıka hududu da
hiline müsadif devlete veya hakiki veya hükmi eş
hasa ait her nevi arazi ve emlâk hakkında menafii 
umumîye için istimlâk kararnamesi ahkâmı tatbik 
olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın.. 
Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 
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Altıncı Madde — Serbes mıntıka doğrudan doğ
ruya hükümet taraf ınldan tesis ve idare edilebileceği 
gibi, istanbul Şehremaneti ve Ticaret Odası veya dü
ğer resmi müessesat veya .şirket ve eşhasa devir su
retiyle veya onlarla bilişjtirak tesis ve idare olunabi
lir. 

Ancak, serbest mıntıka tesis ve idaresi doğrudan 
doğruya veya biliştirak hükümetçe ifa edilmek is'te-
nildiği veya ahara devir taaiMıüdü. maliyeyi mütazam-
mın olduğu surette şeraiti bir kanunu mahsus ile ta
yin edilir. 

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

Ted'inci Madde — Serbest mıntıka arazisi Tür
kiye Cumhuriyetinim lâyenfek bir cüzüdür. Bu mın-
Itıka derununîda gümrük ve teşviki sanayi kanunla^ 
tiyle belediye rüsumu daJhiil olduğu halde bilcümle 
rüsum ve tekâlife ait kavariin ve pasaport kanunu 
ahkâmı tatbik olunmaz. Mıntıkanın belediye vazaıfi 
ayrıca tanzim olunur. Mıntıkada vazaifi zabıta ve 
adliye ve birinci fıkrada zikrölunanlardan maada bil
etimle kavanin ve nizamat ahkâmı tamamiyle meri ve 
caridir. 

'R'BİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın.. 
Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

iSekızinci Madde — Mıntıkanın gerek dahilindeki, 
gerek deniz Ve kara taraflarından hudutlarındaki in
zibat, muhafaza ve kontrolün. temini mahalli güm
rük idaresine ait olup, bu hususta icap eden talimat
nameler Dahiliye, Maliye ve Ticaret Vekâletleri ta
raf uıdan müştereken tanzim edilir. 

Devletin asayiş ve inzibat ile alâkadar olan bilu
mum makarnat ve memurini, mahalli gümrük idare
sine muavenetle mükelleftirler. 

RSİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın.. Ka
bul etmeyenler el kaldırsın.. Kabul edilmliştir. 

Dokuzuncu Maidde — Serbest mıntıka dahilin
deki arazi gayri kabili ferağ olmak ve hiç b̂ r suret
le ahara intikal etmemek üzere devlete aittir. İşbu 
arazi ancak şerait ve müddeti muayyene ile icar edi
lebilir. 

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

Onuncu Madde — Mıntıka dahilinde ikinci mad
dede muharrer hareket ve ameliyelerden maada mak-
kasıt için sarf ve istihlâk edilecek mevaddan kavani-
ni mabsusasına ve bu bapta tanzim edilecek bir ni
zamnameye tevfikan vergi, rüsum ve ücurat almır. 
Vergi, rüsum ve ücuratı tediye edilmeksizin sarf ve 
istihlâk olunan mevad kaçak addblunur. 

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

On Birinci Madde — Serbest mıntıka dabilinde 
tesisat vücuda getirmek, depo açhıak veya mahal iş
gal etmek ruhsat istihsaline mütevakkıftır. Hilâfına 
hareket edenler bu tesisalt ve depo ve mahallerden 
istifade etmek hakkına malik olmayacakları gibi, 
bir güna zarar ve ziyan iddia eylemeksizln der'hal 
mıntıkayı terke icbar olunabilirler. 

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

On İkinci Madde — Serbest mıntıka dahilinde 
icra olunacak ticaret envai ile mıntıkaya ithal edile
cek mevad nizamnamösinde tayin olunur. Nizamna
me hilâfında hareketle mömnu ticaret yapan veya 
memnu eşya ithal edenlerden beş yüz liradan on bin 
liraya kadar ağır cezayı nakdi alınacağı gibi, eşyayı 
memnua da müsadere olunur. 

RBİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsım.. Ka
bul etmeyenler el kaldırsın.. Kabul edilm'işjtir, 

On Üçüncü Madde — Serbest mıntıka dahilin
de nizamnameye riayet mecburidir. Muhalif hareket
te bulunanlardan beş yüz liraya kadar cezayı nakdi 
alınacağı gibi, mükerrerler başkaca mıntıka dahilin
de bir daha iş yapamamak üzere mıntıka hududu 

-haricine çıkarılır. 
IR'EİÎS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın.. Ka

bul etmeyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

On Dördüncü Madde — İli, 12, ve 13 ncü mad-~ 
delerde mezkûr cezalar mıntıka nizamnamesine tevfi
kan idari olarak tatbik edilir. 

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

On Beşinci Madde — Mıntıka dahilinde çalıştı
rılacak işçilerin Türk olması mecburidir. Ancak, 
memleket dahilinde bulunmaları kabil olmayan mü
tehassis ecnebi işçiler Ticaret Vekâletinin müsaade
siyle istihdam olunabilirler. 

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

On Altıncı Madde — Mıntıkanın sureti idaresi 
bir nizamname! mahsus ile tayin olunur. 

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

Muvakkat Madde — Serbest .mıntıka mahal ve 
hududunun tayini için yapılacak tetfcikatın istilzam 
eyliyeceği bilumum masarif yirmi beş bin lirayı te-
ca'vüz etimemek üzere 1927 maliye • bütçesinin 
masarifi gayri melhuza tertibinden tesviye olunur. 
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REİS — Muvakkat maddeyi kabul edenler el kal-
dısın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Kabul edil-
mişitlr. 

On Yedinci Madde — Bu kanun neşri tarihin
den muteberdir. 

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

On Sekizinci Madde — Bu kanunun ahkâmını 
icraya Dahiliye, Maliye ve Ticaret Vekilleri memur
dur. 

iRiBÜS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın.. Ka
bul etmeyenler el kaldırsın.. Kabul edilmıiiş'tir. 

Efendim, Kanunun heyeti umumâyesini ta'yini esa
mi ile reyinize arz ediyorum. Kabul edenler beyaz, 
kabul etmeyenler kırmızı rey varakası versinler. 

13. — Mahakim ve devairi adliyede alınmakta 
olan kaydiye ve ilâm harçlarının tezyidi hakkında 
(111040) numaralı kanun lâyihası ve Maliye ve Büt
çe Encümenleri mazbataları. 

REİS — Mazbataları okuyoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 11 Kânunusani 1927 

(Kalemi Mahsus Müidiriyeti 
A'det .: 6/173 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesdne 
Mahakim ve devairi adliyede alınmakta olan kay

diye ve Mâm harçlarının tezyidi hakkında Adliye Ve
kâleti CelÜesince tamz'im edilen ve İcra Vdkilleni He
yetinin 5 Kânunusani 1927 tarihli içtimaında tezek
kür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan kanun lâyi-
hasiyle esbabı mucibe mazbatasının musaddak sure
ti leffen takdim olunmuştur. 

''Mükteza'sının ifasına ve ne'fâcesinin işarına müsaa
de buyuruiîmasını rica eylerim efendim, 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
'lEiyevm mahakim ve devairi adliyede alınmakta 

olan harç ve resimler umumi harpten evvel ve altın 
paranın tedavül ettiği zamanlarda tanzim edilmiş ta
rifeye tevfikan istiyifa edilmektedir. 

Al!tıö paranın rayicine göre, evvelce vaz edilmiş 
olan bu harçların bugünkü mukabili nazarı dikkate 
alınırsa tezyidi zarureti hasıl olacağı gibi halka da 
fazla külfet tahmil etmiyeceği derkâr olduğundan 
kaydiyeler ile ilâm harçlarının bir nispeti muayyene 
dairesinde tezyidini mübeyyin dört maddeden ibaret 
lâyihai kanuniye kaleme alınmıştır. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 3 . 2 . 1927 

. Kavankıi Maliye Encümeni 
Adet ". 

Karar Numarası : 40 
Kayıt Numarası : 1/1040 

Maliye Encümeni Mazbatası' 
Riyaseti Celileye 

'Mahakim Ve devairi adliyede alınmakta olan kay
diye ve ilam harçlarının tezyidi hakkında Adliye Ve
kâletince tanzim ve icra Vekilleri Heyetince tasvip 
olunan lâyihai kanuniye Heyeti umumüyeden Encü
menimize havale buyurulmakla tetkik ve müzakere 
olundu. 

Mahakim ve devairi adliyede elyevm alınmakta 
olan harç ve resimler umumi harpten evvel ve altın 
paranın tedavül ettiği zamanlarda tanzlim edilmiş 
olan tarifeye tevfikan istîyfa ediîmekte olduğuna gö
re hâlen bu harçların pek cüzi olduğu ve bir miktar 
tezyidi halka külfet tahmil e'toiyeceği hakkındaki hü
kümetin esbabı mucîbesi Endümeninmizce de muvafık 
görülmüş ve dört maddelik lâyihai kanuniye aynen 
kabul edilmiş olmakla bermueibd havale Müvazenei 
Maliye Encümenine tevdiine karar verildi. 
Kavanini Maliye Encümeni Mazbata 

Relisi Muharriri 
Beyazıt Ankara 
Şefik - İhsan 
Kâtip Aza 

Diyarbekir Konya 
Mustafa 

Aza Aza -
Ordu Kırklareli 

Hamdı Şevket 

Türkiye-
Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Encümeni 
Karar Numarası : 192 
Esas Numarası : 1/1040 

Bütçe Encümeni Mazbatası 

• Riyaseti Celileye 
Mahakim ve devairi adliyede alınmakta olan kay

diye ve ilâhı harçlarının tezyidi hakkında olup, He
yeti Umum!iyen%ı 17 . 1 . 1927 tarihli içtimaında Ma
liye ve Bütçe Encümenlerine havale buyunılan ka
nun lâyihası Maliye Encümeninin mazbatasiyle bir
likte Encümenimize tevdi kılınmakla tetkik ve müza
kere olundu. 
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Kanun lâyihasına merbut esbabı mucibeye ve Ad
liye Vekâletinden, alınan izahata nazaran 1302 tari
hinde tanzim kılınan harç tarif esinde mezkûr olan 
harçlar o zaman tedavül etmekte olan altın akçe 
esası üzerine tanzim edilmiş ol'masına göre elyevm 
bu harçlarım pek cüzi olduğu cihetle tezyidine lü
zum görüldüğü ve Maliye Encümenince de mezkûr 
esbabı mucibe varit görülerek lâyihanın aynen ka
bul ed'iihıi'ş olduğu anlaşılmıştır. Filhakika bundan 
kırk sene mukaddem altın akçe tedavül ettiği zaman
da tertip edilmiş olan harçların elyevm pek cüz] ol
duğu hakkımda dermeyan edilen esbap' varit ise de 
kanun lâyihasında evvelce altın olarak alınmakta iken, 
elyevm evrakı nakdiye olarak istiyfa edilmekte bu
lunması sebebiyle tezyidi icabeden maktu harçlar alâ-
' faalini ipka olunarak altım ve evrakı nakdiyeye göre 
tebeddül etmeyen nisbi harici arın % 25 nispetlimde tez
yidi teklif oîunma'sı esbabı mucibe ile kabili telif gö
rülememiştir. Bununla beraber kırlk sene mukaddem 
mevcut usulü mufaakematı cezaiye* ve hukukiye icra 
vesair adli ve hukuki kanunlara göre tertip edilen 
tarife Kanununun Cumhuriyetin tees'süsü üzerine ka-
bul Ve neşrolunan kanunların mahiyetine göre tadil 
ve tanzim edilmesi daha muvafık olacağı Encümen
ce dermeyan edilmesi üzerime haizır olan Adliye Müs
teşarı ecnebi hükümetlerim devairi adliyelerinde alın
makta olan harç tarifeleri celbedilerek yapılacak tet-
kikat üzerine yeni bir harç tarifesi tanzim ve Meclisi 
Âlînin gelecek içtimaımda teklif edilmesi mutasavver 
olduğu beyan edilhuesi üzerine şimdilik maktu harç
ların bir m!Mi tezyidi ve nisbi harçlarım hali sabıkı 
üzere ipkası esası üzerine lâyibai kanuniye tanzim 
ve Heyeti Celileye arz ve takdim kılınmişjtır. 

Mezkûr lâyihanın ehemmiyetine ve Meclisi Âlinin 
yakımda tatili içtima etmesi mukarrer bulunmasına 
mebni terçifaan ve müstacelen rriüızalkeresini temenni 
eyleriz. 20 Haziran 1927 

Reis 
Çatalca 
Şakir 

Aza 
İzmir 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 
Al] Cenani 

Aza 
Hakkâri 

ASsaf 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remel 

Âza 
Çorum 

Mühendis Ziya 
Aza 

İstanbul 
Ali Rıza 

Aza 
Giresun 

Musa Kâzım 

Hükümetin Teklifi 

Mahakim ve Devairi Adliyeden Alınmakta Olan 
Kaydiye Ve İlâm Harçlarının Tezyidine Dâir 

Kamum 

•1. Bilumum Mahakim ve devairi adliyede alın
ması lâzım gelen harçlara dair 29 Eylül 1302 tarihli 
tarifenin birimci faslında muharrer harçlar bir misli 
tezyid edilmiştir. 

2. Mezkur tarifenin dokuzuncu maddesiyle be
şinci faslında muharrer harçlar dörtte bir nispetinde 
tezyid edilmiştir. 

3.. Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
4. Bu kanun ahkâmınım icrasına Adliye Vekili 

memurdur. 5 Kânunusani 1927 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülfaalik" 

Nafia Vekili 
Behiç 

Ticaret Vekili. 
Mustafa Rahmi 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 
Bahriye Vekili 

İhsan Beyefendi 
İmzada bulunmadı 

Hariciye Vekili 
D'okifor Tevfik Rüştü 

Maarif Vekili 
Necati Beyefendi 

İmzada bulunmadı 
Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Bütçe Encümenimin Tadili 

Mahakim ve Devairi Adliyede Alınmakta Olan' 
Kaydiye Ve İlâm Harçlarınım Tezyidine Dair 

Kanun 
• iBirinci Madde — Bilumum mahaik'im ve devairi 

adliyede alınması lâzım gelen harçlara dair 29 Ey
lül B02 tarihli tarifemin 1, 2, 19, 24, 25, 29, 30, 32, 
37, 38, 39, 40, 411, 42, 43, 44, 45, 49, 5ıl, 52, 55 ve 59 
ncu maddelerinde muharrer harçlar bir misli tezyid 
edilmiştir.. 
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ikinci Madde — Birinci maddede mezkûr tarife
nin ikiücrfaıslı mülgadır 

Üçüncü Madde — Bu kanun 1 Eylül 1927 tarihin-
den muteberdir.' 

Dördündü Madde — .Bu kanunun ahkâmını icra
ya Adliye Vekili memurdur. 

iRiHİlS — Heyeti umumiyesi hakkında «öz ist'eyen 
yoktur. Maddelere geçilmesini kabul edenler el kaldır
sın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Mâbakiim ve Devaiiri Adliyede Alınmakta Olan 
Kaydiye ve İlâm Harçlarının Tezyidine Dair 

Kanun 
Birinci Madde — Bilumum mahakim ve devairi 

adliyede alınması lâzım gelen harçlara dair 29 Ey
lül 1302 tarihli tarifenin 1, 2, 19, 24, 25, 29, 30, 33, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 51, 52, 55 ve 59 
ncu maddelerinde muharrer harçlar bir mMi tezyit 
edilmiştir. 

RİBİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırışın.. Ka
bul etmeyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. : 

ikinci Madde — Birinci maddede m-özkûr tari-
• fenin İkinci faslı mülgadır, 

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

Üçüncü Madde — Bu kanun 1 Eylül 1927 tari
hinden muteberdir., 

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

Dördüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icra
ya Adliye Vekili memurdur. 

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

Kanunun heyeti uimumiyâsina kabul edenler el kal
dırsın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Kanunun he
yeti umumiyesi kabul .edilmiştir. 

Efendim, Kanuna rey vermeyen rüfeka lütfen 
reylerini istimal buyursunlar. Arâ istihsali hitam bul
muştur, 

(Bahriye Muallimleri hakkındaki kanun lâyihası
nın müzakeresine sıra geldi, fakait Bahriye Vekili 
olmadığı için bu kanunu müzakere edem'iyeoeğiz. 
Bahriye Vekilinin huzuriyle müzakere edilecektir. 
Diğer mevaddın müzakeresine geçiyoruz. 

14. — İtibarı Milli Bankasının haiz olduğu imti-
yazat ve muafiyatm Türkiye İş Bankasına devrine ve 
24 Şubat 1332 tarihli kanun hükmünün İş Bankası 
hisse senedatı hakkında da tatbikine dair. (1/1225) 
numaralı kanun lâyihası ve Ticaret ye Bütçe Encü
menleri mazbataları. 
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RBÎS — Mazbataları okutuyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti 
'BaşVekâİeit Müsteşarlığı 

Adet : 2/23112 
Mayıs 1297 

Büyük Millet Mıeclisi 

Riyaseti Ceyl'ilesine 

8 Şubat 1332 tarihli Kanun mucibince İtibarı 
Milli Bankasının haiz olduğu imtiyaza^ ve muafiya-
tin Türkiye îş Bankasına devrine ve 14 Şubait - 1332 
'tarihli kanun hükmünün îş Bankası h'isisıe senedatı 
hakkında da tatbikine dair Ticaret Vekâleti Celile-
since tanzim edilen Ve İcra Vekilleri Heyetinin 25 
Mayıs 1927 tarihli içtimaünda tezekkür ve Meclisi 
Âliye arzı tasvip olunan kanun lâyihasîiyle esbabı 
mucibe mazbatasının musaddak sureti lef fen takdim 
olunmuştur. 

