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Sayıfa 
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1 — Sabık zabıt hulâsası 
2 — Havale edilen evrak 
3 — rViyaset âiVanmm Heyeti umumiyeye 

^maruzatı 370 
1 — Kastaımoıiu mebusu Dr. Suat Beyin, mem

lekette hükümran olan geçini zorluğu karşısında 
umumî bir teşriki mesai sistemi yapılması hak
kındaki kanun teklifinin geri verilmesine dair 
takriri 370 

2 — İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memur
ları kanununun 3 üncü maddesinin tadiline dair 
kanun lâyihasile alakadar diğer kanunlarda yapı
lacak ilâve ve tadiller hakkında iki kıta kanun lâ
yihasının geri verilmesine dair Başvekâlet tezke
resi 381 

4 — Müzakere edilen maddeler 371 
1 — Barut ve mevaddı infüâkıye meselesine 

dair 5/13 numaralı Tetkik encümeni mazbatası 371 
2 — Bütçe encümeninin, şehit Ali Kabuli Be

yin kerimesi hanıma vatanî hizmet tertibinden 
maaş tahsisi hakkında 2/45 numaralı kanun tek
lifi ve mazbatası 372,384,387 

3 — Erzinin Kara#vüstafah mahallesinden 
Ankoğullarmdan ömeroğlu Ükkâşm ölüm ceza
sına çarptiaiatest hakkında 3/207 numaralı Başve
kâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası 372 

4 — Gümrük kanununun muaddel 43 üncü 
maddesinin tefsiri hakkında 3/113 numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları 372 

5 — 7 haziran 1926 tarih ve 906 numaralı 
.kanunla tadil edilen gümrük kanununun 43 üncü 

Saytfa 
maddesinin tefsiri hakkında 3/20 numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye, Maliye ve Bütçe en
cümenleri mazbataları 372 

6 — Evkaf umum müdürlüğünce bazı inşaat 
için 200 000 liraya kadar taahhüdat icrasına dair 
1/396 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encü
meni mazbatası 372,384,38i 

7 — Aksaray mebusu Besim Atalay Bey ve 
18 arkadaşının, Samanpazan - Hamamönü yo
lunun açılmasına dair 2/44 numaralı kanun teklifi 
ve Nafıa ve Bütçe encümenleri mazbataları 373 

8 — Askerî ceza kanununa müzeyyel 1/126 
ve askerî muhakeme usulü ve askerî ceza kanun-
lavmin bazı maddelerinin tashih ve tadiline dair 
1/319 numaralı kanun lâyihaları ve Millî Müda
faa ve Akili ye encümenleri mazbataları 373 

9 — Hazineden taksitle mal satm almış olan
ların taksit bedellerinin tecili hakkındaki kanuna 
müzeyyel 1/291 numaralı kanun lâyihası ve Ma
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları 374 

10 — Ziraat bankası hakkındaki kanuna mü
zeyyel 1967 numaralı kanunun 2 nci maddesinin 
tadilme ve 8 üncü maddesinin ilgasma dair 1/379 
numaralı kanun lâyihası ve İktisat, Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları 379 

11 — Türkiye Cümhuriyetile İngiltere Hükü
meti arasmda münakit muzahereti adliye mukave
lenamesinin tasdiki hakkında 1/231 numaralı ka
nun lâyihası ve Adliye ve Hariciye encümenleri 
mazbataları 380,384,393 

12 — Türkiye Cümhuriyetile Irak Hükümeti 
arasmda münakit iadei mücrimin muahedename-
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sinin tasdiki hakkında 1/232 numaralı kanun lâ
yihası ve Adliye ve Hariciye encümenleri mazba
taları 380,384,390 

13 — Türkiye Cümhuriyetile Lehistan Hükü
meti arasında münakit ikamet mukavelenamesi
nin tasdiki hakkında 1/235 numaralı kanun lâyi

hası ve Hariciye encümeni mazbatası 380,384,395i 
14 — Türkiye Cümhuriyetile Norveç Hükümeti 

arasmda münakit ikamet, ticaret ve seyrisefain 
muahedenamesinin tasdiki hakkında 1/135 numa
ralı kanun lâyihası ve iktisat ve Hariciye encü
menleri mazbataları 381,384,398i, 

1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Kâzım Paşanın riyasetlerile 1932 bütçesinin muza* 
keresi ikmal ve heyeti umumiyesi kabul edildikten son
ra pazartesi günü toplanılmak üzere inikada nihayet ve
rildi. 

Reis Kâtip Kâtip 
Afyon Karahisar Denizli 

.4. Kâzım Ruşen Eşref II. Rüştü 

2 - - HAVALE EDİLEN EVBAK 

Tezkereler 
1 — Mart : mayıs 1932 aylarına ait raporun takdim 

kılındığı hakkında Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 
(Divanı muhasebat encümenine) 

Mazbatalar 
2 — Büyük Millet Meclisinin mart, nisan ayları he-

sabatı hakkında 5/14 numaralı Meclis hesaplarının tet
kiki encümeni mazbatası (Ruznameye) 

3 — Büyük Millet Meclisi ve müştemilâtmdaki eşya 
hakkında 5/15 numaralı Meclis hesaplarının tetkiki en
cümeni mazbatası (Ruznameye) 

4 — Münhal bulunan azalık için intihap yapılması 
hakkında 3/183 numaralı Divanı muhasebat riyaseti tez
keresi ve Bütçe ve Maliye encümenlerinden mürekkep* 
Muhtelit encümen mazbatası (Ruznameye) 

B Î R I N C Î C E L S E 
Açılma saati : 14 

Reis — Kâz t m. Pş. 

Kâtipler : Av m Doğan B. ( YOZGAT), Haydar Rüştü B. (DENİZLİ) 

Reis — Meclis mika t etmiştir. 

3 — RİYASET DÎVANININ HEYETİ ÜMÜMİYEYE MARUZATI 

7 — Kastamonu mebusu Dr. Suat Beyin, mem
lekette hükümran olan geçim zorluğu karşısında 
umumî bir teşriki mesai sistemi yapılması hakkında
ki kanun teklifinin geri verilmesine dair takriri. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Hayatı ucuzlatma' hakkında geçen sene kanunî 

bir teklifte bulunmuştum. 
Buna ait maddelerden ithalâtla ihracatı tev-

zJn hususunda Hükümetçe kontenjantman ve ta 
kas usulleri vazedildiği gibi diğer husussun da 
teminine çalışılmakta olduğundan, mezkur ka
nun lâyihasının tarafıma iade buyurulmastnı te 
menni ederim efendim. 

