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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci celse 
Refet Beyin riyasetlerile aktcdilerek askerî ve mül

kî tekaüt kanununa ait mazbata, encümene iade olun
duktan sonra ziraat makinalarında kullanılan mevaddı 
müştaile hakkındaki kanunlara müzeyyel kanun lâyiha
sının birinci müzakeresi icra edildi. 

tpekböceği ve tohumu yetiştirilmesi hakkındaki ka
nun ile maarif vergisi kanununa ve istiklâl madalya-
sile taltifini istiyen Balıkesir mebusu Muzaffer Beye 
ait mazbatalar müzakere ve kabul olundu. Müteakiben 
teneffüs için celse tatil edildi. 

ikinci celse 
Refet Beyin riyasetlerile açılarak matbuat kanunu

nun 51 inci maddesine bir fıkra ilâvesine, tayinat ve 

Lâyihalar 
1 — Askerlik mükellefiyeti kanununun 86 ve 89 un

cu maddelerinin tadili hakkında kanun lâyihası (Millî 
Müdafaa ve Adliye encümenlerine) 

2 — Evkaf umum müdürlüğünce istihdam edilecek 
avukatlar hakkındaki kanunun. 1 inci maddesinin tadi
line dair kanun lâyihası (Adliye ve Bütçe encümenle
rine) 

3 — İktisat vekâleti 1931 senesi bütçesinde 22 000 
liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 
(Bütçe encümenine) 

Teklifler 
4 — tdare heyetinin Divanı muhasebat 1931 senesi 

bütçesinde 2 897 liralık münakale yapılması hakkında 
kanun teklifi (Bütçe encümenine) 

• Tezkereler 
5 — 961 numaralı kanuna merbut efrat cetvelinin 

32 inei sıra numarasmdaki künyenin tashihine dair Baş
vekâlet tezkeresi (Bütçe encümenine) 

1 — liızaen terkin olunmtyan ipoteğin borcun 
tesviyesinden sonra resen tapu memuru tarafından 
terkin edilmesi hakkındaki kanun lâyihasının geri 
verilmesine dair Başvekâlet tezkeresi 

yem kanununa bazı maddeler tezyifine ve umumî hıf-
zıssıhha kanununun bir maddesinin tadiline dair lâyiha
ların birinci müzakereleri yapıldı. 

Tahlisiye idaresinin teşkilât ve vezaifi hakkındaki ka
nunun muaddel üçüncü maddesinin tadiline mütedair 
lâyiha müzakere ve kabul olundu. 

Vilâyetler idaresi kanununun 14 üncü maddesine mü
teallik lâyihanın dahi birinci maddesi kabul ve diğer 
maddeleri Dahiliye encümeninin huzuruna talik edilerek 
pazartesi günü toplanılmak üzere inikada hitam verildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Yozgat Denizli 

Refet Avni Doğan II. Rüştü 

Mazbatalar 
6 — Askerlik mükellefiyeti kanununun 105 ve 106 

inci maddelerinin tadili hakkında 1/302 numaralı ka
nun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (Ruznameye) 

7 — Belediye kanununun 103 üncü maddesinin son 
fıkrasının tefsiri hakkında 3/112 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Belediye kanunu muvakkat encümeni maz
batası (Ruznameye) 

8 — 1931 senesi bütçe kanununun 24 üncü madde-
sile pansiyon kanununun meccani talebe hakkındaki 
maddesinin tefsirine dair 3/98 ve Şebin Karahisar me
busu merhum Ali Süruri Beyin yetim kalan çocuklarının 
meccani tahsiline mütedair Umumî heyet kararının tef
siri hakkında 3/124 numaralı Başvekâlet tezkereleri ve 
Maarif encümeni mazbatası (Ruznameye) 

9 — 1 nisan 1926 tarih ve 796 numaralı kanuna bir 
madde tezyili hakkında 1/211 numaralı kanun lâyihası 
ve Sıhhat ve içtimaî muavenet ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (Ruznameye) 

B. M. M. YÜKSEK REİSLİĞİNE 
3 - V - 1932 

Rızaen terkin olunmıyan ipotek borçlunun borcu 
tevdi ve talebi üzerine resen tapu memurunun ter-

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

BÎRÎNCÎ CELSE 
Açılma saati: 14, 10 

Reis — Refet B. 
Kâtiple: Ziya Gevher B. ( ÇANAKKALE ), Haydar Rüştü B. ( DENÎZLl ). 

Reis — Celse açılmıştır efendini. 

3 — RİYASET DÎVANININ HEYETİ UMUMÎYEYE MARUZATI 
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kin edeeöği hakkmda 7 - VII - 1931 tarih ve 6/1957 
numaralı tezkere ile Büyük Millet Meclisine takdim 
olunan kanun lâyihasının, görülen lüzuma mebni, 
geri alınması Maliye vekâletinden rica edilmektedir. 

Muktazasınm ifasına müsaade Duyurulmasını 
istirham eylerim efendim. 

Başvekâlet vekili 
Dr. Refik 

Reis — Usulen iade ediyoruz. 
2 — Tabu harçları kanununun 23 üncü madde

sinin 1 inci fıkrasının tefsiri hakkındaki tezkerenin 
geri verilmesine dair Başvekâlet tezkeresi 

B. M. M. YÜKSEK REİSLİĞİNE 
3 - V - 1932 

Tapu harçları kan ununun 23! üncü maddesinin 
1 inci fıkrası hakkındaki 20 - III - 1931 tarih ve 
6/1326 numaralı tezkere ile takdim olunan tefsir 
talebinin geri alınması Maliye vekâletinden rica 
edilmektedir . 

Muktazasmın ifasına müsaade Duyurulmasını 
rica ederim efendim, 

Başvekâlet vekili 
Dr. Refik 

Reis — Bunu da usulen iade ediyoruz. 

4 — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER: 

1 — Türkiyede ecnebi tebaası tarafından yapıl
ması memnu olan sanatlar hakkında 1/70 numaralı 
kanun lâyihası ve İktisat, Hariciye ve Adliye encü
menleri mazbataları fil 

İktisat encümeni namına Ali Rıza B. (Mardin) — 
Efendim, lâyiha hakkında İktisat encümeni esaslı 
bir takım tetkikat icrasını lüzumlu gördüğünden 
lütfen lâyihanın İktisat encümenine iadesini rica 
ediyoruz. 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Lâyiha esasen 
iktisat encümeninden gelmiştir. Evvelce tetkikat 
yapılmamış mı idi? 

Ali Rıza B. — Encümen", yeniden tetkikat icra
sını lüzumlu gördü (Muvafık sesleri). 

Reis — iktisat encümeni istiyor, gönderiyoruz. 

2 — Vilâyetler idaresi kanununun 14 üncü mad
desinin tefsirine dair 3/27 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Dahiliye, Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları 

Reis — Efendim, bu kanunun birinci maddesi 
kabul edilmişti, ikinci maddesinin müzakeresine 
başlıyoruz. 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Vekil Bey yok
tur ; nizamname sarihtir; müzakere edemeyiz. 