Muk'tezasının ifasına ve neticesinin işarına müsaa
de buyorulrnasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Türkiye îş Bankası; hissedaran Heyeti Uİmumiye-' 

. yesinin 21 Mart 19127 ve itibari Milli Bankası his
sedar an Heyeti Umumliyesinin de 10 Mayıs 1927 ta
rihlerinde inikat eden içtimalarında ittihaz edilen müt-
tehidüimeal mdkarrerat mucibince İtibarı Milli 
Bankasının Türkiye îş Bankasına iltihakı tahltı ka
rara alınmıştır. îşlbu iltihakın neticei kanuniyesi ol
mak üzere İtibarı Milli Bankasının bilcümle umur 
Ve muamölâti Türkiye İş Bankasına devredilerek ba
dema her iki bankaya ait kâfifei muamelâtın İş Ban
kası tarafından tedViri tabii olacağına nazaran 8 
Şubat 1332 tarihli kanun ile İtibarı Milli Bankasına 
temin edilen bilcümle imtiyazâit ve muafiyatın Tür
kiye İş Bankasına devredilmesi ve kezaliik İtibarı Mil
li 'Bankası hisse senedatından beş yüz bin lira kıymeti 
itibariyesinde bir miktarın devlet nam ve hesabına 
mubayaa ve muhafazasına mütedair bulunan 14 şu
bat 13İ3İ2 tarihli kanun hükmünün de hükümet yedin
de bulunan itibarı Milli Bankası hisse senedatının ay
nı miktarda îş Barikaisı hisse senadatı ile tebdil edi
lerek ahara furühte edilememesi suretiyle Türkiye îş 
Bankası hisse senedaitına tatbik edilmesi muvafık gö
rülmüş ve bu bapta tanzim kıiliinan lâyiha rapten tak-.-
dini kılınmış olmakla iktisabı kanuniyet etmesi ara
yı şaibelerine arz olunur, efendim. 
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Türkiye 
Büyük M'iHet Mieclisi 

Ticaret Encümeni 
Karar : 24 

16 . 6.1927 

Ticaret Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

İtibarı Milli Bankasının haiz olduğu imltiyazat ve 
muafiyatın Türkiye tş Bankasına devri haikkmdaki 
i'ş'bu kanun Encümenimizce Ticaret Vekili Beyefen
dinin huzurlariyle tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümetin esbabı mücibesi Encümenimizce ta
mamen muvafık görütaüş ve ancak istihdaf edilen 
maksadı tamamen teshil etlmiş olmak içjn kanunun 
ikinci ve üçüncü maddeleri tadilen kabul edilmiştir. 
Kanunun ehemmiyetine binaen m'üstacelen müzake
resi zımnında Heyeti Umurmlyeye tevdiini hörmet-
îerimıize terdifen rica ederiz efendim. 

Reis Namına 
lîçal Mebusu 
ıMehmet Emin 

Aza 
Aksaray 

Besim Ataîay 

Aza 
Esat 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Encümeni 
Karar Numarası: 194 

Kayıd Numarası : 1/1225 

Mazbata Muharrj 

Aza1 

Cevdet 'tzrap 

Aza 
Cemal Hüsnü 

Bütçe Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

<8 Şubat 1332 tarihli kanun mucibince İtibarı Mil
li Bankasının haiz olduğu imtiyazat ve muafiyatın 
Türkiye tş Bankasına devrine ve 14 Şubat - 1332 ta
rihli 'kanun hükmünün İş - Bankası hisse senedatı 
hakkında da tatbikine dair Başvekâletten varit olup, 
16 ,. 6 . 1927 tarihinde Ticaret ve Bütçe Encümen
lerine havale buıyurulan Lâyihai Kanuniye Ticaret 
Encümeni maZbatasıyle biriikjte Encümenimize tevdi 
kılınmakla mütalaa ve te'tkik kılındı. 

İtibarı Milli Bankasının İş Bankasına iltihakı ta
karrür etmiş olmasına rnebni mezkûr bankanın 8 
Şubat 133*2 tarihli kanunla haiz olduğu imtiyazat ve 

muafiyetin da tamamen tş Bankasına devri ve 14 
Şubait 133'2 tarihli kanun mucibince devlet namına 
mubayaa edilen elli bin adet hisse senedinin de tş 
Bankasının hisse senedatiyle mübadelesi ahkâmını 
ihtiva eden mezkûr lâyihai kanuniye esas itibariyle 
kabul edilmiş ve ancak 14 Şubat 1332 tarihli kanun
da muayyen olan ahkamın Lâyihai Kanuniyede tek
rar zikrine lüzum olmadığından lâyiha bu şekilde ta
dil edilmiş olmakla Meclisi Âlinin yakında tatili mu
karrer olmasına nazaran müistacelen müzakeresini 
arz ve teklif eyleriz. 

Reis 
Çatalca 
Şakir 
Kâtip 
Konya 
Fuat 
Aza-

D'iyar'bekir 
Şeref 
Aza * Gaziantep 

Ahmet Remzi 
Aza 

istanbul 
Ali Rıza 

Aza 
Bozofc 

Süleyman Sırrı 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 
Ali Cenani 

Aza 
izmir 

Ahmet Münir 
Aza 

Hakkâri 
Asaf 
Aza 

Çorum 
Mühendis Ziya 

Aza 
Kütahya 

Faik 
Aza 

İsparta 
Mükerrem 

Hükümetin Teklifi 

8 Şubat. 1332 Tarihli Kanun Mucibince İtibarı Milli 
Bankasının Haiz Olduğu imtiyazat ve Muafiyatın 
Türkiye tş Bankasına Devrine ve 14 Şubat 1332 
Tarihli Kanun Hükmünün tş Bankası Hisse Senedatı 

Hakkında da Tatbikine Dair Kanun 

Birinci Madde — 8 Şubat 1332 tarihli kanun mu
cibince İtibarı Milli Bankasının haiz olduğu imtiya
zat ve muaıffyat tamamen Türkiye tş Bankasına dev
redilmiştir. 

. İkinci Madde — 14 Şubat 1332 tarihli Kanun 
mucibince itibarı Milli Hisse senedatından Devlet 
namına mubayaa edilen beş yüz bin lira kıymeti iıti-
bariyesiride elli bin adet hisise senedatı Türkiye tş 
Bankasının aynı kıymette hisse senetleriyle mübade
le edilir. Bu kısım hisse senedatı hiç bir suretle ahara 
furuht olunamaz. 

Üçüncü Madde — Bu Kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 
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ıDördiüıncü Madde — Bu kanunun hükümlerinin 
•icrasına Adliye, Maliye, Dahiliye ve Ticaret Vekâ
letleri memurdur. 25 Mayıs 1927 

Başvekil Adliye Vekili 
ismet Mahmut Esat . 

Müdalf aai Milliye Vekili Bahriye Vekili 
Recep İhsan Beyefendi 

{mâada bulunmadı 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 

M, Cemil 'DdkJtbr Tevfik Rüştü 
Maliye Vekili Maarif Vekili 

Mustafa Abdülhalik Mustafa Necati 
Nafia Vekili Ziraat Vekili 

Behiç Mehmet Sabrı 
Ticaret Vekili , Sıhhiye ve Muavveneti 

Mustafa Rahmi İçltimaiye Vekili 
. ' " ' • • . , Doktor Refik 

Ticaret Encümenin Tadili 
Kanun 

Madde 1.'; -*- 8 Şubat 1'332 tarihli kanun muci
bince İtibarı Milli Bankasının haiz olduğu jmtiyazat 
ve muafiyat tamamen Türkiye İş Bankasına devre
dilmiştir.. 

Madde 2. — 14 Şubat 1332 tarihli kanun mucibin
ce itibarı Mitli Hisse senada'tından devlet namıma 
mubayaa edilen beş yüz bin lira kıymeti ihbariye
sinde elli bin ade't hisse senedatı Türkiye tş Bankası
nın hisse senedat ile mübadele edilecektir. -İşbu mü
badele tarz ve şeraiti itibarı Mili ' Bankasının diğer 
hisse senetleri ashabının tabı olacakları usul ve şeraite 
tabi bulunacaktır. Bu kısım hisse semedatı hiç bir su
retle ahara furuhlte olunamaz. 

Madde 3. — Bu Kanun 1 Temmuz 1927 tarihiniden 
mutdberidir. 

Madde 4. — Bu kanunun hükümlerinin icrasına 
Adliye, Maliye, Dahiliye ve Ticaret Vekâletleri me
murdur. 

Bütçe .Encümeninin Tadili 
itibarı Milli Bankasıx trhtiyaza't ve Muafiyatının 
Türkiye iş Bankasına Devrine ve Devlete ait itibarı 
Milli Bankası Hisse Senddatının Türkiye iş Bankası 

Hisse Senedatiiyle Mübadelesine Dair Kanun 
Birinci Madde — 8 Şubat 1332 tarihli kanun mu

cibince itibarı Milli Bankasının haiz olduğu imtiya-
zat ve muafiyat tamamen Türkiye iş Bankasına dev
redilmiştir; 

İkinci Madde — 14 Şübait 133İ2 tarihli kanun mu
cibince itibarı Milli Bankası Hisse senedatıridan dev
let namına mubayaa edilen beş yüz bin lira kıymeti 

itibariyesinde elli bin adet hisse senedi Türkiye tş 
Bankasının hisse senedatı ile mübadele ve mübadele* 
ten alınacak Türkiye tş Bankası hisse senedatı hak
kında da 14 Şubat 1332 tarihli kanun ikinci madde
si ahkâmı tatbik olunur, itibarı Milli ve Türkiye tş 
Bankaları hfese senedatımn mübaidelesihde itibarı 
Milli Bankasının diğer hisise senedatı esbabımın tabi 
olacakları usul ve şerait aynen caridir. 

Üçüncü Madde — Bu kanun 1 Temmuz 1927 ta
rihimden muteberdir. 

Dördüncü Ma'd'de — Bu kanunun ahkâmımı icra
ya Adliye, Maliye ve Ticaret Vekilleri memurdur. 

REîS — Kanunun Heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçil-
midsini kabul edenler el kaldrısın.. Kabul •etmeyenler 
el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 
İtibarı Milli Bankası İmtiyazat ve M uafiyatının Tür
kiye İş Bankasına Devrine ve Devlete Alt İtibarı Miil-
li Bankası Hisse Senadatının Türkiye İş Bankası His

se Sene'datiyle Mübadelesine Dair Kanun 
Birinci Madde — 8 Şubat 133'2 tarihli kanun mu

cibince itibarı Mili Bankasının haiz olduğu imitiya-
zat ve muafiyat tamamen Türkiye İş Bankasına devre-
dilmişitir. 

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

İkinci Madde — ,14 Şubat 1332 tarihli kanun mu
cibince İtibarı Milli Bankaisı Hisse sehedatından dev
let namına mubayaa edilen beş yüz bin lira kıymeti 
itibari'ydsıinide elli bin adet hisse senedi Türkiye İş 
Bankasının hisse senedatı ile mübadele ve mübadele
den alınacak Türkiye İş Bankası hisse senedatı hakkın
da da 14 Şübait 1332 tarihli kanunun ikinci maddesi 
ahkâmı tatbik olunur. İtibarı milli ve Türküye İş Ban
kaları' hisse senedatının mübadelesinde itibarı milli 
Bankasının diğer hisse senedatı ashabının tabii olacak
ları usul ve şerait aynen caridir. 

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

Üçüncü Madde — Bu Kanun 1 Temmuz 1927 
tarihimden muteberdir. 

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

Dördüncü Madde — Bu Kanunun ahkâmını ic
raya Adliye, Mialüye ve Ticaret vekilleri memurdur. 

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

Efendim, kanunun heyeti umumiyesiini kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldır
sın... Kabul! editmiştiilr. 
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15. — Kırklareli Mebusu Doktor Fuat Bey ve 
rüfekasının, Himayei Etfal Cemiyetinin damga res
minden istisnası hakkında (2/556) numaralı teklifi 
kanunisi ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları. 

REİS— Mazbata okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Himayei Etfal Cemiyetinin Damga Resminden 

İstisnasına Dair Layihal Kanuniye 

Türk yavrularını vatanın istediği şekilde büyüt
mek ve muhtaç yavruların 'hayatlarını temin etmek 
gayesiyle teşekkül etmiş olan Himayei Etfal Cemi
yetinin Hilâliahmer ve Tayyare cemiyetleri gibi dam
ga resminden affını arz ve teklif eyleriz. 

Kırklareli 
Doktor Fuat 
Zonguldak 

JTunalı Hilmi ^ 
Elaziz 

Hüseyin 
Ardahan 

Talat 
Karesi 

Mehmet Vehbi 
Çorum 

Mustafa Vehbi 
Elaziz 

Hüseyin 
Bolu 

Mehmet Vasfı 
Biga 

Mehmet 
Denizli 
Yusuf 
Sinop 

Yusuf Kemal 
Elaziz 

Hüseyin 
Siverek 
Kadri 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 

Maliye Encümeni 
Adet : 62 

Bozok 
Saün -

Erzincan 
Abdülhak 

İçel 
Mehmet Tevfik 

Kütahya 
M. Ragıp 

Karesi 
Hulûsıi 

Kastamonu 
M. Fuat 

Tekirdağı 
M. Faik 

Gaziantep 
Şahin 
Rize 
Esat 

Niğde 
Atâ 

Menteşe 
Esat 

İstanbul 
Ahmet Hamdi 

Bolu 
Doktor Emin Cemal 

20.3.1927 

Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Himayei Etfal Cemiyetinin gerek devairi devlet 
ve gerek efrat ile olan bilcümle muamelatının dam

ga resminden istisnası lüzumuna dair Kırklareli Me
busu Doktor Fuat Bey ve rüfekasının Lâyiha Encü
menince şayanı müzakere görülen tökiifi kanunisi 
Bncümenliımizce de tetkik ve müzakere olundu. Ga
yesi bikes ve bivaye kalan şüheda yavrularının hayat 
ve istikballerini temdin© matuf olan Himayei Etfal 
Cemiyetinin de yine bu maksatla vuku bulan bilcüm
le muamelatının emsali Hilafahmer. ve Tayyare Ce-
miyetleri güibi resmi mezkûrdan muafiyeti muvaflkı 
madslet ve müsavat olacağından layihaii mezkûre 
aynen kabul edilmiş ve bennuciibihavale Muvazenei 
Maliye Encümenine tevdie karar verilmiştir. 

Maliye Encümeni. 
Reisi Namına 

Muş 
llyas Sami 

Kâtip 

Aza 
Konya 

Mustafa 

Mazbata Muharriri 
Bozök 

Süleyman Sırrı 
Aza 
Ordu 

Hamdi 
Aza 

Kütahya 
Ragıp 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Encümeni 

Karar Numarası : 196 
Kayıt Numarası : 2/556 

Bütçe Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
•Himayei Etfal Cemiyetinin damga resminden is

tisnasına dair Kırklareli Mebusu Doktor Fuat Beyle, 
rüfekası tarafından verilip, Heyeti Umumiyenin 
16.3.1926 içtimaında Maliye ve Bütçe encümen
lerine havale buyuruian teklifi kanuni Maliye Encü
meni mazbatasıyla birlikte Encümenimize tevdi kı
lınmakla teüfcük ve müzakere olundu. 

Himayei Etfal Cemiyetinin de Hilâliahmer Ce
miyeti gibi devairi devlet ve efrat ile olan bilumum 
muamelatında damga resminden ds'tiisnası muvafık 
görülmekle teklifi vaki esas itibariyle Bncümenimiz-
ce de kabul edilmiş, ancak bu maksadın Himayei Et
fal Cemiyetinin Hilâliahmer Cemiyetine ait muafiyet 
hakkındaki 4 Nisan 1333 tarihli Kamundan istifadesi 
suretiyle temini şayanı tercih addedilerek birinci mad
de ana göre tertip ve işbu muafiyetin cemiyetin te
şekkülünden şimdiye kadar tanzimi edilip pul ilsak 
edilemeyen bilcümle evrak ve senedata da teşmili 
oiheüine gidileceğinden cezayı nakdiden af ile iktifa 
olunması ve bu suretle işbu layihanın taknîn edilme-
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si talihine kadar güzeran olan zamandaki icabı ka-
nuıntiınin tatbiki muvafıkı nefsülemir olacağından 
ikinci madde dahi bu gayede tanzim kılınmış olmak
la müstacelen müzakeresi istirhamiyle Heyeti Umu-
miyeye arz olunur. 20 Haziran 1927 

Reis 
Çatalca 
Şakir 
Kâtip 
Konya 
Fuat 
Aza 

Diyarbekir 
Şeref 
Aza 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Aza 
Giresun 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 
AM Cenani 

Aza 
İzmir 

Ahmet Münir 
Aza 

Çorum 
Mühendis Ziya 

Aza 
Hakkâri 

Asaf 

Musa Kâzım 

Kırklareli Mebusu Doktor Fuat Bey ve Rüfekasımın 
Teklifi Kanun 

Madde 1 . — Himayei Btfal Cemiyetinin gerek 
devaini resmiye ve gerek efrat ile olan bilumum mua
melatında pul resmi bedeli cemiyet tarafından tesvi
ye edilmek iktiza eden bilcümle evrak ve senedatı 
damga resminden muaftır. İşbu muafiyet cemiyetin 
teşekkülünden şimdiye kadar tanzim edilip pul ilsak 
edilmeyen bilcümle evrak ve senedata da şamildir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 3. — İşbu kanun ahkâmının icrasına Ma-
iye ve Dâhiliye vekilleri memurdur. 

Bütçe Encümeminin Tadili 
Himayei Btfal Cemiyetine Ait Evrakın Damga 

Resminden istisnası Hakkında Kanun 
Birinci Madde — Hilâliahmer Cemiyetine ait 

evrakın muafiyeti hakkımda 4 Nisan 1333 tarihli Ka
nun ahkâmı Himayei Btfal Cemiyetine ait evraka 
da şamildir. -

İkinci Madde — Himayei Etfial Cemiyetinin te
şekkülünden işbu Kanunun neşri tarihine kadar ırnez-
kûr cemiyet evrakına damga ve hazine pulu ilsak 
edilmemesiniden dolayı- terettüp eden cezayı nakdiler 
affedilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. ' 

Dördüncü Madde — Bu kanun ahkâmını icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

REİS — Kanunun heyeti umumliyesi hakkında 
söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçil-
mesiM kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Himayei Btfal Cemiyetine Ait Evrakın Damga 
Resminden İstisnası Hakkında Kanun 

Birinci Madde — Hilâiahmer Cemiyetine ait 
evrakın muafiyeti hakkında 4 Nisan 1333 tarihi Ka
nun ahkâmı Himayei Btfal Cemiyetine ait evraka 
da şamildir. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Himayei Etfalin dam
ga resminden listislnıası kanunun serlevhasında var. 
Fakat, maddede damga resmi yok. Malumu âlimiz 
serlevha metin yerinde okunmaz. Böndeniz damga 
resminim metne de ilavesini rica edeceğim, 

BÜTÇE ENCÜMENİ NAMINA REMZİ BEY 
(Gaziantep) — 4 Nisan 1333 tarihli Kanun ahkâmı 
deyince onun içinde damga resminden muafiyet ol
duğu musarrahtır. Binaenaleyh hacet yoktur. 