25 -VI -932 
Kastamonu 
Dr. Suat 

Reis — Taamül veçhile iade ediyoruz» 
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MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Barut ve mevaddı inf Hakiye meselesine 
dair 5/13 numaralı Tetkik encümeni mazbatası fil 

Reis — Efendim, bu mazbata tabı ve tevzi 
edilmiştir. Arkadaşlar tabiî mütalea ettiler. Bu 
mazbata hakkında müzakere açıyoruz. 

Buyurun Hasan Bey. 
Hasan B. (Trabzon) — Arkadaşlar, beş kişi

lik encümenin tabı ve tevzi edilen masibatasmı dik
katle okudum. Encümenin vardığı netice üzerin
de tamamen kendisile mutabıkım. Yalnız ayni 
esSbabı mucibe ile değil. Mevzubahs olan meselede 
bana sürülebilecek en küçük bir şaibenin 
herkesin vicdanında, mevcudiyetine dair bir şüp
he bırakmıyacak şekilde sarih ve katî bir netice 
alarak meydana çıkmasını talepten başka bir eme
lim yoktur ( Bravo sesleri ) . Beş kişilik encümen 
zatı mesele hakkında velevki ihzarı olsun doğ
rudan doğruya kendi tarafından, tetkikat ve tah
kikat yapmak, ve bu hususta alâkadarları dinleT 
mek ve onların ifadesini aknak salâhiyetini ken
disinde görmedikten sonra esasen bu encümenin 
yapacağı başka bir iş kalmamıştır. Encümenin 
mazbatası tahkikat evrakı meyanındaki fezlekenin 
hulâsasından ibarettir. Arkadaşlar, siyasî hayat
ta ve Devlet hizmetlerinde ahlâkî kıymetleri, de
ğil böyle çörçöple, milyonlarla da ifade edilen. 
hasis menfaatlarla mübadeleye riza gösterecek 
akıl ve seciye noksanile malûl bir adam değilim 
( Bravo sesleri ) . Mevzubahs olan isnat ve şaibe
lere dair söylenilecek olan sözleri ve bunlar hak
kındaki malûmatı, meselemin tarzı cereyanını size 
uzun uzadıya izah etmek için henüz vakit gelme
diğine kaniim. 

Bir an evvel bu işin, mesele bidayeten huzuru
nuza geldiği zaman talep ettiğim gibi, Tathkikat en
cümeninin yüksek eline tevdi edilmesini ve onun 
bütün meseleler ve alâkadarlar hakkında yapacağı 
taihkikat ve tetkikattan sonra vazıh ve sarih bir 
mesele olara'k önünüze koyarak bu mesele üzerinde 
fikirlerinizi ve kanaatlerinizi izhar etmenizi hassa
ten rica için huzurunuza geldim. 

Ortaya atılan yegâne mesele olmak üzere yedi 
bin beş yüz liralık otomobil efsanesini uyduranla
ra Tahkikat encümeni huzurunda bunu buldura
cağım. Mızrak çuvala sığar mı arkadaşlar? Otomo
bil evrakı naktiyemidir ki cebe girsin. Otomobil 
nerede ve kime verilmiştir, bunları sarahatle mey
dana koyacaklar ve göreceksiniz. Bir takım avans 
muamelâtı mevzufbahstir. Müteahhitlere; teslim et
tikleri malların bedeline mahsuben avans tediye
sine başlryan; asıl mukaveleyi yapan daire mi, yok
sa Maliye vekâleti midir? Avansların teslim edi
len eşyaya nisboti, nedir? buna dair vekile imza et~ 

[1] 226 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur.. 

tirilen müzekkerede bu avans muamelesinin aktedil
miş olan mukavele ahkâmına ne dereceye kadar 
muvafık olduğunu ve fou avansların .ne kadarının 
vekilin emrine istinat edip, ne kadarından vekilin 
haberi olmadığını, bütün bu meselelerin sarahatle 
meydana çıkması, büyük encümenin, Tahkikat en
cümeninin işe vaziyet ederek meseleyi etraflı bir 
surette tahkik etmesine ve huzurunuza gelmesine 
mütevakkıftır. 

Orta yerde yine bir efsane olarak bir ithal vesi
kası mevzubahsTİr. Bununda aslı, faslı yoktur. Fa
kat ; bunlar haklanda izahat, verebilmek için, çok rica 
ederim bu meseleyi bir an'evvel Tahkikat encüme
nine tevdi ediniz. Huzurunuza gelecek neticeyi yi
ne burada tekrar konuşuruz (Bravo sesleri). 

Tetkik encümeni mazbata muharriri Faik B. 
(Tekirdağ) — Tetkik encümeninin mazbatası el
lerinizde bulunuyor. Mütaleasmdan anlaşılır ki, 
mazbata iki kısımdan terekküp ediyor. 

Birisi; kendisinin tetkikimi tevdi edilen tahki
kat evrakının Hulâsası, diğeri karandır. 

Birinci kısım: Encümenin fikrini, kanaatini, 
mütaleasmı ihtiva etmiyen bir telhisten ve bir 
hikâyeden ibarettir. Bunda bizim mesuliyetimiz 
yalnız mevcut olan işlerin telhis ve arzı keyfiye
tinden ibarettir. 

Karar kısmı: yine onun istinat ettiği esbabı 
mucJbenin mıüt al e asından anlaşılacağı gibi bütün 
bu tahkikat, esnasında tecelli eden bir ihtimalin 
muhal olmamasıdır ve kararını encümen; bu ihti
malin kendisine matuf olan zatın ıııütaleasmın 
alınmamış olmasına istinat, ettirmektedir. 

Huzuru âlinizde şunu tebarüz ettirmek isteriz 
ki ; encümenin burada ne ittiham için ve ne de dava 
için bir kanaati yoktur, çünkü, yine mazbatada ar-
zedildiği veçhile arkadaşımıza matuf olan meselele
rin birisi isnat edenler tarafından adalet huzurun
da inkâr edilmiş bir keyfiyettir, diğerleri de idare 
muamelâtına taallûk eden usulsüzlüklerdir. İdare 
işlerinde bulunan, idare mesuliyetlerini üzerine 
alan zevat çok iyi takdir edeler ki, bazan usul ha
rici, karar harici muamele yapmak zarureti de ola
bilir. Biz bunların isnat ettirdiği esbabı mueibeyi 
bilmezden evvel müsbet veya menfi bir karara ce
saret edemezdik. Çok Mümkündür ki böyle bir mu
amele yapmış olan zat bunlar hakkında mukui es-
baibı mueibe sert ve hakikati kendi lehine tenvir 
edebilir. Böyle bir ihtimal gözümüzün önünde du
rup dururken biz hiç bir vakit ittiham veya davacı 
mevkiine girmezdik. Bizim mesaimizin hulâsası 
maydanda mevcut olan bir ihtimali tenvir için alâ
kadarların müdafaasının alınması lüzumunu Heye
ti Muhteremenize arzetmektir. Biz bu ifadatı 
almağa salâhiyettar değil idik. Encümeninize tev
di ettiğiniz vazife, yalnız elde bulunan evrakın 
tetkikından ve ondan çıkacak fikri huzuru âlinize 
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arzetmCkten ibaretti. Şu halde hakikatin tenviri 
için bu müdafaaları dinliyecek olan bir mercie bu 
işin gitmesi lâzımdır. 