Reis — Evvelce vekil bulunmadığı için tehir 
etmiştik. Şu halde müzakere edebiliriz. 

Hasan Fehmi B. ( Gümüşane ) — Bir defa mü
zakeresi tehir edilir, yine bulunmazsa müzakereye 
devam edilir. 

Reis — Evet efendim, ikinci maddeyi müzakere 
edeceğiz. 

MADDE 2 — Kaza malmüdürleri muhasebei 
umumiye kanununun 134 üncü maddesi hükmüne 
göre tayin olunur. 

Reis — Söz istiyen var mı ? 
Refik Şevket B. (Manisa ) — Bendenizin tak

ririm vardır. Encümen izahat versin. 
Mustafa Vasfi B. ( Tokat ) — Şu halde vali-

tur. 
[1] 90 numaralı matbua zaptın sonuna merbut-

lere bir şey kalmadı. Sonra da bir çok müşkülât 
çıkıyor. 

Dahiliye encümeni namına Şükrü B. (Çanak
kale) — Efendim, Heyeti Celilenin malûmu olduğu 
üzere 828 numaralı kanunda kaza mal müdürleri
nin usulü tayinleri evvelce şöyle idi: Valiler tara
fından inha edilir, Maliye vekâletince de tasdik 
edilirdi. Bilâhare bu kayit 1050 numaralı muhase
bei umumiye kanunile ilga edilerek valilerin yeri
ne muhasebei umumiye müdürünün inhasile doğ
rudan doğruya Maliye vekâleti tarafından tayin 
edileceklerine dair kayit kondu. Daha sonra vilâ
yetlerin idaresi hakkmda neşredilen 1426 numa
ralı kanunun 14 üncü maddesinin ( B ) fıkrasına; 
kaza mal müdürlerinin valilerin tensip ve muva-
fakatile Maliye vekâletince tayin olunacağına 
dair 828 numaralı kanundaki hükmü aynen nakle
dilmiştir. Bu sebeple iki vekâlet arasında bir nok-
taıi nazar ihtilâfı tabiatile tahaddüs etmiş bulunu
yor. Maliye vekâleti, bu fıkranın, 828 numaralı 
kanundaki fıkranın aynen naklolunması sırf kaza 
rüesasının zikri maksadile olduğunu binaenaleyh 
orada mal müdürünün zikredilmesile muhasebei 
umumiye kanunundaki ahkâmın merfu bulunma
dığını dermeyan ediyordu. Dahiliye vekâleti ise, 
vilâyetler idaresi hakkındaki kanunun bu kelimele
ri ipka etmesine göre mal müdürlerinin tayinine 
yeni bir şekli kanunî vermiş olduğunu dermej^an 
ediyordu. Encümence iki nokta i nazar tetkik edil
di. Filhakika mal müdürlerinin, vilâyetlerin müta-
leası alınarak Maliye vekâletince tayin olunmala
rında filî bir faide bulunmadığı gibi ekseriya bu 
memurların mağduriyetine sebebiyet verdiğini 
hâdisatın gösterdiği sabit oldu. Binaenaleyh yine 
mal müdürlerinin bir ahenk dairesinde doğrudan 
doğruya merkezden tayin olunması faideli görül
dü. Encümen, bunun tefsir tariki!e yapılamayaca
ğını gördü. Çünkü vilâyetler idaresi kanununda 
sarahaten zikredilen bir şeyin tefsirle ilgasına im
kân görülmedi. Binaenaleyh encümen bu kanunu 
tanzim ve Heyeti Celileye takdim etti. 

Zannederim ki geçen celsede elimizdeki lâyiha
nın birinci maddesile mal müdürleri hakkında vilâ-
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yetler idaresi kanunundaki hükmün' kalkmasından , 
dolayı ikinci maddeye artık lüzum olup olmadığı! 
meselesine gelinmişti. Encümen ikinci maddenin 
lüzumuna kanidir. Çünkü esasen muhasebei umu
miye kanunundaki*hüküm vilâyetler idaresi kanu
nu ile üga edilmiş olduğundan tekrar iadesi için 
bu maddenin zikrine lüzum olduğu kanaatindeyiz. 
Maruzatım bundan ibarettir. 

Sırrı B. (Kocaeli) — Bir sual soracağım efen
dimi. Mal müdürlerinin merkezden veya mahallin
den tayini meselesi valilerin tevsii mezuniyeti usu
lüne taallûk eden bir meseledir. Binaenaleyh key
fiyet teşkilâtı esasiye kanununa taallûk ediyor. Bu 
noktai nazardan tetkik buyuruldu mu? 

Dahiliye encümeni namma Şükrü B. (Çanak
kale) — Muhterem arkadaşmıız hazır bulunmadığı 
bir zamanda tedvin edilen 828 numaralı kanunun 
müzakeresi esnasında ayni fikir dermeyan edilmiş
ti ve Heyeti Celile bunun teşkilâtı esasiyeyc mu
gayir olmadığına ve binaenaleyh kanunun bu su
retle kabulüne karar vermişti. 

Reis — Başka söz istiyen yoktur efendim, Tak
riri okuyoruz. 

YÜKSEK RİYASETE 
Arzettiğim sebebe binaen ikinci maddenin tay 

yını teklif ederim. 
Manisa 

Refik Şevket 
Reis — Takriri reyinize arzediyorum. Kabul 

edenler . . . Etmiyenler . . . Takrir kabul edilme
miştir. 

Maddeyi reyinize arzedioyrum. Kabul eden
ler. Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — İşbu kanun tarihi neşrinden mu
teberdir 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — İşbu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye ve Dahiliye vekilleri memurdurlar. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. Lâyihanın birinci müza
keresi hitam bulmuştur efendim. 

3 — Estcrn telgraf kumpanyasüe münakit mu
kavelenin feshi ile (tmperial and iniemational Com
munications limited) şirketi üe bir muluıvcle a-kti 

hakkmda 1/223 numaralı kanun lâyihası ve Delil
liye encümeni mazbatası. 

Hamdi B. ( Mersin ) — Efendim, bir sual so
racağım. Vekil Beyefendi ve müdürü umumî be
yefendi burada yoktur. Hükümet namına cevap 
verecek kimse var mı? 

Reis — Dışarıdadırlar, belki gelirler biraz bek
leyiniz efendim. 

Şükrü B. ( Çanakkale ) — Efendim, encüme
nin izahatını kâfi görürlerse bendeniz cevap vere
yim. 

3 — Fransa Reisicumhuru Müsyü Dummerin 
suikast neticesinde vefatından dolayı Meclis namına 
çekilen taziye telgrafına Fransa Meclisi Ayanı reis
liğinden gelen cevap. 