REİS —• Maddeyi bu suretle aynen reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Himayei Etf al Cemiyetinin te
şekkülünden iiişbu Kamunun neşri tarihine kadar mez
kûr evrakına damga ve hazine pulu ilsak edilme
mesinden dolayı terettüp eden cezayı nakdiler affe-
dilmişıtif. 

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

Üçüncü Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler ©1 kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Dördüncü Madde — Bu kânun ahkâmını icraya 
Maliliye Vekili memurdur. 

REİS — Dördüncü maddeyi kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın..'. Madde ka
bul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesinT tayini esami ile reye 
arz ediyorum. Kabul edenler beyaz, etmeyenler kır
mızı rey pusulası versinler. 

16. — Mülkiye Tekaüt Kanununun 19 ncu mad
desinin fıkrai ahiresine tevfikan eytam maaşı verilen-

- lerden ihtiyacı temin edecek derecede maaş ve üc
retle çalıştıkları tahakkuk edenlere eytam maaşının 
tediye olunup olunmayacağının tefsiri hakkında 
(3/859) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları. 
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REİS — Mazbataları okutuyorum. 
Türküye Cumhuriyeti 

Başvekâlet Müsteşarlığı 17 Kânunusani 1927 
Adet : 6/223 - . . - - ' 
Büyük Millet Meolisi Riyaseti Celilesine 

Mülkiye Telkaüt Kanununun 19 ncu maddesinin 
. fıkrai ahiiresine tevfikan eytam maaşı verilenlerden, 
ihtiyacı temin edecek derecede hariçten maaş ve üc
retle çalıştıkları tahakkuk ' edenlere eytam maaşımın 
tediye olunup olunmayacağının, tayin ve tefsiri hak
kında Maliye Vekâletimden yazılan 9 Kânunusani 
1927 tarih ve 36476/9 numaralı tezkerenin musaddak 
sureti takdim olunmuştur. 

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

Başvekil 
İsmet 

Başvekâleti Cehle 
Canibi Samisine 

Mersin Rüsumat Müdiriyeti , muayene memuru 
Ali Rıza Efendi mahdumu 1317 tevelütlü İhsan 
Efendimin Senayii Nefise mektebine müdavim bu
lunması hasabiyle muhassas eytam maaşı tesviye edil
mekte ise de mumaileyh henüz ikmali tahsil etme
miş olduğu halde 104 lira ücreti şehriye ile senayı 
mektebi inşaat muallimliğüne tayin 'kılınmış olmasına 
nazaran maaşının tesviyesi icabedip, etmeyeceği is
tizan edilmiştir. Mülkiye Tekaüt Kanununun on do
kuzuncu maddesinin fıkrai ahir esinde «mekâtibi âli
yede tahsilde bulunan evladı zükûrum maaşları kat 
olunmayacağı» mutlak olarak muharrer olup, bun
dan maksat tahsilde bulunan eytamın maişetlerini 
tazyik etmemek olmasına göre mekâtibi âliyeye mü
davim bulunan ve fakat aynı zamanda bir mektepte 
maaş veya ücretle muallim bulunan evladı zükûrun 
eytam maaşlarınnn fcat'ı ruhu kanuna daha muvafık 
bulunmakta ilse de salifülarz fıkrai kanuniyedeki ıt-
lakı ifadeye nazaran bu gibi mekâtibi âliyede tahsil
de bulunan eytamın ayrıca maişetlerini teman etmiş 
oldukları takdirde maaşlarının kat'ı lazım gelip gel
meyeceğimin tef siren halli muktâzi bulunmuş oldu
ğundan bu bapta bir kararı tefsiri ittihazı zımnında 
'keyfiyetin Meclisi Âliye arz olunmasına vesateti dev
letleri istirham olunur efendim. 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Mülkiye İTekaüt. Kanununun 19 ncu maddesinin 
ftkrai ahiiresine tevfikan eytam maaşı veriılenlerden 

ihtiyacını temin edecek derecede hariçte-maaş ve üc
retle çalıştıkları tahakkuk edenlere eytam maaşının 
tediye olunup olunmayacağının tayin ve tefsirine 
dair Başvekâletin 17 Kânunusanıi 1927 tarih ve 6/232 
numaralı tezkeresi Encümenimize havale buyurul-
•maikla mütalaa ve tetkik olundu. 

Hükümetin tezkeresinde, Mersin Rüsumat Müdü
riyeti muayene memura müteveffa Ali Rıza Efendi 
mahdumu 1317'.tevellüdü İhsan Efendinin Senayii 
Nefise Melktebiöie müdavim bulunması hasebiyle mu
hassas eytem maaşı tesviye edilmekte ise de mu
maileyh henüz ikmali tahsil etmemiş olduğu halde 
104 lira ücreti şehriye ile Semayı Mektebi İnşaat 
Müaliiknliğiiııe tayin kılınmış olmasına nazaran maa
şının tesviyesi icabedip etmeyeceğimde tereddüt edil
miş olduğundan keyfiyetin tefsiren halli talep olun
muştur. , 

Müîlkiye Tekaüt Kanununun 19 ncu maddesinin 
fıkrai ahirasiinde (Mekâtibi âliyede tahsilde bulunan 
evladı vüzûrun maaşları kat olunmayacağı) mutlak 
olarak zikredilmiş ise de vazıı kanunun buradaki 
maksadı, tahsilde bulunan eytamın maişetlerini taz-

. yjk etmemek olmasına göre bu kabil eytam maaşımın 
itasına devam edilmesi tahsilimi yarıda bırakmamak 
için fevkalade olarak kabul edilmiş bir keyfiyettir. 

Mekâtibi âliyede tahsilde bulunan eytamın kemdi 
eytam maaşlarından fazla olarak maişetlerini temin 
edecek başkaca maaş aldıkları tahakkuk ettiği tak
dirde fevkalade olarak verilen eytam maaşının kat'ı 
ve bir memuriyet ve vazife mukabli aldıkları maaş
tan mahrum kaldıkları surette eytam maaşının tek
rar itasına devam edilmesi ruhu kamuna mutabık 
olup, hükümetin bu baptaki noktai nazarı Encümeni-
rmizce de muvafık görülmüş ve tertip edilen iki fıkrai 
tefsiriye zire dercedilmiştir. Bermucibi havale Bütçe 
Encümenine tevdi 'kılındı. 

vfaliye Encümeni Reisi 
Beyazıt 
Şefik 

Kâtip 
Diyarbekir; 

Aza 
Konya 

Mustafa 

Aza 
Kocaeli 
Ragıp 

Mazbata Muharriri 
Ankara 
İhsan 

Aza 

Aza 
Ordu 

Hamdi 

Aza 
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I rası kesiliyor? Lütfen bunun hakkında izahat versin-
ı 1er, ta'hsil ettiği için rai? 

^BÜTÇE ENCÜMENİ NAMINA AHMET 
REMZt BEY (Gaziantep) — Esasen eytam maaşı 

I yirmi yaşını (ikmal ettiği takdirde kavalda umumiye 
I iktizaısııdır, kait olıunur. Tahsilde bulunduğu müddetçe 
I kat edilmemesi,^ sırf kendisine yardım etmek ve tahsi-
I linin ikmaline kadar bu maaşı tesviye etmek içindir. 
I Yoksa tahsilde bulunduğu zaman herhangi bar mernu-
I riyetten maaş ve ücret alırsa bittabi bu ihtiyaç zail 
I olacaktır. Buna mukabil istisna olarak kendisine taıh-
I sil müddetikıce verilen, yani tahsile devam ettirilmek 
I üzere verilen maaşı kat olunacaktır. Fıkrai tefsiriye 
j bunu amirdir ve zaten ahkâmı umumiyenin dahilinde 
I olan bu fıkrai tefsiriyeyi sarahat ifade etsin diye arz 
I ettik. 

Fıkrai Tefsiriye 
1. Mekâtibi âliyede tahsilde bulunan eytam, mu-

hassas maaşlarından fazla bir maaş veya ücretle tav
zif edildikleri takdirde eytam maaşları kat olunur. 

2. Bu suretle maaşları kat olunan eytamın - bir 
memuriyet ve vazife mukabili olanak aMıkları maaş 
ve ücretten mahrum kaldıkları takdirde - muhassas 
maaşlarının tekrar itasına devam olunur. 

- Bütçe Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Mülkiye Tekaüt Kanununun 19 ncu maddesinin 

fıkrai ahiresinıe tevfikan eytam maaşı verilenlerden, 
ihtiyacını temin edecek derecede hariçte maaş ve üc
retle çalıştıkları tahakkuk edenlere eytam maaşının 
tediye olunup olunmayacağının tefsiri hakkında Baş-
. vekâletten varit olup, 19.1.1927 tarihinde Maliye ve 
Bütçe encümenlerime havale buyurulan tezkere Ma
liye Encümeni jnazbatasıyla birlikte Encümenimize 
tevdi kılınmakla mütalaa ve tetkik olundu. 

Mezkûr fıkra istisnai mahiyette olup, kavait ve 
ahkâmı umumiye eytam maaşının katını istilzam ey
lemekte ve 1325 senesi Muvazenei Umumiye Kanu
nunun 35 nci maddesi de bu hükmü teyit eylemekte 
'buhıöduğunıdain Maliye Encümeninin mütalaasına 
Encümenimiz de iştirak ile tefsir fıkralarını aynen ka
bul etmiştir. 

Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arz olunur. 
20 Haziran 1927 

Reis Mazbata Muharriri 
Çatalca Gaziantep 
Şakir Ali Cenani 
Kâtip Aza 
Konya İzmir 
Fuat Ahmet Münir 
Aza * Aza 

Çorum Diyarbekir* 
Mühendis Ziya Şeref 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi , 

REİS — Efendim, fıkrai tefsiriyeyi reyinize ko
yuyorum. 

DOKTOR MAZHAR BEY (Çorum) — Efendim, 
fıîkrai tefsiriyede «muhassas maaşlarından fazla bir 
maaş veya ücretle tavzif edildikleri takdirde eytam 
maaşları kat olunur» deniyor. Halbuki ücretle istih
dam edilenlerden de kesiliyor. Bunlardan aidatı te-
kâüdiye kesimliyor. Ücretle çalıştığı için neden pa-

HAKKiKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, 
bu Mülkiye Tekaüt Kanunu yapıldığı vakit. Darül
fünun, mekâtibi âliye arasında zikredlirdi. Sonraki 
tasnif üzerine mekâtübi âliye Darülfünundan ayrı bir 
surette olmak üzere zikredilmeye başlandı. Şimdi me
kâtibi âliye Darülfünuna şâmil olarak mı kaydedili
yor, yoksa hariç- mi? 

BÜTÇE ENCÜMENİ NAMINA AHMET REM
Zİ BEY (Gaziantep) — Darülfünun ve mekâtübi âli
ye her ikisinin ikmali maksûttur. 

REİS — Efendim, fıîkrai tefsiriyeyi reyinize arz 
ediyorum. Kalbul edenler .ellerini 'kaldırsın... Kalbul 
etmeyenler ellerim kaldırsın... Kabul 'edilmiştir. 

17. — Gençleri muzır neşriyattan koruma unvan-1 

lı (1 /l184) numaralı kanun lâyihası ve Maarif, Da
hiliye" ve Adliye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Mazlbatalar okunacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet Müsteşarlığı 12 Mayıs 1927 

Adet : 6/1909 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti'-Celilesin'e 

Maarif Vekâleti Cölitesince tanzim edilen ve İc
ra Vekilleri Heyetinin 4 Mayıs 1927 tarihli içtknaın-
da tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan «Genç
leri muzır neşriyattan koruma» kanun lâyilıasııyla 
eslbalbı mucilbe mazbatasının musaddak sureti leffen 
takdim olunlmuş'tur. 

Mukitezasının iflasına ve neticesinin işarına mü
saade buyurulimasını rica eylerim efendimi, r 

- iBaşvekil 
İsmet 
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Esbabı Mucibe 
Türk Ceza Kanunu, 426, 427, 428 nei maddele

rinde müstehcen ve hayasızca neşriyat hakkında 
cezai ahkâm vaz etmiştir. Ancak, bazı neşriyat var
dır ki bu madde ahkâmına tamamıyle mutabık ol
mamakla beraber bilhassa gençlerin seciyelerini boz
makta ve onların muhayyeleleri için muhrip tesir
ler yapacak derecede aca'ip sergüzeştlerle dolu bir 
âlem içinde bulundurarak zamanından evvel birtakım 
hisleri tahrik etmektedir. ; 

Harbi umumiden sonra bu nevi neşrfiyat her mem-
İdkefite çoğaldığı gibi Türkiye'de de maalesef bu ne
vi risale ve mecmualara tesadüf edilmektedir. Bazı 
[memleketler, gençler için muhrip tesirler yapmakta 
olacağı tecrübe ile tahakkuk eden bu eserler hakkın
da tedbirler almıştır. Bilhassa Alman Hükümeti Reyış-
tagın yakınlarda kabul ettiği bir kanun ile muzır 
neşriyatı tahdit etmeye çalışmıştır. Bu kanunun esba
bı mucibesinde bu nevi neşriyatın yaptığı tahribat 
uzun uzadıya anlatılmaktadır. 

Memleketimizde de çoculk babalarından ve her ta-' 
raftan vukulbulıan şikâyetler gençleriımizi muzır neş-
riya'ttan koruımalk için tedbir almaya Maarif Vekâleti -
ni mecibur eylemiştir. Meribut kanun lâyihası ise Teş
kilâtı Esasiye Kanunu ile müemmen olan matbuat 
hürriyeti ilhiâl edilimeksizin on sdkiz yaşından dun 
çocutkları fena neşriyattan korumak esasına göre tan
zim edilmiştir. Tdklif ©dilen kanun bu kabil neşri
yatın yalnız şaitışüm sıikı tahdidata 'tabi tutmaktadır. 
Tabıdan ve neşirden evvel hiç bir teftişe tabi bu
lundurmamaktadır. Yani Teşkilâtı Esasiye Kanunu ile 
müemmen olan matbuat hürriyetine tamamen riayet
kar kalmalktadrr. 

Bu nevi neşriyatın tahdidata tabi tutulması ba
zali tamamen matlûbun hilâfına neticeler tevlidine 
yani, dalhıa ziyade merak: ve alâka eelbetmesine sebe
biyet vereceği hatıra geldbiiirse de teklif edilen ka
nun bu cihete karşı kuvvetli mani teşjkil etmekte-
ıdir. Filhalkıilka bu eseıtln hiç bir suretle ilân edilme
mesi ve alenen satılamaması kitap Ticaretinde ko
lay kolay göze alınamayaciaik derecede mühim bir 
«zarar», teşjkil eder. Böyle eserler neşrini Ticaret it
tihaz etmiş olan (kitapçıların zarar ihtiimalıi karşısında 
serbestçe neşriyatta bulunmalarına imkân kalmayaca
ğı gıiibi diğer kitapçılar da bu işe yeniden atılma
ya cesaret bulamazlar. Kanunun en büyük faydası 
Ibu cihetten olacalktiir. Yani eskiden beri bu suretle 
neşriyatta bulunan kitapçıların faaliyetlerini tahdit 
edecdk ve diğer kitapçıların da saikai rekabetle bu yo
la dökülmelerime mani olacaktır. Yalnız, tatbikatta 

| mühim bir mahzur olarak bu kanunun münhasıran 
| ilmi Ibtir mevzuu, mütalaa veya tezi müdafaa maksa-
| dıyla yazılmış olan bazı eserlerin de muzır neşri

yattan addedilerek talhdidata tabi tutulmasına im
kân vereceği mülahaza edilebilir. Katiyen kabili tecviz 
olmayan bu mahzurun izalesi içindir ki, kitapların 
tespiti ve muzır neşriyat hakkında hüküm vermek 
salahiyetli azası itibariyle daha ziyade ilmi mahiyette 
bir heyete tevdi olunmuştur. Bilhassa son seneler
den beri gençlerimizin ruhlarında elim teslider icra 
eden bu muzır neşriyatın zararlarını biran evvel tah
dit etmek için meributen takdim 'kılınan lâyihanın 
müstaceliyetle iktisabı kanuniyet etmesini lâzım gö
rüyoruz. 

Gençleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu 
Bininci Madde — Tüıik Ceza Kanununun 426, 

427 ve 428 nei -maddelerinde zikredilen «müsteh
cen ve hayasızca» neşriyat haricinde olupda, on se-
Ikiz yaşına kadar gençlerin maneviyatı üzerine mu
hzır tesir ika edeceği anlaşılan kitap, mecmua ve 
oıevlkut risaleler, resim ve levhalar aşağıdaki madde
lerde gösterilen esaslar dairesinde tahdidata tabi tu
tulur. Ecndbi memleketlerden ithal edilen bu kabil 
mecmualar ve eserler de bu kanunun ahkâmına ta
bidir. Yalnız bunlar için üçüncü maddedeki mecbu
riyet yoktur. 

İkinci Madde — Bir eserin birinci maddede zik
redilen tahdidata tabi tutulması için salâhiyattar bir 
heyetin o eserin gençlik dçin muzır olduğu hakkın
da bir karar vermesi lâzıimldır. Bu heyet şu suretle 
teşdklkül eder : , 

A) Maarif Vdkâleti talim ve teribliye dairesinden 
Maarif Vdkâleti tarafından intihap edilecek iki zat^ 

B) Dahiliye Vekâletinden intihap edilecek bir zat, 
C) Muharrirlerden ve edebiyat müntesiplerinden 

Matbuat Cemiyeti tarafından intihap edilecek bir zat, 
D) Muallimlerden Maarif Vekâletince intihap edi

lecek iki zat, 
•H) Hilmaye'i Etfal Cemiyetinden intihap edile

cek bir zat, 
V) Hâki'mlilk vazifesiyle mükellef olmayan ' ve 

Adiliye Vekâletince intihap edilecek olan haizi ihti
sas bir zat. 