Vâsıl olduğumuz kanaat budur. Heyeti muh
tereme tasvip büyurursa iş Muhtelit encümene gi
der, orada bütün alâkadarların ifadeleri, ınütalea-
lan dinlenerek mesele tamamile tenevvür eder. Bi
zim maruzatımız bundan ibarettir. 

Beis — Efendim, encümenin mütaleasmı dinle
diniz, Hasan Bey de meselenin Talikikat encümeni
ne tevdii muvafık olacağını arz ve bunu Meclisi 
Âliden rica etti. İşin Tahkikat encümenine havale 
si Meclisin kararına mütevakkıftır. Bunu reyinize 
arzedeceğim. Karar verdiğiniz takdirde Tahkikat 
encümeni, Muhtelit encümen işe vaziyet eder. 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Nizamnamede husu
sî encümen teşekkül eder deniyor. 

Reis — Bu da mümkündür., Fakat teamülümüz 
(böyledir. Hususî bir encümen teşkili için tahrirî 
'bir teklif vaki olmadığından teamülümüz veçhile 
keyfiyeti reyinize arzediyorum. Hususî encümen 
teşkili için bir teklif yoktur. O hakle meselenin Tah
kikat encümenine, Teşkilâtı esasiye ve Adliye en
cümenlerinden müteşekkil Muhtelit encümene tev
diini kaıbul edenler . . . Etmiyenler . . . Encümene 
tevdii kabul edilmiştir. 

Şükrü B. (Çanakkale) — Usul hakkında söy-
liyeceğkn: zannederim Meclisi Âli, üç, dört gün 
sonra tatil yapacaktır. Bu mesele gelecek içtimaa 
mı kalacak, yoksa şimdi mi intaç edilecek? 

Reis — Encümen işe vaziyet etsin. Meclisin 
üç gün sonra tatil edeceği ne malûm, Meclis müs-
temirdir. 

Ruzrıameye devam ediyoruz. 

2 — Bütçe encümeninin, şehit Ali Kaindi Beyin 
kerimesi hanıma vatani hizmet tertibinden maaş 
tahsisi hakkında 2/45 numaralı kanun teklifi ve 
mazbatası fi] 

Reis — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea yoktur. Maddelere geçilmesini kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Şehit Ali Kabuli Beyin kerimesi Bahire Hanıma 
hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisi 

hakkında kanun 
MADDE 1 — Şehit binbaşı Ali Kabuli Beyin 

kerimesi Fatma Bahire Hanıma kaydi hayat şar-
tile hidematı vataniye tertibinden 15 lira maaş 
tahsis edilmiştir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1932 tari
hinden muteberdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

[1] 228 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Maliye ve
kili memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Heyeti umumi yesi ni tayini esami ile reye arze
diyorum. 

3 — Erzinin Karamustafalı mahallesinden A-
rıkoğullarından ömeroğlu Ükkâşın ölüm cezasına 
çarpılması halikında 3/207 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası fi] 

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

4 — Gümrük kanununun muaddel 43 üncü mad
desinin tefsiri hakkında 3/113 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları [2] 

Reis — Mazbatayı -kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

5 — 7 haziran 1926 tarüı ve 906 numaralı ka
nunla tadil edilen gümrük kanununun 43 üncü 
maddesinin tefsiri hakkında 3/20 numaralı Başve
kâlet tezkeresi ve Adliye, Maliye ve Bütçe encümen
leri mazbataları [3] 

Reis — Mazbatayı k<abul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Efendim, bundan sonraki kanunlar iki defa 
müzakereye tâbidir. Müstaceliyetle müzakeresini 
kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Zaten mazbatada teklif edilmiştir. 

6' — Evkaf umum müdürlüğünce bazı inşaat 
için 200 000 liraya kadar taahhüdat icrasına dair 
1/396 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası fi] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı? (Hayır sesleri). 

Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Evkaf umum müdürlüğünce bazı inşaat için 
taahhüdat akti mezuniyetine dair kanun 

MADDE 1 — Ankara ve Antalyada akaratı 
vakfiye inşa ve mevcutlarının ikmali nevakısile 
tamirleri için mahallerinin satış hasılatı kifayet 
etmediği takdirde 1932 malî senesi bütçesi tasar-
rufat ve fazlai varidatı dahi itfa karşılğı olarak 
tahsis edilmek ve iki sene zarfında tamamen öden
mek üzere yüz on bin liralık istikraz akti ve yüz 
on bin lirayı tecavüz etmemek şartile ve Başvekâ
letin tasviibile taahhüdat icrası hususunda Evkaf 
umum müdürlüğüne mezuniyet verilmiştir. 

[l, 2, 3, 4,] 224, 231, 229, 213 numaralı mat
bualar zaptın sonuna merbuttur. 
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Beis — Maddeyi kabul edenler . . -, Etmiyen-

ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Başvekil memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler . . . 
Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Oümüşane) — 

Efendim, taahhüde taalİûk ettiği için tayini esami 
ile reye vasi lâzımdır. 

Eeis — Evet, kanunun heyeti umumiyesini ta
yini esami ile reyinize arzediyoruan. 

7 __ Aksaray mebusu Besim Atalay Bey ve 18 
arkadaşının, Samanpazarı - Hamanıönü yolunun 
açılmasına dair 2/44 numaralı kanun teklifi ve 
Nafıa ve Bütçe encümenleri mazbataları Jl] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkuvda söz isti-
yen yoktur. Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

10 haziran 1929 tarih 1525 numaralı kanunun 
4 üncü maddesine müzeyyel kanun 

MADDE 1 — Ankara - Çorum şosesinin meb
dei olan Sarnanpazarı - Hamamönü yolu Ankara 
ve eivan yollarına mahsus mebaliğden ve 1712 
numaralı kanunla muhassas mebaliğ tasarrufatm-
dan hemen inşa ve istimlâk bedelleri tesviye olu
nacaktır. 