Reis—Efendim, Fransa Reisicumhuruna vaki olan 
suikasttan vefatı dolayısile Meclis Riyaseti tara
fından Fransız Parlâmentosuna çekilen taziye tel
grafına cevap verilmiştir. Berayi malûmat arze
diyorum. 

Paris 
8-V-1932 

BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ REİSt 
HAZRETLERİNE 

Ankara 
Türkiye 

Fransayı dilhun eden elim matem sebebile 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin izhar ettiği asan 
muhalesattan dolayı Fransız Meclisi Âyanmm 
samimî teşekküratını Zati Devletlerine iblâğ 
ederim. 

Reis 
Albert Lebron 

Hamdi B. ( Mersin ) — Efendim, müdürü 
umuminin gelmesini bekliyeceksek epey uzaya
caktır. 

Reis — Hayır efendim, Vekil Bey belki dışarı
dadırlar, şimdi gelir cevap verir. 

Hamdi B. ( Mersin ) — Bekliyoruz amma , 
Reis — Efendim, Vekil Beyin bulunmadığı an

laşılıyor, tehir etmek mecburiyetindeyiz. Ruzna-
mede de kabili müzakere başka madde yoktur. 
Perşembe günü saat 14 te toplanılmak üzere cel
seyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 14,20 

•D«-«-C-«C-< 

T. B. M. M. Matbaası 



Sıra ^ 90 
Türkiyede ecnebi tebaası tarafından yapılması memnu olan 
sanatlar hakkında 1/70 numaralı kanun lâyihası ve İktisat, 

Hâriciye ve Adliye Encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 29 -V-1929 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı 6J2110 

I*. -U. M. Yüksek ReisliOine 
Türkiyede tebaai ecnebiye tarafından icrası memnu sanatlar hakkında Hariciye vekâletince 

hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin iö-V-1929 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasınm ifasına ve neticesinin işarına müsaade buyurulfnasım rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe sureti 
Lozanda akit ve imza edilen ikamet mukavelenamesinin 4 üncü maddesinde ( Türkiyede, 

diğer düveli âkide tebaasının muhtelif ticaret, meslek veya sanat envaını icraya salâhiyetleri 
ve bilmukabele düveli mezkûre arazisinde türk tebaasının muhtelif ticaret, meslek ve sanat 
envaını icraya salâhiyetleri, işbu mukavelenamenin tarihi meriyetinden itibaren on iki ay 
zarfında Türkiye ile düveli mezkûre arasında aktedilecek mukavelâtı mahsusaya mevzu teşkil 
edecektir. 

Şurası mtıkarrerdirki mephusuanh mukavelâtın aktine intizaren l kânunusani 1923 tarihin
deki ( Statü quo) muhafaza edilecek ve zikrolunan on iki ay müddetin inkizasına kadar muka
vele aktolunmadığı takdirde efradın ı kânunusani 1923 tarihindeki hukuku müktesebesine 
riayet kaydi ihtirazisile, düveli âkideden her biri betekrar serbestii hareketini iktisap eyliye-
cektir. denmektedir. 

İşbu maddenin derpiş ettiği mukavele aktedilmemiş olduğu cihetle maddenin ikinci fıkrası 
mucibince Hükümeti Cümhuriye, hukuku müktesebe müstesna olmak üzere, bu hususta tama-
mile serbestisini ihraz etmiş bulunmaktadır. Bu vaziyete nazaran, Türkiye dahilinde ecnebile
rin icra edebilecekleri sanatların bir kanunu mahsus ile tayini lüzumuna mebni Dahiliye vekâ
leti ile müştereken bir kanun lâyihası tanzim edilmiş ve İktisat vekâletinin tasvibine arzolun-
muştur. 

Vekâleti müşarileylıa işbu kanun lâyihasını umumiyet itibarile muvafık görmüş isede 
atideki iki maddenin teklifini münasip bulmuştur. 

1 - Türkiyede icrayı faaliyet eden yerli ve ecnebi anonim, kooperatif, limited, kollektif ve 
komandit şirketlerin yüksek idaresine ait memur ve İktisat vekâletinin müsaade edeceği müte
hassıslar ile muhasebe müdürlerinden maadası Türk olacaktır. 

2 - diğer meslekler ve sanatlara müteallik hususî kanunlarda mevcut hükümler meridir. 
Yeni ticaret mukaveleleri müzakeratına girişildiği şu sırada Lozan ikamet mukavelename-
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sinin yerine kaini olmak üzere yeni ikamet mukaveleleri akü bazı devletler tarafından teklif 
olunmaktadır. 

1931 ağustosuna kadar meriyeti devam edecek olan Lozan ikamet mukavelenamesinin 
menafiimize mugayir ahkâmının tadili suretile yeni mukavelenameler aktı" Cumhuriyet Hükü
metinin siyasetine muvafık olacağı mülâhazasına mebui leffen tekdim edilen kanun lâyihasının 
ticaret muahedeleri müzakeratına iptidardan evvel Büyük Millet Meclisi tarafından tasdik 
edilmesindeki ehemmiyet varestei arzdır. 

İşbu kanun lâyihasının İcra Vekilleri Heyetinde tetkikinden sonra B. M. Meclisine şevki 
müsterhamdır efendim. 

İktisat encümeni mazbatası 

T. Ii. M. M. 
11,'I ısa l encümeni (i - I - 1!)X2 
Kınar No. Ki 
Ksas No. 1/70 

Yüksek Reisliğe 

T ürk i yed t» ecnebi tebaası ta raf ından icrası memnu sana t la r hakkındaki kanun lâyilıasile esbabı 
mucibesi Dahiliye vekili ve Sanayi umum müdürü [ 'eylerin huzurile te tk ik ve müzakere olundu : 

Bir çok memleketler küçük sanat , t icaret veya bir kısım hirfet veya meslekin icrasını kendi va
tandaş la r ına İlasını tahsis eylemektedir . Bizde de görülen lüzum ve ihtiyaç böyle bir kanunun tedvi
ni zaruret ini hissettirmiş ve halihazır iktisadî vaziyet dolayısile bu hususa bir kat daha ehemmiyet 
veri lmekte bulunulmuş olmasına binaen esas itibarile bu lâyihanın kabulüne ka ra r vermiş olan encü
menimiz yalnız aşağıda yazılı sebepler dolayısile bir kısım maddeler inde tadilât ve tashilıatı lüzumlu 
yormuştur . 

Madde 1 — Birinci maddenin birinci f ıkrasındaki değişiklik hangi bir muvazaanın önünü almak 
üzere vazolunan hükümden ibaret olup diğer f ıkralar ındaki t ahavvülâ t la her memleketin vatandaşla
rının tabiî hakkı olan küçük t icaret , sanat veya mesleklerin bir kısmının başlıcalarının bir iltibasa 
mahal ka lmamak üzere tadat ve tasrihi lüzumundan ileri »elen tavzihat tan ibaret t i r . 

Madde 2—- Lâyihanın üçüncü maddesi yerine kaim olmak üzere yazılmış olan bu madde de yal
nız cümle tashilıatı yapılmışt ır . 