Bu heyet Ahkara'da Maarif Vekâletinde içtima 
eder. Bu heyetin kararları azanın ekseriyeti ârasiyle 
taayyün eder. Heyet azasına her içtima için Maarif 
Vekâletince tayin edilecek miktarda hakkı huzur ve
rilir. Heyetin kalem muamelâtı talim ve terbiye dai
resi vasıtasıyla cereyan ^der. 
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Üçüncü Madde — Türkiye'de tasbı ve neşredilen 
her rievti kitap ve risale ve ımeömuaların iki nüshası
nın Maarif Vekâletine irsali medburidir. 

Dördüncü Madde— Bir esenin bu kanun noktai 
nazarından tetkikine heyet resen salâhiyattar olduğu 
*gibi resimi, gayri resmi makamlar ile, teşkilât ve her 
bir vatandaş her hangi bir eserin bu noktai na
zardan tetiklikini talep eylemek hakkını haizidir. 

Beşinci Madde — Heyetçe tetkik edilerek gençli
ğin maneviyatı için muzır olduğuna hükmedilen ki
tap, mecmua. ve mevikut risalelerin isimleri bir liste 
halinde Maarif- Vekâletine takdim olunur. Bu liste
nin bir sur elti • Maarif Vekâletinden Adliye Vekâleti
ne gönderilir ve bu tarikle müddeiumumiliklere teb
liğ edilir. Listeye dahih olan eserlerin sahiplerine en 
lbü!yük mülkiye makamlarınca teibligat yapılır. Bu teb
ligat üzerine eser sahiplerinin eserlerinin ilk sayfala
rına «tahdidata tabidir» damgasını vurmaları mec
buridir. Bu suretle damgalanan eserler : 

A) Açık sergilerde sabit ve seyyar müvezziler ta-
. rafından satılamaz, 

B) Dükkânlarda, cemalkânlarda teşhir edilemez, 
C) Bir yerden diğer Ibir yere açık bir surette, nak-~ 

ledilemez. Müvezziler 'tarafından bunlar için sipariş 
ka'bul olunamaz. 

D) Gazeteler ve mecmualarla, duvar ve el ilan
larıyla veya diğer suretlerle lilan edilemez. 

H) Kitapçılar tarafından gençlere gösterilemez, 
Para mukabilinde ve parasız veriletmez ve hiç bir 
suretle mekteplere ithal olunamaz. 

Altıncı Madde — Bir mecmua veya mevkut risa
leye bu mahiyette Ibir ımaikale dercedildiği ta'kdirde ilik 
defasında bu mecmua veya mevikut risalenin müdir ve 
sahihine ihtar altta bulunulur. İkinci defa olarak yine 
hayle bir yazı derceden mecmua veya risale altı ay 
için beşinci maddedeki tahdidata tabi tutultaalk ^ze
re listeye iltihal edilir. 

Yedinci Madde — Fikri ve içtimaî ve dimi kıy
meti haiz olan eserler bu kanunun şümulünden ha
riçtir. 

Sekizindi Madde — Kendilerine beşinci madde mu
cibince tebligat yapıldığı halde eserlerini daimıgasız 
olarak neşreden eser sahip, tabı ve nâş'irleriyle tah
didata talbi olan damgalı ve damgasız eserleri bilerek 
satan veya bunlar üzerine sipariş kabul eden müvezzi
ler ve bunları müvezzilere veren taibı ve kitapçılar, 
ıteşjhir ve ilân eyleyen kitapçı" veya dükkâncılar ile 
gazete ve mecmua sahip ve müdiri mesulleri on li
radan üç yüz Iraya kadar ağır cezayı nakdi veya bir 

aydan bir seneye kadar hapis ile cezalandırılır teker
rürü vukuunda bu iki ceza birlikte hütomıolunür. 

Dokuzuncu Madde — Üçüncü Maddede zikredi
len eserleri tabılarımdan (itibaren üç gün zarfında Ma-
rif Vekâletine göndertoeyen, kitap,: mecmua veya 
mevkut risale sahip ve mesul müdirleri on liradan 
yüz liraya kadar ağır cezayı nakdi ile cezalandırılır
lar. Mükerrerler için iki kat ceza hükimölunur. 

Onuncu Madde — İkinci maddede zikredilen 
heyetin kararları nlihaidir. 

On Birinci Madde — Bu kanunun suveri tattoi-
kiyesi hakkında bir taliımaitnaıme tanzim edilecektir. 

On İkinci Madde — Işjbu kanunun hükümlerini 
icraya Adliye, Dalhiliye vê  Maarif Vdkâldtleri me
muldur. 4 Mayıs 1927 

'Başvekil 
femıelt 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
Hasıta 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalk 

N'aıf ına Vdkili 
Behiç 

Ticaret Vekili 
Mustafa Rahmi 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Maarif Vekili 
Mustafa Necaiti 

Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri 

Sıhhiye ve .Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 

REİS — Efendim kanunun heyeti umutaiyesi hak
kında süz.isteyen var mı? 

KÂZIM VEHBÎ BEY (Ergani) •— Efendim, Bu 
kanunu getirdiğinden dolayı Vekil Beyi tebrik ede
rim. Hatta (bunun zamanı geçmiştir, hürriyeti mat
buat lâzımdır., fakat memleketim her hangi bir sa
hasında hürriyeti ifsada, hürriyeti ızrara mesağ yok
tur. Çocuklarımızın ıdlimağı bir çoklarımızca kabili 
istifade bir meta değildir. Bu münasebetle bir şey 
temenni edeceğim. Maitibuatıımızda her hangi vakayii 
âdiydi kanuniye, meselâ bir kızın taigayyup etmesi 
veyahut birinin intiharı gibi -ki bunlar olağan şeyler
dir- vakaları gûya! mühim ve alemşümul bir hadise 
gibi filan hanım bugün tagayyüp etti, filan adam in
tihar etti giibi, bu şekilde yazmasınlar. Çünkü -suimlisa-
li dai oluyor, temönnJito budur. 

REİS — Âra istihsali hitam bulmuştur. 
HAKKI TARIK BEY (Giresun) -— Efendim, 

hürriyeti maitibuatltan balhsetmeye vesile zuhur. etti. 
Bendeniz hürriydtli matbuat deyince yalnız matbuat
ta her şeyi serbest olarak yazmak manasını anlarnı-
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yorum. Harftesin serbest olarak istediği şeyi yazanak 
ve bastırmak hakiki bu manaya gelir diye anlıyo
rum. Onun için matbuattan her hangi bir suretfte 
şikâyet mevzubahis olduğu vakit de daima bunu ile
riye sürmefk Meram. Hiç kimse yazı yazimalktan. mem
nu değildir., Hiç bir klknse yazdığı yazıyı bastırmak
tan memnu değildir. Hürriyeti Matbuat bunu göste
rir. işte hürriyeti matbuatın bir cephesi ve bir veç
hesi budur. 

'Binaenaleyh Kâzım Vehbi Bey de dahil olduğu 
hailde bütün muharrir arkadaşlarımız istedikleri şey
leri yazmak ve bastırmak hakkına maliktirler. Bu-
'nun için hürriyeti matbuatı yalnız bir türlü telakki 
etmek taraftarı olamıyorum. Bittabi bu sözlerimle 
matbuatta her hangi bir şeyin mutlaka ahlaka mü-
nafi olsun, yahut memleketin mazarratına mütevec-
vih bulunsun, bu şekilde bir zihniyet iddia edenler
den değilim ve böyle tanımadığıma da kaniim. Onun-
için çolk temenni ederim ki, şimd'i getirilen lâyiha, 
şikâyet edilen nok'taları tahdit etmek için müfit ol
sun. Fakat daha ziyade şu mukaddeme iîe onu söy
lemeye kastetti'm ki, mütalaa ihtiyacını ne kadar tat
min edersek bu neşriyat o kadar kendiliğinden tah
dide uğrar. Mütalaa ihtiyacını tatmin edemiedikçe, 
isifediğimiz şekil ve surette ta!tmin edilmedikçe, bu 
kabil idari tedbirler zannetmiyorum ki istediğimiz 
kadar müfit ve müessir olsun. 

MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
('İzmir) Efendim kanun, matbuata taalluk ettiği 
için belki hürriyeti matbuatı tahdit eder gibi bir zih
niyete sahip olunur. Onun için bir iki noktayı söy
lemek: .mecburiyeti vicdanıyesihde olduğumu gördüm. 
Bir defa kanunun mahiyeti on sekiz yaşına kadar 
olan çocuklara aittir. Biz mektep çocuklarının hayat 
ve maneviya'tını korumak Ve herkes çocuklarını mek
teplere verdiği zaman o çocukların maneviyatterini 
rimaye altına almak bizim vazifemizdir ve bunda»» 
mesulüz. Bunun için mekteplerimizde okuyan çocuk
larımızı memleketin manevi kuvvetlerinin himayesi 
artında bırakmaya ve' maneviyatlarını takviye etme
ye mecburuz. Bir seneden beri teık'ikat yaptık ve bir 
çok şikâyetler aldık. Nihayet gördük, ki mdküiep ço
cuklarını kurtarmak lâzımdır. Arkadaşımız Hakkı 
Tarık Bey, mütala ihtiyacı tatmin edildiği zaman bu
na zaten lüzum kalmaz diyor. Hakikaten bu sene 
Meclisi Âlinizin kabul ettiği kainunlarîa Ve verdiğiniz 
bötçedeki tahsisatla Talim ve Terbiye dairemiz ço
cuk neşriyatına ehemmiyet Verdi. Çocuk ansiklope
disi çıkardık ve bir çok mecmualar çıkardık. Hakika

ten bu mecmualar şimdiye kadar Mç bir mecmuamn 
vasıl olmadığı revacı bulmuştur ve fazla okunmakta' 
dır. Bu kâfi gelmedi, Avrupa seyahatinde devletlerin 
bu iş için tatbik ettikleri usulleri aradık. Nihayet Al
manya'da .tatbik olunan bir kanundan esasları alın
mak suretiyle bu kanunu teklif ettik. Bütün dünya 
memleketleri, çocukları kurtarmak için, çocukları 
gayrı ahlakî'vaziyetten kurtarmak için tedbir almış
lardır, Bfzim almış olduğumuz tedbirler de bunlar
dır. Bu teklif ettiğimiz kanunun içinde hiç bir suretle 
hürriyeti matbuatı takyit edecdk bir madde koyma
dık. Yalnız manevi bir otorite aldık Ve millet namı
na bir tedbir alınmıştır. (Çok alınız sesleri) 

REİS — Başka söz isteyen var mı? (Hayır ses
len:) maddelere geçilmesini kabul edenler el kaldır-
sm... Kabul etmeyenler'el kaldırsın... Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

AHMET HAMDİ BEY (Bözok) — Kanunun 
'serlevhasında gençleri muzır neşriyattan koruma di
yor. Gençleri, küçükleri olacaktır. Gehçteri yazılmış, 
matbaa hatasıdır, küçükleri olacaktır. Kanunu Me
denî on sekiz yaşına kadar olanlar hakkında küçük 
tabirini kabul etmiştir. 

Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu 
Birinci Madde — Türk Ceza Kanununun 426, 

427, 428 nei maddelerinde zikredilen müstehcen ve 
hayasızca neşriyat haricinde olup, cm sekiz yaşına. 
kadar küçüklerin maneviyatı üzerine muzır tesir'al 
ika edeceği anlaşılan kitap, mecmua ve mevkut risa
leler, resim ve levhalar aşağıdaki maddelerde göste
rilen esaslar dairesünde tahdidata tâbi tutulur. Ec
nebi memleketlerden ithal edilen bu kabil mecmua
lar ve eserler de bu kanunun ahkâmına tabidir. Yal
nız bunlar için üçüncü maddedeki mecburiyet yok
tur, 

REİS — Birinci maddeyi kabul edenler el kaldır
sın... Kabul dtaiyenler el kal dinsin... Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ MADDE — Bir eserin birinci maddede 
zikredilen tahdidata tabi tutulması için salâbiyetltar 
bir heyetin o eserin küçükler için muzır olduğu hak
kında bir karar vermesi lâzımdır. Bu heyet şu suret
le teşekkül eder : 

A) Maarif Vekâleti Talim Ve Terbiye Dairesin
den Maarif Vekâleti tarafından intihap edilecek 'iki 
za/t, 

B) Dahiliye Vekâletinden intihap edilecek bir 
zat, 

C) Muharrirlerden ve edebiyat müntesıiplerinden 
matbuat cemiyeti tarafından intihap edilecek bir zat, 
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D) Muaffimlerden Maarif Vekâletince intihap 
edilecek iki zat, 

H) Himayei Btfal Cemiyetinden intihap edile
cek bir zat, 

V) Hâkimlik vazifesiyle mükellef olmayan ve 
Adiliye Vekâletince intihap edilecek bir zat. 

Bu heyet Ankara'da Maarif Vekâletinde içtima 
eder. Bu heyetin 'jcararları azanın dkseriİ'yeiti ârasiyle 
taayyün eder. Heyet azasına her içtima içim Maarif 
Vekâletince tayin edilecek miktarda hakkı huzur ve
rilir. Heyetin kalem muamelâtı Tâlim ve Terbiye 
Dairesi vasıtasiyle cereyan eder. 

İHSAN HÂMİT BEY (Ergani) — Efendim, bi
rinci maddede diyor ki (Bir eserin birinci maddede 
zikredilen tahdidata taibi tutulması için salâhJiyettar 
bir heyetin o es'erin küçükler için muzır olduğu hak-
ki'rida bir karar vermesi diyor. Halbuki birincii mad
'dede ne gibi talhdita tahi tutulacağı zikrolunmuyor. 
Binaenaleyh birinci maddeyi okuduğumuz zaman 
bir şey anlamayız. 

MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
.(İzmir) — Birinci madddde buna dair sarahat vardır. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — İkinci sa
tırda «Salâhiye'ttar bir heyetin o eserin küçükler İçin 
muzır oMuğu hakkında»' deniyor. Salâhiyettar ,> bir 
heyet tâbirinddn müteaddit heyetler varmış manası 
hâsıl oluyor. Onun içlin muayyen bir heyetin veya 
aşağıda sureti teşekkülü gösterilen heyetin denmesi 
daha muvafık olur. 

HAKKI TARÎK BEY (Giresun) — Müsaade bu
yurur musunuz, «©ir» , kdMmesinin tayyiyie maksait 
hâsıl olur. 

ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — «Bir» keli
mesi tayyad'iHirSe maksat hâsıl olur. 

REİS — Maddeyi (Bir) kelimesinin tayyiyie re
yinize arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler &\ kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bir eserin bu kanun noktai 
nazarından tetkikine heyet salâhiyetitar olduğu gibi 
resmî makamlar İle, Himayei Eftâl, Muallimler bir
liği,- Hilâliahmer ve Mâtbult Cemiyeti her hanlgi bir 
eserin tetkikini isteyebilir. 

. HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Mecburiyet 
fıkrasiyle bu maddenin alâkasını lütfen izah etsinler. 

ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Birinci mad
dede, salâhiyettar heyet tetkik eddblilir. Heyet salâhi-
yettar olmakla beraber bunlar dahi tahrik edebilir. 
Yarii bu makamlardan maada makamlar, salâhiyet
tar heydtii vazifeye • tahrik edemezler, maksat budur. 

REİS — Üçüncü maldde hakkında söz isteyen 
ydktur. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kahul edilmiştir. 

Dördüncü Madde — Heyetçe tetkik edilerek kü
çüklerin maneviyatı için muzır olduğuna karar veri
len kitap, rridemua Ve mevkut risalelerin isimleri. bir 
liste halinde Maarif Vekâletine tevdi olunur. Bu lis- . 
temin bir sureti Maarif Vekâletinden Adliye Vekâ-
îe&ne gönderilir ve bu tarikle müddeiumumiliklere 
tdbliğ edilir. Listeye dahil olan eserlerin sahiplerine 
en büyük Mülkiye makamlarınca teM'i'gat yapılır. Bu 
tdbligalt üzerine eser sahiplerinin ellerinde mevcut 
eserlerimin İlk sayfalarına «Tahdidata tabidir» dam-

• gasmı vuıımaları medburîdir. Bu suretle damgalanan 
eserler : 

A) Açık sergilerde şahit ve seyyar müvezziler 
tarafından satılamaz. 

B) Dükkânlarda, camekânlarda teşhir edilemez, 
C) ©ir yerden diğer bir yere teşhir maksadiyle 

açık bîr surette nakîedildmez. Müvezziler tarafından 
bunlar için siparliş kahul olunamaz, 

D) Gazdteler ve mecmualarla, duvar ve el ilân-' 
lariyle veya diğer suretlerle ilân edilemez. 

H) Kitapçılar tarafından küçüklere gösterilemez, 
' Para mukabilinde ve parasız onlara verilemez ve biç 
bir surette mekteplere ithal olunamaz. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, 
maddenin C fıkrasında, müvezziler tarafından bunlar 
için Sipariş kabul . olunamaz deniliyor. Müvezziler 
yalnız on sekiz yaşından aşağı olanlar için deği'Mür. 
Bunlar, on sekiz yaşından yukarı olanlar içlin de tev
ziat yaparlar. Bir müşkül vaziyet hadis olacaktır. 
Bir müvezzi tahdide taibi tutulmuş bir eseri on sekiz 
yaşından' yukarı bir adam idin alıp götüremiyecek 
midir? Zannederim maksait bu değiMir. Maksadın bu 
olmadığı burada ifade edilmelidir. Müvezziler de bir 
meslek erbabıdır. İfa edeedkleri hizmet ve ticarette 
müşkülâta uğraltılmış olacaklardır. Bir müşkül hâd'is 
olmasın. Bu kalbiil eserlerin on sekiz yaşından aşağı 
çocuklara gösltermiyecek'ör, onlar okumasınlar, gü
zel. Fakat ondan yukarı olanlar için. zannediyorum 
ki böyle bir müVezziin hizmetine arzı iftikar eder. 
O müvezzi ne yapacaktır? Tatbikatta mahkemelerde 
arzu edilmeyen gayrı âdilâne neticeler hâsıl olabilir. 
Binaenaleyh bunun burada tavzih edilmesi lâzımdır. 

ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Adiye Encü-
meninüz bu kanunu müzakere ederken hükümet na
mına telif ve tercüme heyeti reisi Emin Bey de hazır 
'bulunmuştur. Bu misillu çocuklara muzır telki'nait ya-
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pacak asarın, onların ahvali ruhiy eleri üzerinde yap
tığı itesirat hakkında verdiği izahatı Encümeniniz din
ledi. Bunun üzerine Encümen muvafık gördü. Mak
sat çocuklar üzerinde muzır teîkİnat yapacak asarın 
menfidir. Yani açık gezdirilmemesi fikridir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — C fıkrası iki 
cümleden terekküp ediyor. Bendeniz birinci cümle 
hakkında söylemedim. Zatı âlinizin okuduğu birinci 
cümledir, ikindi cümleyi okuyorum : Müvezzii'er ta
rafından bunlar iç'in sipariş kabul olunamaz diyor. 
Müvezz;ler hem büyükler hem küçükler tarafından 
Sipariş kaibul ederler. 

. ALİ NAZMİ BEY (Ka'sitarnonu) — Küçükler ta
rafından vaki olan 'böyle bir siparişi kabul edemezler, 
mak'sat budur. 

REİS — Başka. söz isteyen yok,. maddeyi k'ahul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kaibul etmeyenler lütfen 
el ikaldırsın... Ka'bul edilmiştir. 

'Beşinci Madde — Bir mecmua veya mevkut 
risaleye hu mahiyette olduğuna komisyonca karar ve
rilen hir makale dercedildiği takdirde ilk defasında 
mecmua veya mevkut risalenin müdür Ve sahibine 
Maarif Vekâletinden fibJtâratta bulunulur. İkinci defa 
olarak yine 'böyle hir yazı derceden' mecmua veya ri
sale altı ay İçin Beşinci maddedeki tahdidata fabl tu
tulmak üzere listeye İlfhal edilir. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Buradaki 
komisyonca tabiri, heyetçe olacak. Yukarıda komis
yon kelimeleri geçmemi işti ir. 

ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Paşam, aynı 
zamanda maddenin aşağısında beşinci madde tâbiri 
vardır. Bu, dördüncü madde olacaktır. Beşinci dör
düncü madde olacak, komisyonca da, heyetçe olacak. 

- REİS — Maddeyi bu suretle kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kafbuî edilmiştir. 

Altıncı Madde — Fikrî, içt'imaî, ilmî ve bediî kıy
meti haiz. olan eslerler bu kanunun şümulünden ha
riçtir. 

NAİM HAZIM BEY (Konya) — Bu maddeyi 
'bendeniz zait görüyorum. 

(MAARİF 'VEKİLİ MUSTAFA NEOATİ BEY (fa-
rniir) — Efendi'm, feiazıı feiediiî vs saırayliıi nefise nok'tai 
.nazarıiinidan kıymetli haiz olan naeiMad ve eserler varıdır ki, 
'biz Ibunliarı ifân etmeye mecbunuiz. iSbnra fikirli ibıazı 
naşdyalt vardır, bunları men ©demeyiz. Meselâ ıtııb-
hî ibaızı eserler vardır;. Burılîarı ıter/fal;yei umumiyeye 
mugayirdir diye man edemeyiz. Onun iç'in hu m/ad-
deyli koymaya lüzum göndük. 

İRıEİS — Baişka siöz isteyen yoktur,. Maddeyi 
fleytajizîe aifö; fâdeüegiım. Kabul edenta; lıüjîifen el k|at-
dınsıa. Kaibıul etmeyenler liültfen el kaaidursMij.. Ka-
ibuil edlmpsjflir. 

lYedJimjel (Madde — KenıdıHleıfinıe dördüncü mad
de mudiıbiinae tebligat yapıldığı halde .eseıteıru.nli 
damgasız; • olarajk; mesireden eser sahliıp veya tahtı ve-
yalhuıt nâşiırledyle tahdidata ffcabü olan damgadı ve 
damgasız leseurfani hMerek; saöan •• ve hunilair üizerline 
süipaırfjş ıkajbull edan ımlülvezaler ive Ibunjları rnıüvazzi-
•tere veren tsaJbı ive kiiteipiçjilıar, teşhir ve ilân eyleyen 
'kitapçı veya dükkâncılar öle ıgazete ve mjecmpa m-
Ihliip ve mıüıd'ini mesulleri yüz liraya ikaıdar hafif caza -
yi nakdî' yaya üjç aya ıkladar hafif hıaıplis (ite oazailaını-
dıırıllM. Tefeörrüıril hainde hu ü'kl cem ibikiklte tıiiık-' 
ımlölunur. 

HAKKI TARİK BOY (Güreşim.) — .Efendim, 
matbuat Kanunu cezailıaran kümlere terettüp töMğliınfâ, 
dair bilir maddeyi ihtiva ©der. '(jOn hirioci mıadde) 
orada, hür, mecmuanın imıesıul müdürü oldulkjça de-
'neoesli ondan soruna gelen mümessliil, mıakfaile sahlübii 
ıgilbii kimseler ımlesuit folırnazjlaır. 'Mecmua sahipleri de 
o madde mucibince malen mesuılidüırilıer. MüıdJiıra 
masıuH io maksatla ıtayiın elfifririılr. Müdiırft mesul oî-
dufeç/a macmuianın sıalhlilbıi lanıaakj /tazmimat 'ille mah
kûm edJ'teblliır, hapiiıs cezası göremez, meğıer ık)i mü-
dirli mesul 'olrrîaya. Halbuki ibu maddemin içinde 
'ibare o şjeıkıide yaiZ'illmıış ki, 'bir ıgün mahkemaler, 
mıaddanıin İbu ihtilâfuına halfeanak gazsete ve mıecmuıa 
s'aJhlipÜıarlinli de anjültöaikıip fıkralarla nazaran müdirii 
masıularti vaılken hap& İMe dözallamıdMimıalk fisıtayelbiilıiır;. 

Hallbükji ibu variiıt 'değaidiir,. doğru değidir. Malt-
/buiajt Kanunu sarih olan hülkmüne müınıafi ota". Bi-
naanalleyh ya nn/aıddeyi tasihih .etmeliyiz veyahut 
maddeyi buraya. • ıgaöiren Adiye Enıoüm'enİ, Iburâda 
'Matlbuıat Kanununun lonı ibâniınjci: maddasÜınddkıi hük
mün mahfuz, olduğu lilfade etmelidir. Tâkli müldid 
mssull solan yeırliardle '. -• (kfl isıuırdfci malhsıısadıa «kanun 
müdiri mesul tayin eıfiirmekitedfir - Ondan haşıkası-
•nın haplis ile miüicazıat ed/Iamiyelceği sıanih sumaüüe. 
•fcaydadilm/iiş oil'sun. 

M'AARİF VEKİLÜ 'MOSTAFA NECATİ 'BEY 
ı(İzımıiır). —- Efendim (Matbuat Kanunu Teşikllâfcı Esa
siye Kanunu 'gibi muıiajk olanak Ğ&âşDm esıash fca-
nunilıarından (addolunamaz. iBliıaaanjalıeyh Mıaltbuat 
Kanunu nasıü hiır banpn ise, muzır nıeşriiyatıüan; fcii-
çıülkliarsi ikanumak 'kanpnoı da fbfîır kanundur,. 'Binia-
enıaleyh ionun fil'an maddasii hu kanuna uymuyom 
diye ibu kıanunun ıtdbdi ve tağylinli 'astla mevzıulbabis 

olamaz .̂ 
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ttkSoicfîtsS* Mastfbuiat Kamumu fite b u ikantua arasın
ıza fıaırtki (VaRİıir. fHfen hıemgii yievımji ibik. gazeteyi b i r sa-
h)ip çıikıaıralbüllir. OFaıkatt ımıecmuıa çıikarımalkj, k i t a p yaz-
malk men*ke)t im u m u m î v/aizjiyeitii iüzierande fikrî m ü -
«aHaıaı Kteittieyaın, lötımlek, ü!lim|i ytazıiiajr y a z m a k iç in 
ımıecımpa çılktaınaiaaik; ajdiaımıijrv ıdıa o m e c m u a d a alâ-
Ucası vaırdinr. O n u m d a mtüdiırji tmıesuii, vardı*. ;Sa!hıibinu 
mesu l lötımıemielk. g ib i fota müitaıliaia valriit o l amaz . Mıad-
idıe ıdioğınuıdıiiin 'Ve ialyiniemı lipkjaısı lâzımıdır, Vekâle t fâkı-
«dinide ımıuıskdir. 

• H A K K I T A R I K B E Y (Gkesum) — Efendıim, 
iziaininiedliyiaruimı tk|i, jfiikr|iım|î liyj llfıade iedemıediırn, Eğe r 
b u ırııadde ibu !§ıdk|ldeı ıkallada'k ıdluırisıa, mıüldiıti' nıifr 
snüer Marfkıettiı ıstaJMıpiletn taklbımda , ifaatüyenı tarzı lediit1-
m!eyıea ıvie aıdM •tnjataairü'ylaıfıaı oymuıyan folk 'esiais kabul1 

ötmfe '0İÜIHUI2I.J Bluinjdanı ibenjdi he sab ıma foatak ede
nim, IBjkı ımlüldlirö • ımiesuıljüı in© tecim itajyfe etaıelk zarurete 
Udaırşiisımidla! !k|a$ıy|öfluiz., !mıüidliır|iı mesu l taibliırii mıeredıen 
çikıyorı? IMaıaırliif V e k i l Bıeyefendi • Ibiıttaibi hatırîıaıri-' 
fe Ikli '- ikıenidiieırıİ! dje gfaızıeteclidıir - Mlüldürtiı ımıasuıl, 
yan i o Ibiajhis leflttikjllerıi maıflbulaıt Kıanıunıuınuını ibik m)a|d-
dö'esii nıefaes&dliır. 

, Bir. toinlnidien, layıint « ta lâk limikjâıru yakitun. Ayırt; ' 
latadk'. limlkiâm ioüsajydlı (o valkiiıt kiendlilerli mlüddaü mıe-
SfuH IfoöMıneslininı itayıyım! ıtekiif lederterıdli, o valkiiıt 
(kjenıdlieııiiyUe Ibenalber, iotaduırn, IMiecmuıanjıtn veyalhult 
(gazetelik* îmlüldliım mıesıuılü vairklen _. siaWbfiı a l âkada r 
olsun. Or t aya bir a d a m çıkar ıpta kanun i mesuli-
yiötii loınıa talk ©denek; Itoendisti İbik ıtaraifıa çddillmiilş ol1-
(mıaisıııi Yıaı trmüidiirıi imıesul Ikelimıeslinii çıücaffimiallı veyia 
ısahıip ikielimieslitnji. Bienı gamettenim ısalhllbii oilialbikknrımie- -
sufliyeiiten, Üflapnımıajkl ffiçiin ıslö'ylıemliyorıuim ,̂ faklait Ibk 
•ımıüıdlki miesıuH ItaıylinÜ tbaınia İbik mieobuirtiıyetii (karmınıiye 
iölaıialk ıtalhımtl ledilimıiş lise, ö mlüldki mıesıul mıeydanıda 
ôHduiklçıal (miesıiyeltf toalniuınıiye, yanli faialplis ©ma itene*- •• 

*iîip (eder', Aneafc ısahiibii tnjailen, ımlesuİ kahır Müldlki 
ımıesıuH (oiniaızisia 'o ısahıip h e m mailen Mesuldün, mera 
(hıapsıen itefczöye. dllünun, Bünjagnıaleyh. likii şeyden İblkM», 
Bunaidai ıyia ısalhJilp*en| vaiz gdçmıeidik veya . ımiüdliırii 
ımtesulden^, Iküskıdem fokünli linltflhalp ötsâmffleır,,.- kfândÜ:-
terimi siarihest fbııriaikiiyfoönum. Yalhıult tajrtz lâttliğim iğM 
tnoıarttobialt Kıaınpnıuınıuin o;n ibliminlci maddec i Ihülkpifü 
miattfutz; 'oüdluğünıa daik ısarialbait (venisiînı. Blöyle folir 
Maldıe !döıtaeıyaın; öder-lense aaflaırı m ı göırtecfökil!erıdık? 
(Kjaltiyen.. Bsiasien; Ibuitüın îoaniun libareleırfinıe bıaikltığım 
iziamıan ışu ınietliüeiye vari'yoaıuım,, igazöteler^ faaniçitâr. 
Oaızıeteler^ Ibu Ikianıunı üflie ifcötikük ledlecelk ©vriafcn mialt-
IbidaıdlaiDi ıdeğidik, Saırfflb loüaın, mıeifialt (oHan miania, mıec-
trnuıalaındtar," miöcmuialllairi miavzıulbajblisitk, Bıuıüayaı ga- • 

zete ve imıeiomuia liıbamesiinıiıni ikbnıuikaiasıi lanioaik İlâını 
dolayıısi'yll'edk. Miiiddeiumum&ııiiın telblıiği hilafınla fok 
eser İ lân iedfflmlştk. 'Bumıuım mıesuüiyetlinii Ikiim ftâkialb:-. 
ıbüil ledöcidkıtlk? Osrıtıa yerdte ıkanıuınıen mıüdlifni jmıesui; 
vaındaıTN Mlüldiıni m e r f vairiken ısalhülbinli aıiaınıalk ibainu-
aııun 'Vazlifesli bıaııiicfiindediki, iMüıdki mesuil vaırısı^ diörr 
(baü oınıu yıalbalar, oezjaıyiı (onla venMz. Mıalî mıesuiM.-
•yelt varışa ısalhiiibjiınle vertk.. IMÜildirii mesull mieyldiaınıda. 
ıdeğillıdk, ık|aıçmışitıır, velya Ikötlmied'iılmJişlÖk, yiazıdmıai-i': 
tmıışıtaır,.' O ıfiaifcdkde to @aaeltqyi ınieşröden 'kiimse Jııajt-
t a sfaıfcan Ikıimse deneaa]t üizieniınıe mesuıl ı o t e . 

İEğer fıikiklıeriinıde nsnarı iediyaıilıarisa foıuı mıaiddieniin 
müîzialkienesii Itehlk loBlumısüumı; (Enclüımıenıdfe ıtıökınair> gönü-
şüüstüın.. fKlenldleriindenı ıriicıa eidiyiotnum, y a 'Mialtibuıat 
İKanuınıuıniuin; 11 n|cji tnıaıddesi ihiülkjmiüı malhifuizıdiuır; 
ıdönısiıns, 'yalhult mıüdiki •ımieşsuili Ikialldıırıfflsın, yalhuıt ıslalhlilp-
flcaflldumisro, yioıkısa: maitlbıuialt kıamunıuimuzıuaıı Ibüitüln di-
ihıaın rmaitlbiuıait Iklanıunıuınia smjültleuKaösliE öüiara- esası yıılkıll!-' 
mış foiiaiöalkltoi, 

; ADUÎYİE EINGÜMlENlt . NAIMİINİA AUİ N A Z - ' 
Mil B E Y ((Kastamioınu) — Efendimi,, Mıajtbuat Raaıu-
n u ınıallluımiü âiimlîz)dlk Ikli, IMaltbıuialt ihıalkikundıa afafcâmi 
vaz latmligtık ive oıauın Mk|mlüi baikjidir., !Bu ikanum omuatı 
hülkmıülnıil fihllai etmıeta. IBu tfeaınıuını v a t a z , Ikiüçülfcler 
HalkfcıındaJkÜ txmm oıesrliyiate aıirt: feaVaidli. îıuisusiiıyö 
vıa23 ıddiiyar. O (baışlkıa, b p ıbaiştoâdiıir-.' 'K.ıavaSid)i tasu-
ıslıye lalhlklâmıı uimumliıyeyli W â l lettmıez.' Oezıaı dioğrıuıdiaml 
(dogrıuıya M i m tflalüıne m|uızıa!fitıır|. Ondaın ıdoliayı maıdi-
denjiın allâMiihli Ikıallmiası lâzıpmjdıır, ' 

IHAlBCKiI .TARIÎK. B E Y :(ıGiinesuın) — Nıökıtai *&••• 
ızıarlaEüna b k defa dajhıa ıslö'ylerfler m|i? ; 

AUİ: OSTAZM'Î IBEY (ıKajsIfiamıomuı) •— Mıaltlbuartî 
Ikanıuınıu lahikama umuınHiyedlk, hölkmîüi Ibialklidür!, Bu, 
fâçfülklierii 'kjörunia açüm tmiuosıoc1: nıeşriiyaltiöi men'li IhJalkJ-
Ikunida feavaSdi hıususliyedlk, iBunıda fiil failime nsuzaif--
(tır. '.Bu taiaidjdeyti Adiy le Enıeıiimienlinide uzum uizaı-
duya ' mıüınıakıaşia öttük,, Falklalt niötüicıe liıtübıarii'yfa aHa~̂  
hıa^Ehli kialmaisııııa- ıtaralfitaır loidtulk. İBıuı lairz ötitiğiım • 
faaJhalCa Ibinıaen ırmaddeniiın adâhiaiihli fcallimjası dahia' 
liyii loluır.;' 

I H A K K I T A R I K B 0 Y ;(3Gkesum) —'. Bfıe^dikn, 
Majtbpaıt O&anıuınıu hıaîkfflkialtıenj -lahikama uımıun^yıevi 
Ühtıiva iödjers Buırtadaı ibin ihlâMırn! işw lfalklraiMm'"hJüİk^^ 
• de Becaa'.vöMefc fetediği' ^atoit Mıaltlbu'at Kanumumuın 
(bu uanumî oilkm hülkmüınlüı nazairiı Mbane lâüafoaik mı? 

İAI İ NAZMl t B E Y ipastamlanıu) , — Bumda al-
miayacalktıır, Bumdlaı Ibju mjaıdıdie ırniuciilbimcıe hiâöm-
(hökımıedeicıekitiİtr,, 

— 459 — 



t : 79 21 . 6 . 1927 C : 1 

(HAKİKİ TARIK. BEY (Giresun) — O blalde Ad
liye lEbıcülmieniinıdenı tekrar sic^uyoruım, Müdiiırli smıe-
isuUıu oeaalliaındıırırfajr, ımıildütni mösuH mSçliini ortaya çı-
fcarfmııış ıblir adamdır? . 
• !ÎBRAIHtM SÜREYYA BEY (Kocaiei) — Yükü 

lyülktetmıek ficim,, 

HAKİKİ TARIK 'BEY (Giresun) — O hakte dıi-
ğer 'taıtaifa ıhıralkimıa'kı l&zıırmdıiîi. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Dendzi). — 'SaıhiM ! e 
benalber. . 