Reis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — İşbu kanun tarihi neşrinden mu
teberdir. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Nafıa, Da
hiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

d — Askerî ceza kanununa müzeyyel 1/126 
ve askerî muhakeme usulü ve askerî ceza kanun
larının bazı maddelerinin tashih ve tadiline dair 
1/319 numaralı kanun lâyihaları ve Millî Müdafaa 
ve Adliye encümenleri mazbataları 12] 

Millî Müdafaa E. R. İhsan Fş. ( Giresun ) — 
Efendim, askerî ceza kanununa bir madde tezyi-
line dair olan Hükümetin teklifi Müdafaai Mil-

fl, 21 232, 225 numaralı matbualar zaptın so
nuna merbuttur. 

İiye encümenince müzakere edildi. Sonra Adliya 
encümenine- verilmişti. Adliye encümeni mazba
tasının son fıkrasında bu maddeye lüzum olmadı
ğını söylüyor. Maddei müzeyy elenin ruhu şudur ? 
Gerek Hükümetin verdiği esbabı mucibede ve gerek 
Müdafaai Milliye encümeninin mazbatasında 
seferberlik haw*lığı başladıktan itibaren ordw 
menfaatine vazife alan bilcümle - müessesatta çalı-
şan ve askerlik çağında olmıyan eşhasa aittir< 
Yani seferberliğin ilânında ordu harekete geçtiği 
zaman şimendifer yollarında, fabrikalarda, ge
milerde ve diğer işlerde çalışan ve askerlik çağs 
haricinde bulunan zevat vardır. Malûmu âlinia 
aakerlik' çağ* 20 yaşından 45 yaşına kadardır. 
Böyle tehlikeli zamanlarda her hangi bir tehlike 
karşısında vazifesini terkedenler olursa bunlar 
hakkındaki hükümdür. Meselâ şimendifer hattı 
üzerinde istasyonlar vardır. Orada çalışan 50 ya
şında bir adam olabilir. 

Bu çağ, mükellefiyeti askeriyenin sonu ola» 
45 yaştan yukarıdır. Fakat bir hombarduman za-
mamnda bunlar vazifesini terkederse nakliyat* 
askeriye berbat olabilir. Kezalik nakliyatı bah
riyede, gemilerin içinde bulunan efrat ve mühim
matı askeriye karaya çıkardırken havadan veya 
denizden bir tehlike çıkabilir. Bu esnada onun 
içinde bulunan mürettebat kaçacak olursa ordu
nun da menfaati haleldar olur. 

Adliye encümeni bu hükmü, ceza kanununun 
155 inci maddesinde mevcut addederek ayrıea 
bir madde çıkarılmamasını söylemiştir. 155 
inci madde, ancak Türk ordusuna mensup 
olanların veya onu takip edenlerin tecziyesini 
kastetmiştir. Yoksa buradaki gibi askerlik hiz
meti dahilinde olmadığı halde Millî Müdafaaya 
hatası yüzünden zarar iras edenleri değil .. Bina
en aleyh şu maruzatıma nazaran maddei müzeyye-
lenin Hükümetin ve Millî Müdafaa encümeninin 
teklifi veçhile kabulünü temenni ederim. 

Adliye E. M. M. Salihattin B. (Kocael i ) — 
Efendim, askerî ceza kanununa bir madde ilâvesi 
hakkında ayrıca bir teklif vardır. Yine askerî 
usulü muhakeme ile askerî ceza kanununun bazı 
maddelerinin tadilini icap ettiren bir teklifi kanu
nî Adliye encümenine tevdi ve müzakere edildi. 
Askerî usulü muhakeme için olanlar ayn bir lâ
yiha ve askerî ceza kanununa ait olanlar da yine 
ayri bir kanun lâyihasile tertip ve Heyeti Celileye 
arzedildi. Askerî ceza kanununa ilâvesi Hükümet
çe teklif edilen maddei kanuniye, İhsan Paşa 
Hazretlerinin buyurdukları gibi, seferberlik baş
langıcında vaziyet edilecek kara, deniz ve hava 
vasıtalarında bulunanlar askerlik çağında olma
salar dahi askerî kanunlara tâbi olacak ve bun
lar vazifelerini terkederlerse askerî mahkemeler
de, askerî kanunlara göre cezalandırılacaklarına 
dair bir madde ilâvesi isteniyor. Bunda vesaiti 
nakliye ile fabrika, müessesat kaydı mevcuttur. 
Biz encümende bunu münakaşa ederken Müdafa
ai Milliye vekâleti namına hazır bulunan Askerî 
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temyiz müddeiumumisi Beyden izahat istedik. 
Bize dediki; mükellefiyeti askeriye yirmi yaştır. 
Halbuki on sekiz yaşından itibaren bu gibi nakil 
vasıtalarını kullanmağa müsaade edilenler vardır. 
Seferberlikte bu nakil vasıtalarına vaziyet edilir
se içindekiler terki vazife edip gitmesin ve as
kerlik çağında olmadıkları halde bu işi görsün. 
Encümenimiz meseleyi tetkik etti, bir kere, bu 
nakil vasıtalarında çalışacak adamlann sinleri 
zaten belediye kanunlarınca da bir usul ve kai
deye tâbidir ve sinni rüşt kanunu medenî muci
bince on sekiz yaş olarak kabul edilmiş olduğun
dan hakikaten bir çok vesaitte 18 yaşmda, şoför
lere ruhsatname vermek, deniz vasıtalarını idare 
edenlere izin vermek gibi işler görülmüştür. Yine 
işitiliyor ki bu yaştaki çocukların bir çok kaza
lara sebebiyet verdikleri ve bu yaş meselesinin 
de nazarı dikkate alınması lâzımgelir gibi bir 
düşünce mevcuttur. Pek tabiî olarak intizar edil
mektedir ki bu usul değiştirilsin. Askerlik çağın
dan aşağı bulunanların bu vasıtaları kullanmala
rı hali tabiide bile umumun menfaati, selâmeti 
namına tecviz edilir bir hal değildir. Binaenaleyh 
bu hususun ait olduğu dairelerce nazara alın
ması bekleniliyor. Bundan dolayı o şirine gelmi-
yen gençlerin seferberlikte de kendilerinden is
tifade edilmesi o kadar arzu edilir bir şey ol
madığı kanaatine vâsd olduk. 

İkinci noktai nazarımız da; ilâve edilmek iste
nilen madde askerî ceza kanunu ahkâmı asliyei 
umumiyesine konmak isteniyor. Halbuki tekâlifi 
harbiye vaziyeti ve diğer hususat hakkında bir 
kanun lâyihasının Millî Müdafaa vekâletince tan
zim edilmekte olduğunu da-haber aldık. Binaena
leyh bu hükümler fevkalâde zamanlara aittir ve fev
kalâde hükümlerin de böyle kanunlarda yeri vardır. 
Binaenaleyh; teklif edilen o maddenin askerî ceza 
kanununa ilâvesine encümen lüzum görmemiştir. 
Noktai nazarlarımız bundan ibarettir, iki encümen 
arasındaki şu noktai nazar ihtilâfına göre hakem 
mahiyetinde meselenin takdiri Heyeti Celileye 
aittir. 