Madde '.{ — Lâyihada ikinci madde olarak yazılı bulunan bu madde efrada ait ınüessesatta da her 
hangi bir lüzum ve zaruret hissedildiği zaman Devlet, vilâyet veya belediyelerle bunlara merbut ınü
essesatta olduğu »ilıi hareket edilebilmesini temin ve binaenaleyh va tandaş la r ın memleketin istihsalâ-
tına yarıyacak olan teşebbüslerini kolaylaştıracak hüküm vazile tevsi edilmiş ve memleketimize gelen 
ecnebileri işlerinde ehliyet şahitti bu lunup bulunmadıklarını tahkik edebilmek üzere vesika ibrazı ve 
ehliyet yoklaması ve sicillerinin tutulması gibi şeraite tâbi bulunması ve işsiz kalmamaları için ile bir 
yere evvelemirde bağlanmış olması gibi kayit lerinin konması tensip kıl ınmıştır . 

Madde 4 — İcrası vatandaşların hakkı olan ve fakat bu lâyihada derpiş edilmemiş bulunan mes
lek ve sanatların ecnebi tebaası taraf ından işlenmesinin lüzumunda inenini temin zımııınd;1. İcra 
Vekilleri Heyetine salâhiyet verilmesini faydalı gören encümenimiz bu hususu tenıinen bu maddenin 
yeniden vazını tensip eylemiştir. 

Madde f> — Lâyihanın -t üncü maddesi hükümlerini ihtiva etmek üzere bu madde tesbit edilmiştir. 
Madde 6 — İşlenmesi ecnebilere meııedilnıiş olan meslek veya sanatlarr işi iyen ecnebilerin lâyiha 

iktisabı kanuniyet ettikten sonra alâkalarını kal ve hesaplarını tesviye edebilmek imkânını bahşeyle-
nıek fırsatını vermek üzere bir hüküm vazı suretile tadili lüzumunu düşünen encümenimiz lâyihanın 
7 inci maddesini ona göre tadil ederek 6 inci maddeolarak tesbit eylemiştir. 

Madde 7 — Lâyihanın 6 ıııcı maddesi? inci madde olarak tesbit edilmiştir. Yalnız bu maddeye 
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türk vatandaşı lıakkında idarî veya kanunî takyidat koyan milletlere mukabele bilmisil olmak üzere o 
gibi milletler efradının lüzumunda bu lâyiha hükümlerinden istifadelerinin tera Vekilleri Heyeti ka-
rarile refolımabileceğine dair bir hüküm ilâvesini münasip görmüştür. 

Madde 8 — Vilâyet veya kaza merkezi olmıyan yerlerde ecnebilerin dükkân açmasının veya sair bir 
suretle ticaret veya sanat yapmasının bir çok sebeplerden dolayı doğrıt olmıyacağmı düşünen encü
menimiz bu hususun da temini zımnında lâyihaya bu hükmü tazammun eden bu maddenin ilâve
sini faydalı görmüştür. 

Madde 9 — Lâyihanın 8 inci maddesi şekle ait tashihatla 9 uncu madde olarak yazılmıştır. 
Madde 10 - , 11 — Lâyihanın 9 uncu ve 10 nuncu maddeleri aynen kabul edilmiş ve 10 uncu 

ve 11 inci madde olarak yazılmıştır. 
Havalesi veçhile Hariciye encümenine tevdi kılınmak üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

tktısat En. Reisi 
İzmir 

M. Rahmi 

Aza 
Kastamonu 

Tahsin 

M. M. 
Mardin 

AU Rıza 

Aza 
Edirne 
Faik 

Kâ. 

Aza 
Aydın 

Fuat 

Aza 
Konya 

A. Hamdi 

Aza 
İzmir 

A. Sadettin 

Aza 
Ankara 
Eşref 

Aza 
Maraş 
Nuri 

Aza 
Aksaray 
Yaşar 

Aza 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. n. M. M. 
Hariciye encümeni 24 - U - 1982 

Karar No. 2 
Esas No 1/70 

Yüksek Reisliğe 

Türkiyede münhasıran türk vatandaşlarına tahsis edilen sanat ve hizmetler hakkındaki kanun 
lâyihasile İktisat encümeni mazbatası Hariciye vekili Beyefendi hıızurile encümenimiz tarafın
dan tetkik ve müzakere edildi. 

Encümenimiz esas itibari I e pek muvafık bulduğu bu kanun lâyihasında İktisat encümeni tara
fından icra edilen tadilât meyanına koltukçuluk, fotoğrafçılık, havadis filimciliği, perükârlık ve 
manikürcülük sanatlarının da ilâvesini münasip görmüş, ancak beynelmilel şöhreti haiz büyük ar
tistlerin Hükümet tarafından verilecek müsaadei mahsusa üzerine ve muvakkat bir zaman için mem
leketimize gelmelerinde Türkiyenin bediî terbiyesi noktai nazarından faideli mülâhazasile mezkûr ar
tistler hakkında istisnaî bir kayit vazını muvafık bulmuştur. 

Bu kanunun neşri tarihinde yukarıdaki sanat ve hizmetleri ifa etmekte bulunmuş olan ecnebilerin 
üç ay zarfında mezkûr sanat ve hizmetleri terke mecbur edilmeleri İktisat encümeni tarafından 
tensip edilmiş ise de encümenimiz bu müddetin bir seneye iblâğını bazı mülâhazalarla daha amelî 
ve faideli bulmuştur. 

Bu sebepler dolayısile bir kısım maddelerinde tadilât ve tashihat yapılan lâyiha havalesi veçhile 
Adliye encümenine tevdi kılınmak üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

Hariciye En. Reisi M. M. Kâ. Aza Aza Aza 
Siirt İstanbul .Manisa Kocaeli 

Mahmut Salâh Cinıcoz Yokup Kadri İ. Hüre uya 

Aza 
Elâziz 

Fazıl Ahmet 
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Adliye encümeni mazbatası 

T. Ti. M. M. 
Adliye encümeni 17 -III- 1932 
Karar No. 16 
Esas No. 1/70 

Yüksek Reisliğe 

Türkiyede ecnebi tebaası tarafından yapılması memnu olan sanatlar hakkında tanzim kılınıp 
encümenimize havale edilen kanun lâyihası Dahiliye, İktisat ve Hariciye encümenlerinin tadilleri 
ve esbabı mucibe mazbatalarile birlikte Dahiliye vekili ve Hariciye vekâleti vekili 8ükrü Kaya 
Hey efendi hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Kanunun tanzimine saik olan sebepler hakkında vekil .Beyefendinin izahları ve mütalea edilen 
esbabı mucibe mazbatalarının mündericatı üzerine bir çok memleketlerde cari olduğu gibi serma
yeye mütevakkıf olmıyan ve ihtisas ve teknik ve nıümareseye ihtiyaç bulunınıyan küçük sanat 
ve ticaretlerin ve sırf bedenî faaliyetle yapılan işçiliğin t ürk vatandaşlarına tahsisini istihdaf 
eden bu lâyiha encünıenimizce de esas itibarile musip ve muvafık görülmüştür. 