(HAKİKİ TARIK BEY ((jDevamllia) — MüdM <rm-
sfUliü o ıhıaüdie Ihııralkııınıız,, Bumdan me Ikıadaır 'yanliış metli-
ç e t e çıfaaıaağiinıı = saSbrmm isuliiısitiiımiall ediyorumi - üs-
bait Jâdeceğiım. Gaaetenlie ıslaıhıibii komidir, Iblir çocuk 
ıdlıalbıiir̂  Çocuğm (hıalpsiöddbliljirmiisinliiz? GaMteniiım isa-
Mbii ibiir şirket olabilir. Şiırjkıeltli ıhıajpfseidıeibölliiır imlisiniz? 
İşte gaizetanlin, mıefampaımiınj ısiaJhli'bi Iblir çocuk,, ıbür şiirkıet 
olabileceği lijçlimdıir M, Matbuat Kanunu, ıgazıeitdlsardte 
•vıa: roeomjuıalllaırda blir ımüdkli ımiesuİ göstermeyi şart. 
Ikaşmıuşitur, esas ibuıduır. Bu clJbjejfci söylemeye lüzum 
görmıedlim. ISalbipİlk idtenjlenı şey, Iblir ımiüilikıiyieıttiir. Mül-
Ikliyet denilen şey Iisıe, çocuğa (da kadıma dia teıaüuk 
ıeder. Kucıakfcajkji çbeıuğu (hapsedebilir mliisiin'iz Ka
non yapııyoruız,. .Kanun yaplaırkiem ide âcıiz larlkıadiaşiH 
naz Ibu eksıifcigl glöisıterdiği zıamian, faiiiç oikniazsıa dik
kat ötimıek ve Ikianıumuını esaısımı mühialfıaza eltımıekı lica-
ibedıer. ISalhffipliik deniillem şieiy, ıtemielülk; ım'eselesli oldu
Uuna ıvle töemıelülk toufoaikltfaikli çocuktan] maltta turnem 
nıeredekıi Çocuktan Ibiaişjlıyajrialk,, 

MA2HAR MÜFİT BEY tfDeniizfM) — Katil Ihajps»-
fanıur, 'der. ' ' x 

(HAKKI TARIK BEY (Devamla) — Efendim, 
flÜizîiıırpj y[ok}. MüdiMi omiesıul varken, saihlilbii faliç 'blfc 
zaman cürüm yapmış addolunmaz. Müdiri mesul 
lolara adam, Ibıalşitaın -aşağıyla kadar. okumıuış, yiaızmıiş, 
tetkik eitmJiş ve miesuiliyötıi ;tekie!fifül emliiş. adam
dır. Kamum karpsaJnıa çıkıyor,, Ihülküimiet kairışısııınıa çı-
kııyoir, mesullliyefii iben kalbuî ediyoruımj diiyior. Büz dır-. 
yioiîiuiz ildi, ıbu mfecmüamiım Selimde nje çıkarışla mjesuilii-
lyietü kalbul edejnmfolim? Evielt diyor ve ıbütüini bunları 
(yapıyor. Kaınumıem -.. ffaföyffie Ibür kayıt koyuyoruz ve 
îmıadde âdilaıııe dleğülldıir, Blipaenalıeyb. lijkii fce!k|Büf.kn-
ıden bMsiinlkiı • lkabullülnJü: ,rliba <edeıftm. Ya ıteknar tet
kik etmek üzere Encümene alsınlar, veya Matbuat 
Kıanıuınıuraıuın ioın ibMnıdi ımıaddeslinlin ıhülkımü ım'aih-
fuzduır (desuıniliör. 

••Naısaü ıpluırıda /'b/öıyle İbiir madde iklom&uiniuız;, Kaidai 
Uimıımli'yeidien ınlasoH (a'yrialbiliirsliinüz? 

<M:AA!RitF VıfiKıM MUSTAFA ıNElCATİ BEY '• 
jCİzîmliir) — iBfiemdim,. Halkkı Tarık Bey iarikiadaşımıız 
(burada dikti mieseieyii kianısltuniylorlâır.. Büırüsıi mecmua 

• saibibli ıvıe ımlüidlirii taıesuilü -vıaırdıır, IBIkıi 'de 'yıevmiı gaıze-
tte ımüdaır] mösüllü fve sahöbi vıarditr., Yevmü ıgazjeıterilinı 
ıhiösiui loîâjdağu ımıadde Iklanıuınıen muayyenidir. O dıa 
lomuıntoa mjaiâdddiır. Talkylidalta ItaJbli oüıanı mıevaddı 
ilân edemıez;. Kanıuinjan ıtalhdMiaıüa ıtalbli loılıan ıbu nıeş--
adiıyat iilâmı oluınlajmıaz;. Bıuınıuın ıslalhiibli Teşkilâtıma, «ttiıir 
'vereiodk, ıgajaeltesfiınıe yazidiırmiaiyaıcak. Diyor <k|i, sa-
ihibi çocuk olürsıa, şirket lolursıa ınie yaipıacıaktır. Ka
mun! Ibunlliajria cezia ıtayliın eder,.. KaitfI yaparu çocuik 
loilursa ırnuaifitır, döli oiluırısa me ioüur? Şu olur. Kamum 
urruum fiçıin çıkar. YıaJlinaız çocuik,1 ii'çiim, 'şıklkıet 'iç5m çık-
rmaz. Çöouik ibıiırüsânıi ölidüırüırısje öldürsün, ceza kby-
mıayailtaı, ıbjoylie -şey olur tmı? Sionıra (bültün igazefe 
ve miecmualîiaran isıaihlilbi çocuk mm? Bıuiriada Müdlid 
miesüH'öıiiıp ve sıalhlilpllörıin k'oMJmıası lazım'dur, mıedbıui-
rîdirî ve ifiaydaliıdır. Alimıan; Kanuıriuınlda ıda 'böylfadlir. 

RiEİİS —• Maiddie hıakkıınıda ibiir ıtajfcnir vardır, 
«kunıacfaikjtıir. ' ' 

'Rliyiaaejti lÖölliilaye 
Mıajdidenlim yıarınıa ikıadar ıtek^ar ıtetkjikli: liçlinı En

cümenle iiade lolunmıiasıınıt teklif iedeıiim. 
•öiiresuın 

Hakkı Tarılk 

MAARİF VEKİUt MiüSTAFA ^[NEÖATİ BlEY -
(İzmıiır) — Hayır «femdüm, mıadde muayyenidir, Ad-
(Iıiıye Enjoümienli ide kabul ediyor,-, 

.' HAKKI TARIK BEY ('Giresun) — Efendıim., 
Ibemldenlizteie mıadde mulhıflalcı ıteitkiktlir, Benüta (biildli-
güm ecmielbfi kanıunilarıımm ıhıiç Ibiıriisli müdiri mesulle-
ırün 'baiplis 81e ceaallaımdMİdağı İbiir 'yerlde gaziate veya 
tm^omıuia salbipliersinıi mie loiumsa 'ol'suın taplk i e katıi-
yenı ceziallıamdjırmtaz. Vıelkil Beyöfienldi Almıam Klamai-
ıniumda 'böyle loıliduğumıuı isföylüyorliaır. Bıemidenliızce 
ımıadde sayamı ıtöttoikfiir, 

(Omun cezıasımı, fcamıınıi ceızîasımı ıdoğrudam doğ
ruya oma ıtahımli etmıdk demekıtir. Bu esıas blöyl© 
totonica, ibiziimı uımuımî lesa'sîıajriımız da bu esiasa; müni-
ıtdhli iolumca tekrar ıtetkik etmdk muvafık .'olur. Çok 
ırida ederjim, yarıma ikıadar, (büyük; ibiir -şey fea'yfbelfcmje-
ıyiz, smüdirli mıesulü oırfcaya çıkarmtak diemiek,, kanuınî 
oeziayı oma ıtamm'i etrmafc dermektir. Yarıma kadar 
tetkikime Vdkffl Beyefendi lişitiralk ötsiMer. 

MAARİF VEKİOUt MUSTAFA 'NECATİ BEY 
(İzimlifl) — Efemdlim, Bıu 'em ĉümıeme ıhaîvialıe işii, 
MeÇlslıeirîiın hiayaitı ıteişriıiyeslimde Ibazıaim mıama ifaide 
öder, Şimdi Ibu mieselie gayet ıbasÜıt. 'bir mıesdlieıdir, Ad-
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On IblMınıd mıaiddıe — Bu ikjainuın neşrti ita#Midien 
ımotebondiitr, 

RESS ,— On bMnlcd smıaıdı'dlayü ikıabıi edeınfar el 
(kaldırsın., Kabul etaıeyeniter ıel fcaflidıansMi..,» Kabili 
©dimjişltliır. 

On dkfaoi ınadde —> Bu kanıuınıuın hıüiöümferiinii 
icraya Adliye, Dahiliye ve Maarif vekilleri memur-
düırta. 

IREUS — Maddeyi İkialblull edenler el îkaîdtan,-. 
tKJaJbufl teStrmy&Tâ&r "el fcaildııram,. Kabul fedÜfflmlişıtüır. 

Kanıunıuın heyetli uımıuımiiyesiinli ıreyiınlizıe arz edıi-
ylaııum. Kabul ©denliler el ıkıaflıdıansuni.-, Kabul etmeyen
ler ıel ikiaüidursîjfn).. Kanunun heyeti umıuimjiyesli ikfafbrul 
loilunımıu t̂uır, . 

Efendim, ıtayM ©samli lifle neyiııriizje arz edilen 
llâanuınllarııjn mıeitiicıeti arasını arız ddiyarutm!: 

Oyun IkâğıitHaırı liınjM'sar-ı hakjkınidaikji kanu-i 
nura liMniai dlefa neye <viaız*ıwda (igtünatfc. eden1 azanın 
adefdıi (173) (Muamele itarnlaımdır- (lfö?) föabul (6) 
ımıüsifcenlkliif varıdır, Kanuni (1167) tfejyîe kabul edlmiş-
ıtık.: 

Tüirikfifye Curnıhuiriiiyîeö Üe (tsviiçrje Hûkiimıeji aran 
isunlda- aikjiıt vie (imza olunan Ticaret IMluıajhedenaımiesü^ 
inin ıtasdiki ıhalklkamdlajkji Ikanum liâıyulhasıına ney vereni 

azanın aıdedıi İ(1İ44) mpamıel© ıtanKamndır (144) kabul 
<var>, ikaniuın ı(144) rey (fa Ikfaibiuil' -setdültmlii'şitiur-

'Hilmayei Etfal Cemiyetine ait evrakın daimga res-
ıminıdeın Maniası hlalkfcıaıidakü' kjapunun 'reye <vfaız'»n: 
da (iştirak; elden azanımı adedi ı(l!H6) dır, (Muamıel© 
ıtamam diegifldiir j(l)l!6) 'kıaibiuil varıdır, Kamum akiiddi 
ıdeifa meye >vaz ödjieaeikıtliır,-

JDdvfat vıe Vfilayât ^alaırunun Itevihliidi ıhalkkıındaM 
(kanunla mey veren azanıın adedi p24) mpam'ete ıta
mam ideğffldliır. I(1I2İ3). kabul (1) miüjstıenlkiif vardır. 
Kanomu diktendi 'defa ufleye ivaz edleoekjtiiıı?. 

Serbest mıntıka Ihaikikıındaikii kanunla rey veren 
azanıın adedi 1(1119) (dur. Muamele ıtamam değildir. 
<îlil(8) ikiabüil, (I) ımMıenikıîf vardır. Kanun ffikiinföi 
defa 'reye vaz, edieçakjir. 

/Maariilf Vergisi Ihaiklktajdalkii .Ikfaaııuıoa ırey vienem 
azanın adedi !(M5) dir. Muamele ıtamam değildir. 
1(107) kıaibuil, 1(6) ret, (2) müstenkliıf varıdır. Kanufn 
dikindi (defa «reye vıaiz ddiöoeikltiiır. 

İBulgüınkjü m|ülza)kerıarriz hitam1 ıbuıtauşuır. 'Meclis 
yaran -zabıt on d'öntıte inikat ed©iek*ib Celiseyii !fiatl 
ediıyo'ruım effienıdimj, 

Hitann İnikat ; Saat : Dakika : 17,55 
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Oyun Kâğıtları İnhisarı Hakkındaki Kanunun İkinci Defa Reye Vazı Neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

: 287: 
: 173 
: 1671 

Aza adedü 
Reye iştirak edenler 
Klabul edenler 
Reddedenler 
MüstenlMfler 
Reye iştirak etmeyenler 
Münıhalier 

6 
113 
' t 

AFYON KARAHİSAR 
Ali B. 
izzet Ulvi B. 
Kâmil B. 
Musa Kâzra B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadik B. 

AKSARAY 
Besim Aitalay B. 

AMASYA 
AH Rıza B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmet Sâkıi B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 
Talât B< 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit Galip B. 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BEYAZID 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B« 

BOLU 
Cevaıt Abbas B. 

[Kabul 

Dr, Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdıi B. 
Salih B, 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyıiöj Bâkli B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmii B. 
Talât Avhi B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Atodülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şaki** B. 

' ÇORUM 
Dr.Mustafa B. 

i İsmail Kemal B. 
Ziya B. 

DENÎZLt 
Necip AM B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şiükrü B. 

DİYARIBEKİR 
GavS* B. 
İbrahimi Tâli B. 
Zülfi B. 

Edenler] 

EDİRNE 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin. B, 
Mustafa B. 
Muhittim B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B, 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Halil B, 
İbrahim B„ 
Ra&im B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Bahri B. 
Câzim B. 
Rauf B. 

ESKİŞEHİR 
Ali Utvıi B. 
Emin B. 

GAZİAYINTAP 
Ahmet Remzi1 B. 
Ferit B. 
Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B.

GENÇ 
Muhittin B, 

GİRESUN 
Hacim Muhittim B. 
Kâzım B. 

Şevket B. 
Tahir B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emiin B< 

İSTANBUL 
Behdç B. 
Dr. Hakkı Şinıas'i Paşa 
Edip Servet B. 
Hamdı B. 
İhsan Paşa 
Tevfik Kâmlil B. 
Ziyaettjin B. 

İZMİR 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi B. 

KARESİ * 
Ahmet Süreyya B. 
Kâzım Paşa 
Mehmet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğilü Ahmet B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmiı B. 
Ali Rıza B. 
Hasan Fehmi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hihnıi B. 
Dr .Hai tB, 

— 463 — 
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KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B, 

KIRŞEHİR 
Refik îsmait B. 
Yahya, Galip B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
Ragıp B. 
Saffet B, 

KONYA 
Eyüp Sabri Bs 

Fuat B. 
Mustafa B. 
Naira Hazım B. 
Refik B. 
Tevflk Fikret fi. 

KOZAN 
Alt Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Nuri B. 
Ragıp B. 

Recep B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Dr.Hilmii B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mehmet û< 

MARDİN 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B, 
Necip B. 

MUŞ 
llya's Sami B. 
Rıza B, 

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

ORDU 
Hali Sıtkı B. 
Hamdi B. 

İsmail B. 
Recai B. 

RİZE 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Dr. Saim B. 
Ethem B. 
Kemal B. 
Nafiz B. 
Yaşar B. 

SİİRD 
Halil Hulki B. 
SİNOP 

Recep Zühtü B 
SİVAS 

Dr, Ömer Şevki B. 
Muammer B. 
Rahmi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin1 B. 

SİVEREK 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Rıza B. 
İsmıaıü B. 
Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Cemi B. 
Faik B. 

TOKAD 
Emin B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Hasan B; 

Süleyman Sırrı B. 
URFA 

Ali B, 
Dr. Refet B. 
Refet B. 

VAN 
Hakkı B. 
Münip B. 

ZONGULDAK 
Hail B, 
Yusuf Ziya B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Pş. 

ERGANİ 
İhsan fi. 

ADANA 
İsmail Safa B. (M:) 
Kemal B̂  
Zamir B. , 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B, 
Neşet B. 

AMASYA 
Esat B, 

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

air B. 

[Müstenkifler] 

GÜMÜŞHANE 
Zeki B. 

İSTANBUL 
Kâzımı Karabekir Paşa 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

KASTAMONU 
Halt B. 

MERSİN 
Besim B. 

ANTALYA 
Murat B. (M.) 

BEYAZID 
Süleyman Suda! B. (M.) 

BİGA 
Samih Riat B. 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Falih Rıflcı B. 
Mehmet Vasfi B. 

BOZOK 
Avni B. 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B. 
Nurettin Paşa 
Osman Nuri B. 

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

ÇANKIRI 
Talât B. 

ÇORUM 
İsmet B̂  
Münir B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhat Müfit B, (M.) 

DERSİM 
Feridun Fikri B„ (M.) 

DİYARIBEKİR 
Fevzi B. 
Şeref B. 

ERTUĞRUL 
Ahrniet İffet B. (M.) 
Dr. Fikret B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 

ERZURUM 
Halet S, (M.) 
Münir Hüsrev B. 
Ziyaettin B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 

GAZİAYINTAP 
Alla Cenanı B. 
Kılıç Ali B. 

GİRESUN 
Hakkı Tank B. 

464 



t : 79 21 . 6 . 1927 C : 1 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fehmi B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (İ. Â.) 
Nazmi B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar, B. 
A'kçoraoğlu Yusuf fi. 
•Ali Rıza B. (t. Â.) 
«Dr. Refik fi. (V.) 
Fuat B, (M.) 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 

İZMİR 
Dr. Tevfük Rüştü B. (V.) 
Kâmil B. 
Mahmut Esad fi. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ali Şuuri B. 
Haydar Adil fi. (M.) 
Hulusi B. (M.) 
Mehmet Vehbi B. (M.) 

KARS 
Ömer B, 

KASTAMONU 
Mehmet Fuat B. 
Necmettin Molla B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Sabit B. 
Zeki B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 

KOCAELİ 
İbrahim Süreyya B. 
Mustafa B. (M.) 