Millî Müdafaa E. Reisi İhsan Pş. (Giresun) — 
Beyefendi 18 ve daha aşağı yaşta olan zevattan 
bahsettiler. Askerlik mükellefiyeti malûmdur ki 
20 yaşından başlar 45 yaşına kadar devam eder. 
Bu layihanın maksadt şudur ki bu gibi fabri
kalarda. kara ve deniz müessc-ıatında bulunan
lar 50 yaşına kadaı* da olabilir. Binaenaleyh 
bunların büyük tehlike zamanlarında vazifeleri
ni terkedip gitmeleri, kaçmaları maslahata mu
vafık değildir. Bu kanun, ordunun harekâtile 
çOk alâkadar olan fabrikalarımızda ve şimendi
ferlerde ve bahrî nakliyatta çalışan askerlik ça
ğı haricinde, bulunanların tehlikeli zamanlarda va
zifeden kaçmamasını istihdaf ediyoruz ve bu da. ceza 
kanununa aittir. Bu itibarla bu maddei müzey-
yeleye lüzum vardır kanaatindeyiz. Maamafih 
takdir Heyeti Celilenize aittir. 

H?.lü B. (İzmir) — Reis Pasa Hazretleri, usulü I 

müzakere hakkında söyliyeceğim. Efendim, Hükü
metten gelmiş olan bu lâyihai kanuniyenin Mec
lisi Âli huzurunda müdafaası mesuliyeti ait oldu
ğu vekile aittir. Fakat görüyorum ki vekil Bey 
hazır değildir. Ayni zamanda iki encümen arasın
da noktai nazar ihtilâfı vardır. Binaenaleyh ya 
Vekil Bey davet edilsin veya bu mesele talik edil
sin. 

Millî Müdafaa E. Reisi İhsan Fş. (Giresun) — 
Efendim, Müdafaai Milliye vekâletinin esbabı ınu-
cibesi matbu lâyihada vardır. Bizini teklifimiz de 
bundan- ayrı bir şey değildir. 

Reis — Efendim, Meclis huzurunda müdafaa 
mesuliyeti vekile aittir. Vekil tarafından yapıl
mak lâzımdır. Mademki vekâletin, noktai nazarını 
anlamak istiyorsunuz, ya bizzat vekil veya onun na
mına bir zatın bulunması lâzımdır. O halde bun
dan sonraki maddeye geçiyoruz. 

9 — Hazineden taksitle mal satın almış olanla
rın taJisit bedellerinin tecili hakkındaki kanuna mü-
zeyyel 1/291 numaralı kanun lâyihası ve Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları fi] 

Reis —Heyeti umumiyesi hakkında sö« istiyen. 
var mı? 

Süleyman S n n B. (Yozgat) — Bu kanunun 
mevzuu harpte isyan ve harik dolayısile emvali 
zarara uğnyanlann yetlerine verilen zarar maz
batalarına mukabil satın aldıkları emlâki milliye 
bedellerinin yirmi sene müddetle borçlanma kanu
nuna tevfikan ödenmesi hakkındadır ve kanun ev
velce Hükümetten gelmişti. 

Hükümet bilâhare onu istirdat etti. Bendeni
zin işittiğime göre; emlâki mili iyeden bilmüza-
yede satılan emvali gayrimenkule taksitleri iki 
kat yapıldığı gifbi bunlar da ayni kanuna tevfik 
edilmek için geri alınmak istenildi veyahut o 
mallar da bunlar gibi yirmi sene müddetle öde
mek yani ikisini telif etmek için geri alındığını 
işitm iştim. 

Bunun sebebi birisi harik, öteki sebep te tak
sit sekizdi, istikrazı dahilî otuz kuruştu. Araya 
rekabet girerek çok fazla fi atlarla alınmıştı; Hü
kümet bu iki ciheti telif için geri almakta isabet 
ediyordu. Sonra Cümüşane mebusu Edip Be
yefendi tekabbüi etti. Şimdi bu şekle gi
rerek huzuru âlinize gelmiş bulunuyor. Bunun 
müzakeresinde encümende bulunmadığım için 
muhterem arkadaşlarımın noktai nazarına vâkıf 
olamadım. Bunun için maruzatta bulunuyorum. 

Bu kanun lâyihası 1773 numaralı kanunla ni
çin telif edilmedi ve bu borçlanma kanununa ne
den tevfik edilmedi1? Bu noktayı lütfen izah et
sinler. 

Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Efendim, zannediyorum ki muhterem arkadaşım 

fi] 227 numaralı matbua zaptın sonuna mer~ 
buthvr. 
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esbabı mucibe maabatasmı okumamış olacaklar
adır. Okusalardı her halde bn suali sormazlardı. 

.Süleyman S u n B. (Yozgat) —Okudum, oku
llum ve iyi de anladım. 

Hasan Fehmi B. — Okudunsa ben de tekrar 
-•edeyim: 

İstiklâl harbini müteakip istilâ gören mahaller 
ahalisincjen emlâkleri taihrip edilenler ellerinde bu-

. İunan tahribat mazbatalarına mukabil tegayyüp 
•«den İMr krarm eşhastan Devlete intikal eden em
lâkin satılarak Ziraat bankasında onların hesabına 
tutulması, ve bu tahribat muamelesinin mahallî 
meclisi idareleri marifetile miktarları tayin ve tes-
Jbit edildikten sonra hâsıl olacak paranın gara-
meten taksimine dair Büyük Millet Meclisi bir ka
nun kabul etti. Maliye vekâleti bu kanunun tat
bikine başladı. Bu kanun tatbik edilirken diğer 
•taraftan Maliye vekâleti arz ve izah eylediğim ka
nuna istinaden, bu mazbataların, emlâki mi 11i-

;ye satışlarına teminat olarak sahipleri tarafından 
ibraz edildiği takdirde, satış teminatı olarak ka
bul edilmesini, istilâ gören vilâyetlere tebliğ etti. 
'Çünkü, Meclisi Âlinin kabul ettiği esas kanuna tev
fikan Ziraat bankasında toplanan para bunlara 
•aitti ve bu parada onlara tevzi edilecekti, maz
bata o zaman bir kıymet ifade ediyordu. Ahiren 
-aradan epeyce bir zaman geçti; mazbatada ikinci 
kanunun tarih ve numarası mukayyettir; Büyük 
Millet Meclisi diğer bir kanunla evvelce kabul et
l iğ i kanunu fesih ve iptal etti. Ziraat bankasında 
mazbata karşılığı olarak toplanan bu paraları da 
Devlet hazinesine irat kaydetti. Fakat bu arada 
•esbabı istihkak bu mazbataları teminat göstererek 
bir kısım arsa ve arazi aldılar. Hatta bu meyanda 
<ev alanlar da oldu. 