Encümemimizee lâyihanın maddelerinde aşağıda yazılı sebeplere nıebni bazı tadiller ve ilâveler 
yapılmıştır. 

Lâyihanın unvanını değiştiren Hariciye encümeninin bu tadilini encümenimiz de muvafık 
bulmuş ve ancak yazılış tarzımı müteallik olarak bir değişiklik kabul etmiştir. 

Birinci maddenin «A» fıkrasında sayılan sanatlardan sermaye ile tesis edilebilecek olan ve 
mürettip ve diğer işçilerin bu lâyihadaki tahsis hükmüne göre t ürk vatandaşlarının istihdam edi
lecekleri matbaacılıkla, ehemmiyetsizliği hasebile manikürcülük ve az çok ihtisasa müstenit ve 
memlekete hizmetlerinden fayda umulacak olan bahçıvanlığın tayyı tensip kılınmış ve arabacılık, 
hamurkârlık, fırıncılık, hamallık, küfecilik, kundura bo.yactlığı, kundura imalciliği, ütü ve kola 
ve, lekecilik, taşçılık, kasket, imalciliği, şapka tamirciliği, sanat ve hizmetlerinin vatandaşlara. 
tahsisi ekseriyetle kabul edilerek fıkraya, ilâve olunmuştur. 

Beynelmilel şöhreti haiz büyük artistlerin Hükümetin müsaadesile muvakkat, zaman için mem
leketimize gelerek sanatlarını icra edebilmeleri hakkında Hariciye encümeninin ilâve ettiği hü
küm zait addedilerek encümenimizce tayyedilmiştir. (jünkü bediî sanatlar cümlesinden olan bu işin 
kanunda vatandaşlara tahsis edildiğine dair bir kayit bulunmadığından bu kabil sanatkârların ge
rek top halinde ve gerek münferit olarak memleketimizde sanatlarını icraya bir mani yoktur. 

Birinci maddenin sonuna musiki ve dans muallimlerde metrdoteller, montör ve ayarcılar hak
kındaki istisnaiyet bir fıkra halinde yazılmıştır. 

İkinci maddede sigorta şirketlerine ait cümlenin kanun numarası gösterilmek sureti I e tavzih 
edilmiştir. 

Üçüncü maddenin biri ne i fıkrası maksadı temine kâfi görülmüş diğer üç fıkrası ecnebi müte
hassısların celbine \ç memlekette bunlardan istifadeyi işkâl eder mahiyette olduğundan tayyedil
miştir. Bu maddenin «E» fıkrası diğer fıkralar gibi ihtisas şubesini tayin etmemiş olduğundan 
tertipten çıkarılarak maddenin sonuna bir fıkra halinde yazılmıştır. 

Beşinci maddenin «A» fıkrası üçüncü maddenin «1>» fıkrası hükmünün şümulü dairesinde 
olduğundan tayyedilmiştir. 

Altıncı maddede bu lâyiha ile türk vatandaşlarına tahsis «'dilen sanatları icra etmekte olan 
ecnebilerin işlerini terketmeleri için altı ay encümence kâfi görülmüş ve madde bu suretle de
ğiştirilmiştir. 

Yedinci madde memımiyete rağmen vatandaşlara mulıtas işleri yapan ecnebiler için bu lâyihada 
ayrı bir cezaî hüküm konmasını faydalı bulan encümen maddeyi bu suretle tadil etmiştir. 

Lâyihada yedinci maddenin son fıkrası olarak mevcut olan hükmün müstakil bir madde halimle 
yazılması muvafık görülerek kanunun unvanına göre bu hüküm yazılmış ve S inci madde olarak 
lâyihaya dereeditmiştir. 
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Vilâyet ve kaza merkezi olmıyan yerlerde ecnebilerin dükkan açamamaları hükmü encümence de 

tasvip edilmiş ve yalnız ticaret ve sanat yapamamaları hakkındaki memnuiyet muvafık görülmediğin
den bu fıkranın tayyile diğer hüküm lâyihada 9 uncu madde olarak ipka edilmiştir. 

Bu kanunun tatbiki için bir nizamname yapılması mecburiyetine lüzum görmiyen encümen buna 
dair olan maddeyi tayyetmiştir. 

Encümen imizce yapılan tadilâtla lâyihanın kabulü Heyeti umumiyeye arzolunur. 

Adliye En. reisi 
Manisa 

Mustafa Fevzi 

Aza 
Antalya 
Haydar A 

M. M. 
Kocaeli 

S al âh at tin 

Aza 
Yozgat 
. Haindi 

Kâ. 
Manisa 

Itefîk Şpvfa-t 

Aza 
Kayseri 

S. Azmi 

Aza 
Erzincan 

Ab dul hal; 

Aza 
Antalya 
Num a n 

Aza 
Kars 

Nazif 

Aza 
Kocaeli 
liag-ıp 

Aza 
(Janakkale 

Onman Niyazi 

Aza 
Balıkesir 

Vasfı 
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HÜKÛMETİN TEKLİFİ 

Türkiyede tebaai ecnebiye tarafından icrası 
memnu sanatlar hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti dahilinde 
aşağıda sayılan sanatların tebaai ecnebiye tarafın
dan icrası memnudur: 

A: - Kimyagerlik, baytarlık, 
B : - Gümrük komüsy onculuğu, esham ve tahvi

lât, zahire ve ticaret borsalarında mubayaacılık, 
C: - Arabacılık ,şoförlük, şoför muavinliği, 
D: - Umumî nakliye vesaitinde, su, tenvirat ve 

muhaberat işlerinde kullandan daimî ve muvakkat 
işçiler, 

H : - Ayak satıcılığı, işportacılık, sergicilik, kun
dura boyacılığı, hamallık, 

V: - Fırıncılık, haımurkârlık, 
Z : - Garsonluk, ' 'metrdotel hariçtir,, alelû-

mum mebani, müessosat ve kumpanyalarda bekçilik, 
kapıcılık ve odacılık, oda basıcılık, 

H : - Seyyahlara tercümanlık ve rehberlik. 

MADDE 2 — İcra Vekilleri Heyeti kararile 
ruhsatı mahsusa ita kılınmadıkça aşağıda sayılan 
sanatlar ecnebiler tarafından icra edilemez: 

A: - Tayyare makinistliği ve pilotluğu, 
B : - Devlete veya vilâyetlere merbut müessesat 

veya belediyeler ile bunlara merbut tesisat hizmet
leri, 

C: - Telsiz telgraf ve telsiz telefon muhaberatın
da istihdam edilen mütehassıslar. 