KONYA 
Bekir B, 
KâzıoirHüsınü B. (M.) 
Musa Kâzım B. 
Mustafa Feyzi B. 

KOZAN 
Ali Saip B. 

KÜTAHYA 
Faik B. 

MALATYA 
Bedir B. 
ismet Paşa (Başvekil) 

Mahmut Nedim B. 
MARAŞ 

Mithat B. 
i Nurettin; B. 

MARDİN 
Abdülgani B. (M.) 
Yaikup Kadri B. (M.) 

MENTEŞE 
Esat B. 
Şüikrü Kaya fi. 
Yunus Nadi fi. 

MERSİN 
Niyazi B. 

MUŞ 
Osmıan Kadri B, (M.) 

ORDU 
Faik fi. 

RİZE 
Ali B. 
Ekrem B. 
Fuat B. 

SARUHAN 
Mehmet Sabni B. (V.) 
Mustafa Fevzi fi. 

SİİRD 
Mahmut B. 

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

SİVAS 
Rasim B. (İ. Â.) 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Kadri Ahmet fi. 

TOKAD 
Bekjir Sami B. 
Kâmi B. (M.) 
Mustafa Vasfi (B.) 

TRABZON 
Ahmet Muhtıar B. 
Ndbizade Hamdi B. 
Rahmi B. 
Şefik fi. 

URFA 
Saffet fi. 

VAN 
İbrahim fi. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi fi. 
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Türkiye Cumhuriyeti İle İsviçre Hükümeti Arasında Akit ve İmza Olunan Ticaret 
Tasdiki Hakkındaki Kanunun Reye Vaan Neticesi 

Muahedenamesinin 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

A F YONKARAHİSAR 
izzet Ulvi B, 
Kâmil B, 
Musa Kâzım B^ 

AKSARAY 
Besim Atalay B.. 

AMASYA 
Ali Rıza By 
Esat B. 
Nafiz B, 

ANKARA 
Ali B, 
Hilmi By 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 
Talât B, 

ARTVİN 
Hilmi B^ 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Mithat B. 
Tahsin B.: 

BEYAZID 

Şefik B, 
BİGA 

Mehmet B., 
Şükrü B.j 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Şükrü B, 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

Âza, adedi : 

Reye liştkiaık «demler 

KJaıhul edenler 

Reddedenler : 

Müstenikliıflerı : 
Rıeye iştirak: etmeyenler : 
Münhaİer 

287 

1-44 

im 
—. 

-— 

142 

i 
[Kabul, Edenler] 

S 3URSA 
Mustafa Fehmi B, 
Nurettin Paşa 

CANIK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

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

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr, Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B, 

iDERSİM 
Ahmet Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARIBEKİR 
Cavit B. 
Zülfi.B. 

EDİRNE 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Süleyman B,, 

ERGANİ I 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. , 
Dr. Fikret B.; 

ERZURUM 
Bahri B, 
Câzim B. 
Raif B, 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Ali Ulvi B, 

GAZÎAYÎNTAP 
Ahmet Remzi B. 
Ferit B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 
Tahir B, 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B, 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B, 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Dr. Hakkı Şinası Paşa 
Edip Servet B, 
Fuat B. 
Hamdi B., 
İhsan Paşa 
Kâzım Karabekir Paşa 

İZMİR 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B, 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Mehmet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ali.Nazmi B. 
Halit B, 
Hasan Fehmi B. 
Mehmet Fuat B. 
Necmettin Molla B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B-

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Refik İsmail B. 
Yahya Galip B, 

KOCAELİ 
İbrahim Süreyya B. 
Ragıp B. 

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

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Faik B, 
Recep B.j 
Rıza B, 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Reşit B.. 

MARAŞ 
Abdülkadir B, 

MARDİN 
Abdülrezzak B. 

Ali Rıza B. 
Necip B, 

MERSİN 
Besim B. 

NİĞDE 
Ata BH 

Galip B, 
Halit B, 

ORDU 
Halil Sıtkı B. 
İsmail B. 
Recai B; 

RİZE 
Esat Bv 

SARUHAN 
Nafiz B. 

jSİİRD 
Halil Hulki B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B, 
Muammer B, 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Mahmut B, 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Rıza B. 
Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 
Faik B, . 

TOK AD 
Emin B, 

Mustafa Vasfi B\ 

TRABZON 
Abdullah B., 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı B. 

URFA 
Dr, Refet B, 
Refet B, 
Saffet B. 

_ VAN 
Hakkı B. 
Münip B. 

ZONGULDAK 
Halil B, , 
Ragıp B. , 
Yusuf Ziya B. 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B< 
Zamir B. 

AFYONKARAHISAR 
Ali B, 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

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

ANTALYA 
Ahmet Saki B, 
Murat B. ' 
Rasih B. 

AYDIN 
Dr. Reşit Galib B. 

BEYAZID 
Süleyman Sudi B. 

BİGA 
Samih Rifat B, 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Mehmet Vasfi B, 

BOZOK 
Avni B. 
Salih B.
Süleyman Sırrı B< 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B. 
Osman Nuri B. 
Refet B. 

CANİK 
Talât Avni B. 

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

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B, 

DİYARIBEKİR 
Feyzi B. 
İbrahim Tâli B. 
Şeref B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

ELAZIZ 
Mustafa B. 
Muhittin B, 

ERGANİ 
İhsan B. 

ERTUĞRUL 
Halil B< 
İbrahim B, 
Rasim B. 

ERZİNCAN. 
Abdülhak B. 
Sabit B, 

ERZURUM 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. 
Ziyaettin B. 

ESKİŞEHİR 
Emin B., 

GAZİAYINTAP 
Ali Cenanî B. 
Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B, 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (î. Â.) 
Nazmi B., 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ali Rıza B. (İ. Â.) 
Behiç B, (M.) 
Dr. Refik B. (V.) 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
Tevfik Kâmil B. 
Ziyaettin B.j 

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

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

KASTAMONU 
Ali Rıza B, 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Sabit B, 
Zeki B, ' 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B,-

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B, 

,KOCAELİ 
İbrahim B. 
Mustafa B. 
Saffet B, 

KONYA 
Bekir B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa Feyzi B. 

KOZAN 
Ali Saip B, 

• t : 79 21 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Nuri B. 
Ragıp B. 

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

M AR AŞ 
Mehmet B, 
Mithat B. 
Nurettin B, 

(MARDİN 
Abdülgani B. 
Yakup Kadri B, 

,MENTEŞfi 
Esat B, 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 

I Niyazi B. 
MUŞ 

İlyas Sami B. 

6 . 1927 C : 1 

Î Osman Kadri B. 
Rıza B, 

NİĞDE 
Ebubekir Hazım B. 

ORDU 
Faik B, 
Hamdi B. 

RİZE 
Ali B, 
Ekrem B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Dr. Saim B, 
Ethem B. 
Kemal B. 
Mehmet Sabrı B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. 

I Yaşar B, 
SİİRD 

Mahmut B. 
.' SİNOP 

Dr. Rıza Nur B, 

•>+~ 

SİVAS 
Rahmi B. 
Rasim B. (İ. Â.) 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Kadri Ahmet B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
İsmail B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. (M.) 
Kâmil B, 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. 

İ
Nebizade Hamdi B, 
Şefik B, 

URFA 
Ali B. 

VAN 
İbrahim B. 

ı ZONGULDAK 
Tunalı Hilmi B. 
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Himayei Etfal Cemiyetine Ait Evrakın Damga Resminden İstisnası Hakkındaki Kanunun Reye Van Neticesi 

• . - • ' • (Nisap yoktur.) 

Âza adedi : 287ı 
Reye üştinak eıdieııler : 116 

Kiabu! edenler : 116 
Reddedenler : 

Müstenkifler : — • 

Reye iştirak etmeyenler : 170 

Münhaler : 

AFYOTST KARAHtSAR i 
İzzet U M B. 
Musa Kâzım B, 

AMASYA 
Esat B, 
Nafiz B, 

ANKARA 
İhsanı B. 

ANTALYA 
Ahiiridt Saki B, 
Hasam Sıtfci B, 
Rasi i B ; • . ' 1 

ARDAHAN 
Talât B, 

ARTVİN 
Hilrnii B, 

AYDIN 
Dr, Mıaztıar B. 
Mithat B, 
Tahsikı B. 

BEYAZID 
Şefik B, 

İBİGA 
Mehmet B< 

BOLU 
Dr. Emlin Cemal B. 
Şükrü B< 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B, , 
Süleyman Sırrı B, 

BURDUR 
Hüseyin Bâfciî B. 

BURSA 
Mustafa Fehrrii B. 
Nurettta Paşa! 
Refet B, 

ili 

[Kabul Edenler] 

ıCANİK [ 
Cavilt Paşa ' 
Sül'eyman Neomâ B, 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdütı'aİk B. 
Rifat B< 
Talât B, 
Ziya B. 

ÇATALCA 1 
Şakür B 

• • . • ÇORUM ' •. 1 
Dr. Mustafa' B. -
fenMl Kemal! B. ' 
İsmet B< 
29ya B, . 

DENİZLİ 
Yusuf B; 

i DİYARIBEKİR 
Caviit B, 
Feyzli B, 
Zülfil B. 

EDİRNE • 
Faik B, 
Hüseyin Rıffikı B, 

ELAZİZ 
HülseyÜri B< 
Süfeymaö Bj 

ERGANİ 
İhsan Hâmliıt B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 
Halli B, 
Ra^sîm B, 

ERZURUM 
B a t a l B . 
Câzİri B. 

ESKİŞEHİR i 
Abdullah Azrrii B, 
Ali Ulvi! B. 

GAZÎAYINTAP 
Ahmet Remzi B. 
Allı Cenanı B. 1 
Ferilt B. 

GELİBOLU ' 
Celâl Nurli B. 

GENÇ' 
Muhit in B, 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B^ 
Şevket B« 
Tahîir B, 

GÜMÜŞHANE 
Zeki B. 

İSPARTA 
Hüseyfa Hüsnü B, 
îbraihüsm B< 
Mükerrem B, 

İÇEL 
Dr, Tevfâk B,. 

İSTANBUL 
Dr, Hakkı Şina'sİ Paşa 
Edip Servet B. 
Ihsari Paşa 
Kâzım Karaibekir Paşa 
Ref et Paşa 
ZiyaeMiih B, 

İZMİR 
Mustafa! Rahmii B, 
Münir B< 

KARESİ 
Osman Nliyazi B< 

KASTAMONU 
Allı Nazmi B. 
Haliit B / 
Mehmet Fuat B„ 
Necmettiö Molla B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hiliml B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Refik İsmail B. , 

KOCAELİ 
İbrahim B 
Ibrahlim Süreyya B. 
Ralgııp B< 

KONYA 
Fuat B, 
Mustafa -E. 

i. Naıimi Hazım B, 
Refik B, 
TeVfik Fikret B. 

KOZAN 
AHİ Şadl B, 

KÜTAHYA 
Falik B. 
Rıza. B< 

İMALATYA 
Dr, HİMİ B, 

MARAŞ 
Abdülkad'ir B. 

(MARDİN 
Necip B, 

MERSİN 
1 Besim B< 
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* İMUŞ 
Osman Kadril B. 

NİĞDE 
Ata B, 
Gaip B< 

SARUHAN 
Nafiz B« 
Yaşar B, 

ŞİİRE* 
Halil Hulki B. 

* : 7î> 

| • ,SİNOP 
Yusuf Kemal B. 

| ; (SİVAS 
Muammer B. 

' Rahmi B. 
Şemsettin B« 
Ziyaettlin B, 

21 . 6 . İ9İ7 € : İ 

ŞARKİ KARAHÎSAR , 
AK Rıza B. 
Mehmet Emin B, 

1 TEKİRDAĞ 
i Faik B. 

TOKAD 
Emin BJ 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Abdullah B, 
Rahmi B. ı 
Süleyman Sırrı B, i 

URFA 
' Dr. Refet B. 

VAN 
Hakiki B, 
Münlp B. 

ZÖNGULDA* 
Hail fi, 
Raigıp B, 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

ADANA 
Ismaİ Safa B. <M.) 
Kemal B. 
Zaımîir B. 

AFYON KARAHİSAR 
A l B4 

Kâmİİ B, 
Ruşen Eşref B. 
SadıK B, 

AKSARAY 
BeSim Ataüaiy B. 
Mustafa VeWi B< 
Nfeşet Bv 

AMASYA 
Allı Rıza B. . 

ANKARA 
AKİ B, 
Alil Fuat Paşa 
Gazli Mustafa Kemal Paşa 
(ReMcumhur) 
Hitoli B. 
Şalidir B. 

ANTALYA 
Murat B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYYDIN 
Dr.: Reşit Galib B. 

BEYAZID 
Süleyman Sudu B. (M.) 

IBİGA 
SamUri Rliıfat B. 
Şifeü B, 

İBİTLİS 
MuMtıtin Nâmfi B. 

BOLU 
Cevalt Afobaıs B. 
Faffi* Rifikı B. 
'Mehmet Vasfi B. 

BOZOK 
Avni B< 
Salih B, 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Mustafa Şeref B, 

BURSA 
Necat1! B, 
Osman Nuri B. 

CANİK 
Tallât Avni B. 

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

ÇORUM 
ismet B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Haiyidar Rüştü B, 
Mazhar Müfit B. 
Nedip A l B. 

(DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 
FeıMun Fikri B. <M.) 

DİYARIBEKİR 
İbrahim Tâli B. 
Şeref B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

İELÂZİZ 
Mustafa B, 
Muhittin B, 

ERGANİ 
İhsan! B: 
Kâzım Vehb'i B. 

ERTUGRUL 
Ahmet İffet B. (M.) 
İbrahim B, , 

ERZİNCAN 
Abdüilhak B. 
S'aJbit B.

ERZURUM 
Halet B, (M.) 
Münir Hüsrev B. (M.) 
Raİf B, 
Ziyaettin B. 

ESKİŞEHİR 
Emin B. 

GAZÎAYINTAP 
Kıhç İÜ B. 
Şahin B. 

GİRESUN 
Hadim MuMltfein B., 

GÜMÜŞHANE 
Cemali Hüsnü B, 
Hasam Fehmi' B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (İ.Â.) 
Nazmü B4 

İÇEL 
Emlin B, 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraopu Yusuf B. 
Ali Rıza B. (1. A.) 
Behiç B, (V.) 
Dr. Ref& B, (V.) 

Fuat B. 
Hamdi B, 
Hamdullah Suphii B< 
Haydar B. (M.) 
Tevfile Kâml B. 

İZMİR 
Dr Tevfifc Rüştü B. (V) 
Kâml B. 
Mahmut Celâl B 
Mahmut Esad B. (V) 
Musitafa Necati B. (V) 
Osmantz&ıde Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B, 
Ali Şuuri a 
Haydar Adffl B. 
Hulûs* B. (M.) 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet CavffiC B. 
Mehmet Vehbi B. (M.) 

jKARS 
Ağaoğîb Ahmet B, 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Hasan Fehmi B, 
Veled Çelebi B, 

KAYSERİ 
Dr. HaMt B, 
Saibıifi B, 
Zeki B, 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
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KIRŞEHİR 
Lûtfi M ü » B. 
Yahya Gaip, B. . 

KOCAELİ 
Mustafa B. (M.) 
Saffet Bi . ' , 

KONYA 
Bekir B. 
Eyüp Sabri B. 
Kâzimı Hüsnü B. (M.) 
Musaı Kâzım B. 
Mustafa! Feyzi B. 

KOZAN 
Ali Salip B, 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Nuri B. 
Ragıp B. 
Recep B. (V.) 

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

MARAŞ 
Mehmet B. 
Mithat B. 
Nurettiııı B< 

MARDİN 
Abdüılgani B. (M.) 
Abdülrezzaik B. 
Ali Rıza B. 
Yaküp Kadri B. (M.) 

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

MERSİN 
NiyaJzü B, 

MUŞ 
lİyas Sami B. 
Rıza B. 

(NİĞDE 
Ebulbdkir Hazım B. 
Hali B. 

ORDU 
Faik B. 
Hail Sitkı B, 

Ham di B. 
Ismal B< 
Recaii B. 

RİZE 
Ali B; 
Ekrem B. 

'Esat B, 
Fuat B. 
Hasanı Cavit B. 

SARUHAN 
Dr. Salim B, 
Ethem B. 
Kemal B.. 
Mehmet Sabri B, (V.) 
Mustafa Fevzi B. 

İSİİRD 
Mahmut B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Recep Zühtü B. 

'SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. (M.) 
Rahmi B, 
Rasfim B. (t, Â.) 

'<»*• "»•< 

, SİVEREK 
Hali Fahrî B. 
Kadrt Ahmet B. 
Matimut B. 
ŞARKİ KARAHİSAR 

femaıil B; 
TEKİRDAĞ 

Cemi B. (V.) 
TOKAD 

Bekfo Samii B. 
Kâmil B. 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B« 
Hasan B. . 
Nebiizade Hamıdü B. 
Şefik B, 

URFA 
Ali B. 
Refet B. 
Saffet B, 

VAN 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Tunall Hilmi B. 
Yusuf Ziya B, 
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Devlet ve Vilâyet Yollarının Tevlîidi Hakkındaki Kanunun Reye Vazı Neticesi 

.(Nisap yoktur.) 

'287 
124 
123 

Âza .'adedi 

Reye iştirlak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler •. 
Reye iştirak etmeyenler 
Münhaıler 

1. 
162 

1 

[Kabul, Edenler] 

AFYONKARAHİSAR 
İzzet Ulvi B, 
Musa Kâzım R., 

AMASYA 
Ali Rıza B< 
Esat B, 
Nafiz B. 

ANKARA 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B, 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BEYAZID 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B^ 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B, 

BURSA 
Mustafa Fehmi B, 
Osman Nuri B, 
Refet B, 

CANİK 
Cavit Paşa 

i Süleyman Necmi B, 
ÇANKIRI 

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

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 
Feridun Fikri B, 

DİYARIBEKİR 
Cavit B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B.i 

ELÂZİZ 
Mustafa B. 
Süleyman B. , 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. ', 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 
Halil B. , 

ERZURUM 
Câzim B,, 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Ali Ulvi B. 