Arkadaşlar, biliyorsunuz ki, gerek harbi umu
mide ve gerek istiklâl harbinde bazı kasabalarımızı 
-düşman orduları, tamamile denecek derecede, tah
rip etti, harp bittikten sonra vatandaşlar bu yu
valarım yeniden yapmağa başladıkları esnada ilk 
önce karşılarına belediyeler çıktı. Belediyeler plân
larına tevfikan arsalardan yollar açtı. Bazı arsa
ların bir kısmı yolun bir tarafında diğer bir kısmı 
o bir tarafında kaldı ve üzerine mesken 
yapriamıyacak bir hale geldi. Belediye hal
kın yapacağı inşaatı plâna tevfikan yap
masını teşvik etti, yani pek çok arsalar kü
çülerek üzerine bina yapılacak vaziyetten çıktı. 
Halkın arsaya şiddetle ihtiyacı vardı, bu kanun 
ve evvelce izah ettiğim kanun da çıkınca mazbata
ları Hükümet teminat olarak kabulü mademki ta
mim etti - ki o da bidayeten arzettiğim kanuna isti-
nadendir - azlığına, çokluğuna bakmıyarak bu ya
nan kasabalar halkmın hepsinin arsaya ihtiyaçları 
olduğu için meselâ, beş kuruşluk arsayı beş yüz 
kuruşa denecek mahiyette yüksek bedelle aldılar 
ve yuvalarını bunun üzerine yaptılar. Arz ve izah 
eylediğim ikinci kanun çıkrpta bunların evvelce 
tanınmış olan haklarına ait olan kanun refedildik-

ten ve Ziraat bankasında toplanan az çok para da 
Hazineye mal edildikten sonra Maliye vekâleti pek 
haklı olarak artık mahsup edilecek bir şey yoktur, 
teminat olarak verilen mazbataların bir mahiyet 
kanuniyesi ve kıymeti kalmamıştır. Paralan verin 
demeğe mecbur oldu. İşte bu kanun; o kabil arsa 
ve arazi alanların aldıkları arsa ve arazilerin be
dellerini 20 senede yani uzun vade ile ödenmesini 
temin eden bir kanundur. Haddi zatinde bunların 
mahiyeti, miktarı, derecesi malûm olsaydı bende
niz eminim ki Meclisi Ali belki bunların bir kısmı
nı affe kadar gidebilirdi. Çünkü evvelce tanınmış 
olan hakkın bu gün tekrar iadesi mevzubahs değil
dir. Çünkü karşılığı kalmamıştır. Çünkü ilk kabul 
edilen kanun refedilmiş, karşılığı da Hazineye mal 
omluş, sarfolunmuş, bitmiş. Bu muamele 4 - 5 sene 
evvel oldu. Bu gün için değil. 

Bu teklif encümeninize geldiği zaman üç mebus 
arkadaş tekabbül ettiği için mebusların teklifi ka
nunisi mahiyetinde geldi. Maliye vekili Bey de mü
zakerede hazır bulunuyordu. Her nevi arazinin 
mahsullerinin kıymetleri çok düştüğü için bu borç
lanma kanununa tevfikan arazi almış olanların 
hepsinin borçlarının 20 senelik taksite raptedilme-
si senenin darlığına ve hususiyetine mebni bu hük
mün dairei şümulüne alındı. Bu kanun onu da ih
tiva ediyor. Keza evvelki teklifde evler mutlak ola
rak bulunduğu halde encümeniniz bunu yüksek 
kıymetli ev alanlara da teşmil etmemek esasen 
hakkı taallûk etmiş olanlara ve ikinci kayit olarak 
ta bir muaveneti içtimaiye mahiyetini geçmemek 
için de bin lira kıymetine kadar olan evlerle de 
takyit etti. İşte kanunun esbabı mucibesi, esbabı 
vazı bundan ibarettir. Vaktile bu kanunla verilen 
haklar diğer bir kanunla geri alındığından dolayı 
kendilerine kanunî bir müsaade vermekten ibaret
tir. 

Süleyman Sırn B. ( Yozgat ) — Bu tahribat 
mazbatası mukabilinde alman emvali gayrimenku-
le 8 sene bir taksitle alınmıştı. O halde diğer em
vali metrukenin taksit müddeti 1770 numaralı ka
nunla iki kat yapıldığı halde bunu o kanunla bera
ber yürütmeyipte 20 seneye iblâğ etmekten maksat 
nedir? 

Bütçe £ . Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Bunlar zaten o kanunun dairei şümulündedir. 

Arzuhal encümenine mensup arkadaşlar varsa izah 
etsinler. Her sene bu mesele için Büyük Millet 
Meclisine destelerle telgraflarla müracaat vaki ol
maktadır. Bunların beş on tanesi de Divanı Riyaset 
tarafrndan havale edilmiştir, Bütçe encümeninde-
dir. Bunlar esasen 20 sene müddetle de parayı ver-
miye taraftar değillerdir. Onlar, bizim bir hakkı
mız vardır diyorlar. Mademki bir kanun neşredil
di, bir kısım eşhasın mallan o kanunla bizim mülk
lerinize karşılık tutuldu. Ziraat bankasında para 
toplandı. Ahiren her hangi bir mülâhaza ile siz bu
nu Hazineye mal etmişsiniz. Binaenaleyh bize yap
tığınız bu muameleleri de feshedin veyahut tak-
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ykli bedele gidin veyahut ta geri alnı diyorlar. 

Fakat bunların her birinden tevellüt edecek 
avakıp ve netayiç öyle kolayca hallediliverecek bir 
mevzu olmadığı için 'bu mahiyette bulunan emval 
arzettiğim gibi borçlanma kanunundaki müddete 
tevfik edildi ve keza Süleyman Sırrı Bey arka
daşımızın buyurdukları gibi alelûmum arazi satış-
larile bin lira kadar alan evler bu evsafı haiz olma
dıklarından heyeti mecmuası bu kanunun çerçevesi 
dahiline girdi. Meselâ; Yozgat istilâ görmedi. 
Misal olarak göstereceğim. Yozgatta bir vatandaş 
arazi almış ve bu arazinin taksitini bu güne kadar 
vermemişse o da taksitlerini bu kanun mucibince 
20 taksitte verebilecektir. Bu hüküm umumidir. 

Maliye vekili Mustafa Abdiilhaük B. — Elinde 
tahribat maabatası olanlara aittir. 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Evet, tahribat 
mazbatası olmak lâzımdır. 