MADDE 3 — Aşağıda sayılan sanatlar dahi ka
nunu mahsuslarında musarrah olduğu veçhile te
baai ecnebiye tarafından icra olunamaz: 

İKTİSAT ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Türkiyede ecnebi tebaa tarafından icrası yasak 
sanatlar hakkında kanun 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti dahilinde 
aşağıda gösterilen sanat ve hizmetlerin ecnebi te
baa tarafından yapılması ve muvazaa suretile de 
yaptırılması yasaktır: 

A) Ayak satıcılığı, bahçecilik, çalgıcılık, mat
baacılık, oyuncakçılık, mürettiplik, gazete satıcılı
ğı, simsarlık, tellâllık, alelûmıım borsalarda mu
bayaacılık, Devlet inhisarına tâbi mcvadın satıcılığı 
seyyahlara tercümanlık ve rehberlik, müzay-ede ve 
satış evi idaresi; 

Umumî su ve tenvirat ve muhaberat işlerinde da
imî ve muvakkat işçilik, umumî nakliyede hizmet 
etmek, karada tahmil ve tahliye işleri, şoförlük 
ve muavinliği, alelûmum amelelik, ücretli veya ma
aşlı bahçivanlık, her türlü mebani ve müessesatta 
ticarethanelerde şirketlerde otel, lokanta ve kah
vehanelerde bekçilik, kapıcılık, odabaşıcılık, odacı
lık, garsonluk, (metrdotellik ile muayyen bir iş için 
muvakkaten gelecek montörle ayarcılar hariçtir) 
servant, bar oyuncu ve şarkıcıları, kukla, karagöz 
oynatmak gibi bilûmum esnaflık, küçük tacirlik ve 
küçük sanatkârlık, 

B) Baytarlık, kimyagerlik. 

MADDE 2 — Tabiplik, diş tabipliği, ebelik, ec
zacılık, mühendislik, avukatlık, gümrük komüsyon-
culuğu ve sigorta şirketi memurlukları gibi mes
leklerin icrası hususî kanunlarına ve deniz işlerine 
müteallik meslek ve sanatların icrası kabotaj ka
nununa ve gazetecilik matbuat kanununa tâbidir. 

MADDE 3 — Mahallî Türk konsolosluğu tara
fından tasdik edilmiş olan ihtisas evrak ve vesa
iki İktisat vekâletince tescil ve ait olduğu vekâ-
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HARİCÎYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Türkiyede münhasıran türk caUmdaşlarına 
tahsis edilen sanat ve hizmetler hakkında 

kanun 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti dahilinde 
aşağıda gösterilen sanat ve hizmetler münhasıran 
türk vatandaşları tarafından yapılır. Bu sanat ve 
hizmetlerin türk tabiiyetinde olmıyanlar tarafın
dan yapılması veya muvazaa .suretile yaptırılması 
yasaktır. 

A) Ayak satıcılığı, bahçecilik, koltukçuluk, çal
gıcılık, kadın ve erkek perükârlığı, manikürcülük, 
matbaacılık, fotoğrafçılık, havadis filimciliği, o-
yııncak imali, mürettiplik, gazete satıcılığı, simsar
lık, tellâllık, alelûnıum borsalarda mubayaaydık, 
Devlet inhisarına tâıbi nıevadm satıcılığı seyyah
lara tercümanlık ve rehberlik, müzayede ve satış 
evi idaresi; 

Umumî su ve tenvirat muhaberat işlerinde daimî 
ve muvakkat işçilik, umumî nakliyede hizmet et
mek, karada tahmil ve tahliye işleri, şoförlük ve 
muavinliği, ve alelûnıum amelelik, ücretli veya 
maaşlı bahçıvanlık, her türlü mebani ve müesse-
satta ticarethanelerde, şirketlerde, otel, lokanta ve 
kahvehanelerde bekçilik, kapıcılık, odabaşılık, oda
cılık, garsonluk, (metrdotellik ile muayyen bir iş 
için muvakkaten gelecek montörle ayarcılar hariç
tir) servant, bar oyuncu ve şarkıcıları, kukla, kara
göz oynatmak gibi bilûmum esnaflık küçük tacirlik 
ve küçük sanatkârlık. Beynelmilel şöhreti haiz bü
yük artistler, Hükümetin müsaademle muvakkat 
bir zaman için gelip sanatlarını icra edebilirler. 

B) Baytarlık, kimyagerlik. 

MADDE 2 — Aynen. 

MADDE 3 — Aynen 

ADLÎYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Türkiyede türk vatandaşlarına tahsis edilen sanat 
ve hizmetler hakkında kanun lâyihası 

MADDE l — Türkiye Cumhuriyeti dahilinde 
aşağıda gösterilen sanat ve hizmetler münhasıran 
türk vatandaşları tarafından yapılır. Bu sanat ve 
hizmetlerin türk tabiiyetinde olmıyanlar tarafın
dan yapılması memnudur. 

A) - Ayak satıcılığı, bohçacılık, koltukçuluk, 
çalgıcılık, kadın ve erkek berberliği, fotoğrafçılık, 
havadis filimciliği, kilise ve çinıkograflık, oyuncak 
inıalciliği, mürettiplik, seyyar gazete satıcılığı, sim
sarlık, tellâllık, kundura imaJciliği, ütü ve kola ve 
lekecilik, kasket inıalciliği, şapka tamirciliği, du
varcılık, sıvacılık, nakkaşlık, taşçılık, kaldınmcı-
lık, tesviyecilik, tornacılık, borsalarda mubayaacı-
Jık, Devlet inhisarına tâbi maddelerin satıcılığı, 
seyyahlara tercümanlık ve rehberlik, müzayede sa
lonu idaresi, umumî su ve tenvir ve teshin ve mu
habere işlerinde daimî ve muvakkat işçilik, karada 
tahmil ve tahliye işleri, şoförlük ve muavinliği, 
arabacılık, hamurkârlık ve fırıncılık, alelûnıum iş
çilik, hammallık, küfecilik, kundura boyacılığı her 
türlü müesseselerle ticarethane, apartman, han, 
otel ve şirketlerde bekçilik, kapıcılık, odabaşılık, 
otel, han, hamam, kahvehane, gazino dansing ve 
barlarda kadın ve erkek hizmetçilik (garson ve ser
vant), bar oyuncu ve şarkıcılığı, kukla ve 
karagöz oynatmak ve eskicilik ve örücülük 
gibi küçük esnaflık ve küçük tacirlik, 

B) Baytarlık ve kimyagerlik, 
Musiki ve dans muallimliği ve metrdotellik 

ile muayyen bir iş için muvakkaten gelecek mon-
törler ve ayarcılık işlerini görenler yukanki fıkra
lar hükmünden hariçtir. 

MADDE 2 — Avukatlık, tabiplik, diş tabipli
ği, ebelik, eczacılık, mühendislik, gümrük komüs-
yonculuğu gibi mesleklerin icrası hususî kanunla
rına ve sigorta şirketleri memurluklarının ifası 
1149numarak kanuna ve deniz işlerine müteallik 
meslek ve sanatların icrası da kabotaj kanununa ve 
gazetecilik, matbuat kanununa tabidir. 