GAZİAYTNTAP 
Ahmet Remzi B. 
Ferit B., 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B, 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Şevket B, 
Tahir B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B.
İbrahim B, 
Mükerrem B.

İÇEL 
Dr. Tevfik B, 
Emin B. 

İSTANBUL 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Edip Servet B. 
Hamdi B, 
İhsan Paşa 
Kâzım Karabekir Paşa 
Ziyaettin B. 

İZMİR 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 

KARESİ 
Mehmet Cavit B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi BJ ; '. 
Halit B, 
Mehmet Fuat B. 
Necmettin Molla B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Refik İsmail B. 

KOCAELİ 
İbrahim Süreyya B. 
Ragıp B. 

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

,KOZAN 
Ali Sadi B, 

KÜTAHYA 
Faik B. 
Ragıp B. 
Rıza B, 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B, 

MARDİN 
Ali Rıza B. 
Necip B.: 

472 — 



MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 

ıNİĞDE 
Ata B. 
Galip B< 
Halit B< -' 

ORDU 
Halil Sıtkı B, 

RİZE 
Esat B. 

-

I : 79 

SARUHAN 
Nafiz B, 
Yaşar B. 

SİİRD 
Halil Hulki fi. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Muammer B. 

21 . 6 . 1927 € : 1 

Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Rıza B. 
Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 
Faik B. 

TOK AD 
Emin B. 

.TRABZON 
Abdullah B. 

[Müstenkif] 

ERZURUM 

Rahmi B. 
URFA 

Ali B. 
Saffet B. 

,VAN 
Hakkı B. 
Münip, B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B. 
Yusuf Ziya B. 

Raif B. 

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

AFYONKARAHISAR 
Ali B, 
Kâmil B. (M.) 
Ruşen Eşref B. . 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. (M.) 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B, 

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

ANTALYA 
Murat B. (M.) 
Rasih B. 

AYDIN 
Dr. Reşit Galib B. 

BEYAZID 
Süleyman Sudi B. (M.) 

BİGA 
Samih Rifat B. 
Şükrü B, 

[Reye İştirak 

BİTLİS 
Muhittin Nami B. 

BOLU 
Cevat Ab bas B. 
Fal ihRıfkıB. 
Mehmet Vasfi B. 
Şükrü B, 

,BOZOK 
Avni B, 
Salih B, (M.) 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Mustafa Şeref B, 

BURSA 
Necati B. 
Nurettin Paşa 

CANİK 
Talât Avni B. 

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

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. (M.) 
İsmet B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B, (M.) 
Necip Ali B. 

Etmeyenler] 

DİYARIBEKİR 
Feyzi B. 
İbrahim Tâli B, 
Şeref B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

ELÂZİZ 
| Hüseyin B. 

Muhittin B. 
ERGANİ 

İhsan B. 
ERTUĞRUL 

| Ahmet İffet B. (M.) 
İbrahim B. 

; Rasim B. 

ERZİNCAN 
I Abdülhak B, 

Sabit B. 
ERZURUM 

Bahri B. 
Halet B. (M.) 
Münir Hüsrev B. (M.) 
Ziyaettin B„ 

ESKİŞEHİR 
Emin B, 

GAZİAY1NTAP 
; Ali Cenanî B, 
| Kılıç AH' B, 

Şahin B, 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 

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

HAKKÂRİ 
Asâf B. (İ. Â.) 
Nazmi B, 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B., 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ali Rıza B. (İ. A.) 
BehiçB.(V.) 
Dr. Refik B. (V.) 
Fuat B. (M.) 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. (M.) 
Tevfik Kâmil B. 

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

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
Ali Şuuri B. 
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Haydar Adil B. 
Hulusi B, (M.) 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Vehbi B. (M.) 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B, 
Hasan Fehmi B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Sabit B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B, 
Yahya Galip B, (M.) 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
Mustafa B. (M.) 
Saffet B. 

KONYA 
Bekir B< 
Kâzım Hüsnü B. (M.) 

t : 79 21 . 

Musa Kâzım B. 
Mustafa Feyzi B. 

KOZAN 
Bekir B. 
Kâzım Hüsnü B. (M.) 
Musa Kâzım B. 
Mustafa Feyzi B. 

(KOZAN 
Ali Saip B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Nuri B. 
Recep B. 

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

MARAŞ 
Mehmet B. 
Mithat B. 
Nurettin B. 

MARDİN 
Abdulgani B. 
Abdülrezzak B. 
Yakup Kadri B. 

«MENTEŞE 
Esat B. 

s 1927 C : 1 

Şükrü Kaya B, 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Niyazi B. 

MUŞ 
İlyas Sami B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ebubekir Hazım B. (M.) 

ORDU 
Faik B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. (M.) 

RİZE 
Ali B. 
Ekrem B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B, 

SARUHAN 
Dr, Saim B. 
Ethem B, 
Kemal B. 
Mehmet Sabri B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. 

SİİRD 
Mahmut B, 

»••<1ı •+-

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. (M.) 

SİVAS 
Rahmi B. 
Rasim B. (İ. A.) 

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

ŞARKİ KARAHİSAR 
İsmail B. 

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

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı. B. 
Şefik B. 

U R F A 
Dr. Refet B. 
Refet B. 

' -VAN 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Tunalı Hilmi B, 
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Serbest Mıntaka Hakkındaki Kanunun Reye Vazı Neticesi 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 

MüstenMfler 
Reye iştirak skn&y&ıi&r 
Münhaİer 

287 
119. 
118 

1! 
1.67 

(Nisap yoktur.) 

AFYON KARAHtSAR 
izzet U W B. 
Musa Kâzım B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esat B. 
Nafiz B. 

ANTALYA 
Ahmet Sâ'ki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr.Mazhar B. 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BEYAZID 
Şefik B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B, 
Nurettin Paşa 
Refet B ; 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

[Kabul, 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B, 
Rifat B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakür B. 

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

DENİZLİ 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARIBEKİR 
Cavit B. 
Feyzi B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Faik B. -
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hami t B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 
Rasim B. -

ERZURUM 
Câzim B. 

Edenler] 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Ali U M B. 

GAZİAYINTAP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenanî B. 
Ferit B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tank B. 
Kâzirn B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Edip Servet B. 
İhsan Paşa 
Kâzım Karabekir Paşa 
Ziyaettin B. 

İZMİR 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 

KARESİ 
Mehmet Cavit B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmı B. 

I Ali Rıza B. 

M i t B. 
Mehmet Fuat B. 
Necmettin Molla B. 

KAYSERİ 
Dr. Halat B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Refik İsmail B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Ragıp B. 

KONYA 
Mustafa B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Fa'ik B. 
Ragıp B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. . 

MARDİN 
Necip B. 

MERSİN 
Besim B. 
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MUŞ 
Osman Kadri B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Galip B. 

ORDU 
Hail Sıtkı B, 
Recai B. 

SARUHAN 
Nafiz B. 
Yaşar fi. 

1 SMRD 
1 Halil Hulkİ B. 

SİNOP 
! Recep Zühtü B. 

- SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. i 
Muammer B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. j 

SİVEREK 
Mahmut B. j 

1 ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Rıza B. 
Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Faİk,B; 

TOKÂD 
Emin fi. 
Mustafa Vasfı fi» i 

fRAİZÖN 
Abdullah B. | 

[MüMhkiİ] 

ERZURUM 
Raif B. 

[ Rahmi B. 

URFA 
Dr. Refet B. 
Saffet B. 

VAN 
Hakkı fi. 
Münip B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

ADANA 
İsmail Sâİa fi. (M.) 
Kemal B. 
Zamir fi. 
AFYON KARAHİSAR 

Ali B. 
Kâmil B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Ataİay B. 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet fi. 

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

ANTALYA 
Murat B. (M.) 

AYDIN 
Dr. Reşit GaübB. 

BEYÂZlb 
Süleyman Sudi B. (M.) 

BİGA 
Mehmet fi. 
Samih Rifat B. 
Şükrü B, 

BİTLİS 
Muhittin Nami B. 
BOLU 

Cevat Abbas B. 
Falih Rıffct fi. 
Mehmet Vasf i B. 
Şüikrü fi. 

BOZÖK 
Avni fi. 
Sahh B. 
Süleyman Sırrı B. 

filÜDUR 
Mustafa Şeröf B. 

BURSA 
Necati B. 
Osman Nuri B. 

CANİK 
Talât Avrat fi. 

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

ÇANKIRI 
Talât B. 

ÇORUM 
İsmet B. (ReisvekiM) 

DENİZLİ 
Dr, Kâzım B. 
Haydar Rüştü fi. 
Mazhar Müfit B.(M.) 
Necip Ali B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. (M.) 

DİYARIBEKİR 
İbrahim TâÖ 6. 
Şeref B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

ELÂZİZ 
Mustafa B. 
Muhittin B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

ERTUĞRUL* 
Ahmet İffet B. (M.) 
İbrahim B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 
Sabit B. 

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

ESKİŞEHİR 
Emin B. 

GAZİAYINTAP 
Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin fi. 

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

HAKKÂRİ 
Asâf B. (1. A.) 
Nazmi B. 

Emin fi, 
İSTANBUL 

Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B.. 
Ali Rıza fi. (I. Â.) 
Behiç B. 
Dr. Refik B. (M.) 
Fuat B. (M.) 
Hamdi B. 
Hamduiah Suphi fi:. 
Haydar fi. (M.) 
Tevfik Kâmİİ B. 

İZ'MTR 
Dr. Tevfik Rüştü fi. (V. 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B, 
Mahmut Bsad B. (V.) 
Mustafa Neeâi B. (V.> 
Osmanzade Hamdi B,. 
Saraçoğlu Şüikrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B> 
Ali Şuuni B; 
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Haydar Adi B. 
Hulusi B. (M.) 
Kazam Paşa (Reis) 
Mehmet Vehbi B. (M.) 
Osman Niyazii B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Hasan Fehmi B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Sabit ©. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 
Yahya Gaİip 3B. 

KOCAELİ 
Mustafa B. (M,) 
Saffet B. 

KONYA 
Bekir B. 
Eyüp Sabri B. 
FuaV Bl 
Kâzım Hüsnü B. 

Musa Klzarri B. 
Mustafa Feyzi B. 

KOZAN 
Ali Saip B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Nuri B. 
Recep B. (V.) 

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

MARAŞ 
Mehmet- B. 
Mithat B. 
NuretfcM % 

MARDİN 
Abdülgarsi B. (M.) 
Abdülrezz&k B. 
Ali Rıza B. 
Yakup Kadfi B. 

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

MERSİN 
Niyazi B. 

MUŞ 
tlyas Sami B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ebubekir Hâzini B; 
Halit B. 

ORDU 
Faik B. 
Hamdi B. 
tsmÜİ B. 

RİZE 
Ali B. 
Ekrem B. 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SARÜHAN 
Dr. Sairn B. 
Ethem B. 
Kemal B. 
Mehmet Sabri B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. 

SİİRD 
Mahmut B. 

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

SİVAS 
Rahmi B. 
Rasim B. (î. Â.) 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Kadri Ahmet B. 

ŞARKÎ KARAHİSAR 
İsmal B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. (V.) 

TOKAD 
Bekir Sarri B. 
Kâmil B. (M.) 

TRABZON 
Âhrriet Muhtar B. 
Hasan B. (Reisvekili) 
Nebizade Hamdı B. 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. 

ÜRFA 
Ali B. 
Refet B. 

VAN 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Tunah Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 
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Maarif Vergisi Kanununun Neticei Ârâsı 

Âza adbdü 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler, 
Reddedenlec 
Mü^enskiifler 
Reye iştirak etmeyenler 

Münhaler 

: 287 
: 115 
: 107 
: 6 
: .S2 
: 171* 

: İ 

(Nisap yoktur.) 

[Kabul Edenler] 

AFYON KARAHİSAR 
İzzet Ulvi B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Bes'im Atalay B. 

AMASYA 
Esat B, 

ANKARA 
Ali B. 
İhsan fi. 

--ANTALYA:; ' " ; 
Hassan Sıtkı fi. 
Rasın, B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
MAthajt B. 
Tahsin B. 

BEYAZID 
Şefik B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

CANİK 
CaVüt Paşa 
Süleyman Necmi B. 

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

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 
Ziya fi. 

DENİZLİ 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARIBEKİR 
Gaviıt B. 
İbrahim Tâli B, 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Mustafa B. 
Muhittin B. 

ERGANİ 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 

ERZURUM 
Bahri B. 

ESKİŞEHİR 
Ali UM B. 

GAZİAYINTAP 
Ahmet Remzi B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuıii B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
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Şevket B. 
Tahir B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B, 
Em&n B. 

İSTANBUL 
Dr. Hakkı Şİnasi Paşa 
Tevfik Kâma B. 

İZMİR 
Münir B. 

KARESİ 
Kâzım Paşa; 
Mehmet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Necmettin Molla B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 

KIRKLARELİ 
Şevket fi, 

KIRŞEHİR 
Refik İsmail B. 
Yahya Galip B. 

KOCAELİ 
Ragıp B. 

KONYA 
Fuat B. 
Nâim Hazım B. 
Refik B. 

i — 

KÜTAHYA 
Ragıp B. 
Recep B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Dr, Hiirrii B. 
Reşit B. 

MARDİN 
Necip B. 

MENTEŞE 
Yunus Nadii B, 

MUŞ. 
İîyas Sami B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Ga,İ!ip B. 
H a l t B. 

ORDU 
Faik B. 
Ha i l Sıtkı B, 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Reead B. 

SARUHAN 
Dr. Salim B. 
Etbem B. 
Kemal B. 
Nafiz B. 
Yaşar B. 

SÜRD 
Halil Hulki B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B* 
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SİVAS 

Dr. Ömer Şevki B. 

Rahmi B. 

.Şemsettin B, 

SİVEREK 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Rıza B. 
Mehmet Erdin B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 

TOK AD 
Emin B. 

Mustafa, Vasfi B. 
TRABZON 

Abdullah. B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı ;B>. 

URFA 
Refet B. 

VAN 
Hakkı B. 
Münip B. 

ZONGULDAK 

Ralgıp B. 

BİGA 
Şükrü B, 

BURSA 
Nurettin Paşa 

[Reddedenler] 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

ERZURUM 
Câzim Bi 

MERSİN 
Besim B. 

[Müstenkifler] 

-ERTUGRUL 
Halil B. 

ERZURUM 
Raİf B. 

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

AFYON KARAHİSAR-
Ali B. 
Kâmil B. 

—Musa Kâzım B. 
AKSARAY 

Mustafa Vehıbi B. 
"Neşet B, 

AMASYA • 
Ali Rıza B. 
Nafiz" B. 

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

ANTALYA 
Ahmet Saki B, 
Murat B. 

ARDAHAN 
Tahsin. B. 
Talât B. 

[Reye İştirak 

AYDİN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit GaMb B. . 

BEYAZ1D 
Süleyman Sudi| B, (M.) 

BİGA 
Mehmet B. 
Samih Rifat B. 

BİTLİS 
Muhittin Nârri B. 

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

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Avni B. 
S a l h B, 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 
Mustafa Şeref B, 

BURSA 
Necati B. 
Osman Nuri B. 

CANİK 
Talât Avni B. 

Etmeyenler] 

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

ÇATALCA 
Şafcir B, 

ÇORUM 
Dr, Mustafa; B. 
İsmet B. (Reisvekili) 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B, 
Maızhar Müfit B. 

DİYARIBEKİR 
Feyzi B. 
Şeref B. 

EDİRNE 
Faik B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
İhsan Hâmit B. -

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
İbrahim B. 
Râsim B. 

ERZİNCAN-
Afrdüihajc B^ 
Sabit B. 

ERZURUM 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. 
Ziyiaettin B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B, 
Emin B. 

GAZ|AYINTAP 
Ali Cenanı B, 
Ferit ıB. 
Kılıç A l B. 
Şahin B. 

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

HAKKÂRİ 
Asâf B. (İ. Â.) 
Nazmi B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ali Rıza B. (İ. Â.) 
Behiç B. (V.) 
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Dr. Refik B. (V.) 
Edip Servet <B. 
Fuat B. 
Hamdii B. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
İhsan Paşal 
Kâzım Karabekiir Paşa 
Ziyaettiin B. 

İZMİR 
İDt< T&vfak Rüşftü B. (V.) 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B, 
Mahmut Esad ıB. (V.) 
Mustafa Necati B. <V.) 
Mustafa Rahmi B. (V.) 
Osmanzade Hamdü B^ 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ i 
Ahmet Süreyya B. 
Ali Şuuri B, 
Haydar Adil B. (M.) 
Hulusi B. (M.) 
Mehmet Vehbi B, (M.) 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Ali Rıza B. 
Halit B. 
Hasan Fehmi B. 
Mehmet Fuat B. | 
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1 KAYSERİ 
Dr. Halit B. 
Sabit B< 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 

KIRŞEHİR 
Lütfü-Müfit B. 

| KOCAELİ 
İbrahim B. 

' İbrahim Süreyya B. 
Mustafa B. 
Saffet B. 

KONYA 
Bekir B. (M.) 
Eyüp Sajbri B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B., 

1 Mustafa B, 
Mustafa Feyzi B. 
Tevftk Fikret B. 

KOZAN i 
Ali Saip B, 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B, 
.Faik B. 
Nura B. 

MALATYA 
Bedir B. 
İsmet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B. j 
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1 MARAŞ 
1 Abdülkadür B. 
1 Mehmet B, 

Mithat B. 
Nurettin B. 

MARDİN 
Abdülga;ni B. ' 
Abdülsrezzak B. 
AHi Rıza B. 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B. 
Şükrü Kaya B, 

MERSİN 
[ Niyazi B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE j 
Ebubekir Hazım B. 1 

RİZE 
Ali B. 
Ekrem B. 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Mehmet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 

SİİRD 
Mahmut B. 

1 SİNOP 
Dr. Rıza Nur. B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Muammer B, 
Rasim B. ,(İ. Â.) 
Ziyaettin B., 

1 SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Kadri Ahmet B. 

ŞARKİ KARAHİSARl 
İsma'il B. 

TEKİRDAĞ 
Faile B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Kâmil B. (M. 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. (Reisvekili)1 

Nebizade Hamdi B. 
Şefik B. 

URFA 
A l B. 
Dr. Refet B. 
Saffet B. 

VAN 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Tunah Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 
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