Vasfi Memet B. (Balıkesir) — Efendim, mev
zuu müzakere olan kanunun ınukaddemesinde 15 
nisan 1341 tarih ve 622 numaralı mülga kanunla 
mukaddema istilâ görmüş olan kimselerden elle
rinde ta-hribat mazbatası olanlar ki bizim bir ke
lime ile ifade ettiğimiz harikzedelerdir. Bunların 
hazineden bilmüzayede almış oldukları emvalden 
arazi ve irat getirmiyen arsalar üzerinde kanunun 
bahşetmiş olduğu hüküm ve encümen reisi be
yin ifadeleri meseleyi temin etmiş olmakla şayanı 
şükrandır. Yani yalnız kanunun kendisinden ev
velki hükümlerle kabili telif olmıyan hükümleri 
özerinde maruzatta bulunacağım. Bu hüküm, bu 
kabil zevatın almış oldukları meskenlerin 20 se
ne taksite tâbi olması hakkındaki hükümdür, istir
dadı müteakip harikzedelerin vaziyeti, vaziyeti 
iskâniyeleri itrbarile iki şekil ve manzara arzedi-
yordu. Bunların bir kısmı atifet ve şefkatle veya
hut delâlet ve himaye ile tegayyüp eden zevatın 
meskenlerine giren, diğer bir kısmı da böyle bir 
mazhariyete nail olmayıp hariçte kalandır. O gü
nün movudatı kanuniyeleri nispetinde tevzi edile
cek yerlerin kendilerine tevziidir. Fakat tegay
yüp eden eşhasın emvalinin tevzii işleri uzatılı
yor ve satılmak isteniyordu, bunlara hangi nisibet 
dairesinde para dağıtılacağı tayin edilemiyordu. 
Bunun içindir ki şağil bulunanların mahsubu ic
ra edilemiyordu. O zamanki kanunî ahvalde bu
lunanların ellerindeki mazbatalarda da nisbeti 
garamet malûm olmadığı için ne yolda muamele 
yapılacağı bilinemiyordu. Bu sebeple mesele bir 
türlü halledilemedi ve yıllarca devam etti. 1928 
senesine kadar devam eden bu muğlâk vaziyet
ten sonra 28 mayıs 1923 de 1331 numaralı 
ikanun intişar etmiş bulunuyordu ki o kanun 
mucibince bu emlâk Hazineye intikal ediyordu. 
Bu kabil eşhası mütegayyibenin emvalini havi o-
lan madde şudur: 

« Mübadeleye tâbi eşhastan metruk olanlar ha
riç olmak üzere, bilûmum emvali metrukenin bu 
jkanunun meriyeti tarihine kadar teffiz edilmiş 

veya edilmek üzere bulunmuş olanlardan maada
sı Hazinei maliyeye intikal eder » . 

Malların rakabesi, tasarrufu Hazineye inti
kal ettikten sonra bunların satış bedellerinin ha-
rikzedelere verilmesi tabiatile kabili kabul bir şey 
olamazdı. Binaenaleyh kanunun evvelce vazet
miş olduğu vecaibin kabili icra olmamasından 
vaziyet, garip bir şekle girdi. Hasarların vaziyetleri 
bozuldu. Rüsumu nishiye derecesinde uğraşanlar, 
el etek öpenler, yorulanlar, terliyenler çoğalc}1. Ne
ticede de şagil olanlar para aiamıyacaklardr,\ 
ve borçlarına - miktar üzerinden - mazbatalarını 
mahsup ettirmiyeceklerdi. Binaenaleyh şu vazi
yeti elime nazarı dikkate. alınmış olacak ki daha 
evvelki devrei içtimaiyeler zarfında katı tasfiye. 
kanunu namile bir kanun neşir buyurdunuz. Bu 
kanunun harikzedeler, meskenlerine taallûk eden 
maddesi şu beşinci maddedir: 

( Meskene muhtaç harikzedelerin işgallerinde 
bulunan, meskenlerin iadesi ciheti ne olursa ol
sun uhdelerinde ipka ve iskânı adi derecesindeki 
miktar - ki o da 6 edalıdır - meccanen temlik edi
lir karşılığı kanuna tevfikan konulur. ) Zaten bi
zim de iskânı adi kanununa göre altı odadan daüıa 
ziyade ev pek olamıyacağı i-çin şağil olmak maz
hariyetine nail olanlar, harikzedeler ellerinde 
tapu senetleri ile tescil edilmiş mallara meccanen 
malik oldular. Borç senedi verdilerse onlar da 
ortadan kalktı. 

Şu vaziyet bir ademi müsavat ihdas etmiş ol
du. Bir eve şağil olmak mazhariyeti, bir hüsnü 
tali ve tesadüf, bir atifet ve şefkat neticesi olar 
bilir. Bu gibiler bedava bir eve malik oldular. 
Ya şağil olmıyanlar, bunlar ne olacak? Maz
batalar kanunen hükümsüz addedildi, kendilerine 
ev verilmemiştir. Para verilmemiştir. Kabahat-
ları ne dir? Zati hak noktasından iş muhakeme 
edilecek olursa şağil olmak mazhariyetine nail 
olanla olmıyanlar arasında fark ne olabilir? 
Bununla beraber bir imkânı kanunî yoktur ce
vabı tabiisile bunlar kapansa bile, parasile em
lâki metruke alanlar vardır ki bu kanun yalnız 
onlardan bin liraya kadar mesken alanlara temas 
ediyor. Arazi zaten haizi ehemmiyet değildir. 
Gerek bin ve gerek bin liradan fazla parasile 
mal almış olanların diğerlerinden farkları nedir T 
Biri müzayede komisyonundan diğeri teffiz ko
misyonundan alıyor. Zatı hakka bunun ne te
siri olabilir? Bilhassa şağil olmak, biraz hima
ye görmek ve teşekkül etmiş bir komisyonun mü
zaheretine nail olmak <gibi tesadüf ve talihe bağlı 
bir şeydir. Muhterem arkadaşlar, kanunlar ta
lihlilere hak verip madasını vermemekle adalet 
temin edemez ( Bravo sesleri ) . Her ne kadar ada
leti mutlaka yoksa da ona ne kadar yaklaşılsa 
o nisbette adalet hâsıl olur ve bunu ne derece 
temin edersek vazifemizi o kadar iyi yapmış olu
ruz. 