MADDE 3 — Mahallî Türk konsolosluğu tara
fından tasdik edilmiş olan ihtisas evrak ve vesaiki 
İktisat vekâletince tescil ve ait oldukları vekâlet-



— 8 
letleriu ınütehassıs heyetleri tarafından kabul 
edilmedikçe aşağıda sayılı olan sanatlar ecnebiler 
tarafından yapılamaz. Çalışmasına müsaade edi
lecek olan bu gibi ecnebilerin çalışacakları yer
lerle altı aydan aşağı olmamak şartile evvelceden 
konturato yapmış olmaları da şarttır. Evrak ve 
vesaiki kabul ve tasdik edilmiş olan ecnebiler 
hakkında mütehassıs heyetler tarafından keyfiyet 
Dahiliye vekâletine bildirilir. Konturato müdde
tini ikmal eden veya hu müddetten evvel çalış
tığı yerden ayrılanlar .ihtisas ve meslekleri da
hilinde başka bir yere konturatlanmadan evvel 
vekâleti aidesinin müsaadesini almağa mecbur
durlar. 

A) Tayyare makinistliği ve pilotluğu, 
1>) Devlete veya vilâyetlere veya belediyeler 

ile bunlara merbut tesisat hizmetleri, 
C) Ortopedi ve suni azacıhk, kürk tabakçı-

lığr ve alâtr musikiye imal etmek sanatçılığı, 
D) Telsiz telgraf ve telefon muhaberatında 

istihdam edilen mütehassıslar, 
E) Efrat tarafından celbedilecek her nevi mü

tehassıslar. 

A: - Avukat İrk, 
1>: - Eczacılık, 
C: - Tababet ve şuabatı, doktorluk, eczacılık, 

diş tabipliği ve dişçilik, ebelik, 
H : - Nehirler, göller ve ma rina ra havzasile 

boğazlarda ve bilûmum kara suları ile kara sula
rına dahil bulunan körfez, liman, koy ve sairede 
vapur, römorkör, istinıpot, motorbot, mavıına, san
dal, kayık velhasıl makine, yelken, kürek ile mütehar
rik merakibi kebire ve sağire ile tarakperizman, ma
çıma, algarya, şat ve her nevi nakliye ve su dubaları 
limbo sefa in i tahlisiye ve emsali ile şamandıra, 
sal, sabit ve s ab ıh vesait ile seyrisefer ve nakliyat, 
kara suları dahilinde balık, istiridye, midye, sün
ger, inci, mercan, sedef ve saire saydi kum ve 
çakıl vesaire ihracı gerek sathı bahirde, gerek ka 'n 
bahirde mevcut kazazede sefain ve merakiple en
kazı metrukenin ihraç ve tabiisi ve daigıccılık 
arayıcılık, kılavuzluk, deniz bakkallığı ve bil
cümle türk vesait ve merakibi bahriyesinde kap
tanlık, çarkçılık, kâtiplik taifelik, amelelik ve sa
ire ve iskele, rıhtım hamallığı ve bilûmum deniz 
esnaflığı, 

H : - Gazete müdürü mesullüğü, 
V: - Memleket dahilinde satışı Devlet inhisarına 

tâbi mevadm bayileri, 

MADDE 2 — 1 : Tahsisatı muvazeııei umumi
ye veya hususiyeye dahil Devlet veya vilâyet hiz
metlerinde memurin kanununun beşinci maddesinin 
«D» fıkrasına tevfikan istihdam olunan ecnebiler, 

2 : Alelûmum imtiyazlı şirketlerin imtiyaz mu
kavelelerinde sarahaten muharrer şeraite tebaa'ı 
mezkûr şirketlerce istihdamına bunları merbut ol
dukları vekaletler tarafından müddeti muvakkate 
için ruhsat verilen tebaai ecnebiye, 

3 : Teşviki sanayi kanununda gösterilen şeraite 
tevfikan muafiyet ruhsatnamesini haiz müessesatı 
smaiyede Ticaret vekâletinin müsaadei mahsusa-
sile müddeti muvakkate için alınan ecnebi mütehas
sıslar, 

4 : Türkiye Cumhuriyeti nezdinde bulunan ec
nebi devletlerin sefarethane konsoloshanelerinin ka
pıcıları ve emirlerindeki vesaiti nakliyeyi sevk ve 
idare eden kendi veya düveli salise tabiiyetlerindeki 
işçiler bu kanun hükmünden müstesnadır. 

MADDE 5 — Bu kanunun iptidayi meriyetinde MADDE 5 — Aşağıdaki sanatlar bu kanun lıük-
işbu kanun ile memnu sanatlarla mütevaggil olan m ün den dışarıdır. 
ecnebiler kanunun tarihi neşrinden itibaren altı A) Tahsisatı umumî veya hususî muvazenelere 
ay zarfında mezkûr sanatları terkeylemeğe mecbur- ] dahil Devlet veya vilâyet hizmetlerinde memurin 

MADDE 4 — Bu kanunda gösterilmemiş olan 
meslek ve sanatların ecnebi tebaa tarafından 
icrası lüzumunda İcra Vekilleri Heyeti kararile 
meııolunabilir. 
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MADDE 4 — Aynen. 

MADDE 5 — Aynen 

lerin mütehassıs heyetleri tarafından kabul edil
medikçe aşağıda sayılı olan sanat ve hizmetler 
ecnebiler tarafından yapılamaz: 

A) Tayyare makinistliği ve pilotluğu, 
B) Devlet veya vilâyetler veyahut belediyelerle 

bunlara merbut müesseselerdeki hizmetler, 
C) Ortopedi ve sunî aza imalciligi, 
D) Telsiz telgraf ve telefon muhaberatında is

tihdam edilecek mütehassıslar. 
Efrat tarafından celbedilecek her nevi müte

hassıslar da bu hükme tâbidir. 

MADDE 4 — Bu kanunda türk vatandaşları
na tahsis edilmemiş olan sanat ve hizmetlerin ec
nebi tebaası tarafından icrası icabında îcra Vekil
leri Heyeti kararile menolunıabilir. 

MADDE 5 — Aşağıdaki hizmetlerde istihdam 
olunan ecnebiler bu kanun hükmünden müstes
nadır: 

A) - İmtiyazlı şirketlerin imtiyaz mukavelena-
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durlar. 

MADDE 6 — Ecnebilere memnu olan sanatları 
icra eden veya müddeti muayycnei kanuniye hitam 
bulmasına rağmen icrada devam eden ecnebiler ma
hallî en büyük mülkiye memurunun emrile icrayi san
attan menolunmakla beraber haklarında tanzim kılı
nan zabıt varakalarile birlikte ciheti adliyeye tevdi 
edilerek kanunu mahsuslarında münderiç sarahate 
kanunu mahsuslarında sarahat olmadığı takdirde 
türk ceza kanununun 526 inci maddesine tevfikan 
cezalandırılırlar. 

MADDE 7 — İşbu kanun 1 kânunusani 1923 
tarihinde hukuku müktesibesi ahkâmı ahdiye ile ta
nınmış olan ecanibin mezkûr tarihte icra ettikleri 
mesalik ve sanayii icrada devamlarına mani olamaz. 

Mx\DDE 8 — Bu kanunun suveri tatbikıyesi 
Ticaret vekâletinin teklifi üzerine îcra Vekilleri He
yetince tanzim edilen talimatnamelerle tayin ve ilân 
olunur. 

kanununun 5 inci maddesinin «D» fıkrası muci
bince istihdam olunan ecnebiler, 

B) İmtiyazlı şirketlerin imtiyaz mukavelename
lerinde muharrer şartlara göre mezkûr şirketlerce 
istihdamına bunların merbut oldukları vekâletler 
tarafından muvakkat müddet için ruhsat verilen 
ecnebi tebaa, 

O) Teşviki sanayi kanununda gösterilen şartlara 
tevfikan muafiyet ruhsatnamesini haiz sınaî mü
esseselerin merbut oldukları vekâletin müsaadesile 
muvakkat müddet için alınan ecnebi mütehassıslar, 

D) Türkiye Cumhuriyeti nezdindc bulunan ec
nebi devletlerin sefarethane ve konsoloshanelerinin 
kapıcıları ve emirlerindeki nakliye vasıtalarını sevk 
ve idare eden kendi veya diğer bir ecnebi Devlet 
tabiiyetindeki işçiler, 

MADDE 6 — Bu kanunun neşri tarihinde 
memnu sanatlar ile mütevaggil olan ecnebiler ka

nunun neşri tarihinden itibaren üç ay zarfında 
mezkûr sanatları terketmeğe mecburdurlar. 

Ancak bu kanun 1 kânunusani 1923 tarihinde 
hukuku müktesebesi ahdî ahkâm ile tanınmış olan 
ecnebilerin mezkûr tarihte icra ettikleri meslek ve 
sanatları icrada devamlarına mani olmaz. 

MADDE 7 — memnu olan sanatları işbu kanun 
ile tayin edilmiş müddetin hitamından sonra icrada 
devam eden ecnebiler mahallî en büyük mülkiye 
memurunun emrile filen sanat icra etmekten men 
olunmakla beraber bunlar tanzim kılınan zabıt 
varakalarile birlikte mahkemeye tevdi edilerek kanu
nu mahsuslarında münderiç sarahata tevfikan, ka
nunu mahsuslarında sarahat olmadığı takdirde de 
türk ceza kanununun 526 inci maddesine göre 
cezalandırılırlar. 

Türk vatandaşı hakkında idarî ve kanunî tak-
yidat koyan ecnebi devletler tebaasının Heyeti Ve
kile kararile bu kanunun hükümlerinden istifade 
etmek hakkı refolunabilir. 

MADDE 8 — Vilâyet ve kaza merkezi olmıyan 
mahallerde ecnebilerin alelitlak dükkân açması veya 
sair suretle ticaret ve sanat yapması memnudur. 

MADDE 9 — Bu kanunun tatbik sureti hakkın
da bir nizamname tanzim olunur. 
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MADDE 6 — Bu kanunun neşri tarihinde 
memnu sanatlar ile mütevaggil olan ecnebiler kanu
nun neşri tarihinden itibaren bir sene zarfında mez
kûr sanatları terketmeğc mecburdurlar. 

Ancak bu kanun 1 kânunusani 1923 tarihinde 
hukuku müktesebesi ahdî ahkâm ile tanınmış olan 
ecnebilerin mezkûr tarihte icra ettikleri meslek ve 
sanatları icrada devamlarına mani olamaz. 

MADDE 7 — Aynen. 

MADDE 8 — Aynen. 

MADDE 9 — Aynen. 

melerinde yazılı şartlara göre bu şirketlerde istih
damına bunların merbut oldukları vekâletler tara
fından muvakkat müddet için izin verilen ecnebiler, 

B) - Teşviki sanayi kanununda gösterilen şart
lara tevfikan muafiyet ruhsatnamesini haiz sanayi 
müesseselerine, merbut oldukları vekâletin müsaa-
desile muvakkat müddet için alınan ecnebi müte
hassıslar, 

0) - Türkiye Cumhuriyeti ııezdinde bulunan ec
nebi devletlerin sefarethane ve konsoloshanelerinin 
kapıcıları ve emirlerindeki nakliye vasıtalarını 
sevk ve idare eden kendi veya diğer bir ecnebi dev
let tabiiyetindeki işçiler. 

MADDE G — Bu kanunun neşri tarihinde Türk 
vatandaşlarına tahsis edilen sanat ve hizmetleri 
yapmakta olan ecnebiler kanunun neşri tarihinden 
itibaren altı ay içinde işlerini terketmeğe mecbur
durlar. 

Ancak bir kânunusani 1923 tarihinde müktesep 
hakları ahdî ahkâm ile tanınmış olan ecnebilerin 
o tarihte icra ettikleri meslek ve sanat ve hizmetle
rinde davama bu kanun mani olmaz. 

MADDE 7 •— Türk vatandaşlarına tahsis edilen 
sanat ve hizmetleri 6 inci maddede tayin olunan 
müddetin hitamından sonra icra eden ecnebiler 
mahallî en büyük mülkiye memurunun omrilc filen 
sanat ve hizmetlerinden menolunmakla beraber 
tanzim edilecek zabıt varakasıle sulh mahkemesine 
verilir ve on liradan beş yüz liraya kadar ağır para 
cezasına mahkûm edilir. 

MADDE 8 — Türk vatandaşları hakkında ida
rî ve kanunî kayitler koyan ecnebi devletlerin te
baası Türkiyede yapabilecekleri sanat ve hizmetle
rin icrasından İcra Vekilleri Heyeti kararile me-
nolunabilir. 

MADDE 9 — Vilâyet ve kaza merkezi olmıyan 
mahallerde ecnebilerin dükkân açması memnudur. 
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MADDE 9 — Bu kanun neşri tarihinden mutc- MADDE 10 — Bu kanun neşri tarihinden mu-

berdir. teberdir 

MADDE 10 — Bu kanunun ahkâmını icraya MADDE 11 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

16 - V - 1929 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet M. Esat M. Abdülhalik 

Da. V. Ha. V. Ma. V. 
Ş. Kaya Dr. T. Rüştü Ş. Saraçoğlu 

Mf. V. Na. V. îk. V. 
Cemal Hüsnü Recep M. Rahmi 

S. I. M. V. V. 
Recep 



- İ 3 -
MADDE 10 — Aynen. 

MADDE 11 — Aynen. 

MADDE 10 — fiu kanun neşri tarihinden mu--
teberdir. 

MADDE 11 — Bu kanunun hükümlerini icrayö 
îera Vekilleri Heyeti memurdur. 