Bu arada bir de mereilerini meşgul eden bir 
hâdise de vardır. O da bu gibi parası ile 
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mal almış olanlar bu hususta çıkan kanun mu
vacehesinde şaşaladılar. Bizim kabahatimiz nedir? 
Binaenaleyh bizim de borçlarımızı tecil ediniz, 
verdiğimiz tekasiti geri istemiyoruz. Fakat hiç ol
mazsa bundan sonraki taksitleri bizden istemeyi-! 
niz. Çünkü biz de onlarla- hakça müsaviyiz dedi- i 
ler ve buna Dahiliye vekâleti celilesi maruzatım 
dairesinde cevap verdi. Bunların müracaatlarında I 
isabet fouldu ve bu gibilerin bakiyei tekasitinin af-
fi lâzımgeldiği yolunda vilâyetlere tamim yaptı. 
Bu mevcuttur, fakat buna mukabil Maliye vekâleti 
Dahiliye vekâletile muaraza çıkardı ve kendi mü-
essesatma verdiği eınirde bu taksitlerin affedilme
diğini binaenaleyh kemakân tahsilini bildirdi. İk i 
vekâletin bu ihtilâfı üzerine mesele Şûrayı Devle-1 
tc aksetti. Mülkiye dairesi harikzedekrin haklı oldu
ğunu ve şagiller gibi bu taksitlerin alınmaması icap 
ettiğine karâr verdi. Bu karar Şûrayi Devletin He
yeti umumiyesinde de-Kblbul edildi. Yalnız isin tef-] 
»ire muihtaç olduğu görülerek bir kere de Meclisi 
Alide müzakere edilsin, demiş ki - bilmem bu me
selelerin bu yolda tefsiri şayanı kyaibul müdür -
bu suretle Meclisi Âliye gelmiştir, yani mesele ka
naati acizaneme göre Şûrayi Devletçe iki vekâlet 
arasındaki noktai nazar ihtilâfı halledildiğine göre 
artık mesele kalmamıştır. Binaenaleyh bunun böy
le bin lira gibi bir miktar tayini, yirmi sene gibi 
taksite bağlanması gibi şeylep zatıhak noktasından 
şimdi burada lisanı kanunile ifadesi çok acı ve çok 
isaibetsiz olacaktır. Bendeniz bu hususta bir takrir 
takdim ediyorum. 

Burada birinci maddeden meskenlerin tayye-
dilmesini, harikzedelerin müzayededen aldıkları 
meskenlerin de tasfiye kanununa tevfikan muame
leye tâbi tutulması için bir madde ilâvesini istir
ham ediyorum. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Arzettiğinı esbaba binaen bu kanunun birinci 

maddesinden (meskenler) in tayyile harikzedele
rin müzayededen aldıkları meskenlerin tasfiye ka
nununa tebaiyeti hakkında kanuna bir madde ilâ
vesini teklif ederim. 

Balıkesir mebusu 
Vasfi 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Birinci maddenin aşağıda yazıldığı tarzda ka

bulü muvafıkı adalettir: 
Harp, isyan ve harik dolayısile emval ve emlâ

ki zayi olanlarm zayiatları mukabilinde verilen 
mazbatalar karşılık gösterilerek alınmış olan em
vali geyrimenkule ile 26 mart 1931 tarih ve 1773 
numaralı kanuna göre istifası lâzımgelen emvali 
gayrimenkule bedelinin taksit bakiyeleri dahi 
borçlanma kanununa göre istifa olunur. 

Yozgat 
Siilyeman Strrı 

Süleyman S i m B. (Yozgat) — Efendim, zayiat I 

I mukabili verilen mazbata karşılık gösterilerek al ı 
nan emlâk 20 senede ödenmek şartile alınmıştı. 

Meselâ 8 sene taksitle emlâk alanlar, istikrazı' 
dahiliyi 20 kuruşa alarak ıbunu kapatırım ümidile 
biraz fazla cesaret gösterdiler. Halbuki bu günkü 
vaziyeti iktisadiye üzerine bunlar borçlandıkları 
parayı veremiyecek bir hale geldiler. Binaenaleyh 
bunlara adalet göstermek muvafıktır. Bendeniz. 
takrimmde her iki ciheti gözetiyorum. Harp, isyan 
ve hârik dolayısile, yani zayiat mukabili mazbata 
ile ve müzayede ile alınan ve taksitle istifası lâ-
zmıgelen emvalin de borçlanma kanununa göre 
bedelinin istifasını muvafık görüyorum. Hakem 

I Heyeti"Celilenizdir. 
Maliye vekili M. Abdülhalik £. (Çankırı ) — 

Gerek Bütçe encümeni reisi muhteremi, gerek di
ğer arkadaşlarımız burada arzı izahat ederlerken. 
doğrudan doğruya esas kanundan bahis buyur
dular. Esas kanun yalnız bir kjsım mütegayyip* 
eşhasın emlâkine taallûk eden bir kanundur. Yal
nız emlâk satdacaktı, onun hâsılı doğrudan doğ
ruya Ziraat bankasına yatırılacak, hasar nisbetin-
de taksim edilecekti. Geçirdiği safahatı Bütçe 
encümeni reisi muhteremi arzettiler. Muahharan 
bunun hiç bir şey tutmadığı görüldü. Çünkü 
yalnız emlâk vardı. Arsa ve saire yoktur. Bunun 
az bir miktar tuttuğu görüldü, ve mazbatalar da 
pek çok olduğundan garameten mazbatalara bir-
şey düşmiyeceği anlaşıldı; 1928 de Büyük Meclis bir 
kanunla bunu kaldırdı ve Hazineye devretti. 

Tasfiye kanununda mesken meseleleri sureti 
katiyede halledilmiştir. Şöyle olmuş, böyle olmuş,, 
mübadil, gayrimübadü bir çok şeyler karışmış. 
Satdmış olan meskenler muhteliftir. Yunanlı ma
lıdır, runı malıdır, bunlar bir takım vecibeler al
mışlardır. Mübadil malı ise ona mukabil şu kadar 
bono verilecektir, verilmiştir, Yunanlı malı ise 
şöyle veya böyle satdır diye tesbit edilmiştir^ 
Muhterem arkadaşımın teklifi kabul edilirse yeni 
bir hesap çıkacaktır. Bunları tamamile tesbit 
ederek bankaya devretmek, bu halde mübadiller© 
bonolar verildi. Bu, bonolara taksim edilecekti. 
Sonra Yunan mallan tamamile gayrimübadillere 
tahsis edilmiştir ve kendilerine bono verilmiştir. 
Fakat yüzde bir dahi verilemedi. Hiç bir şey ve
remedik. Müzayedededir. Şimdi eski kanunla 
ne suretle olursa olsun tahsis edilen bir malı baş
ka şekilde satacak olursak yeniden iadei muha
sebe lâzımdır. Bu, gerek Ziraat bankasının, gerek 
mübadil ve gayrimübadillerin işlerini değiştirmeği 
icap ettirir ki evvelce ismi üzerinde olan tasfiye 
kanunu ile kabul edilmiş esasata muhaliftir. Eski
den şöyle olmuş böyle olmuş diye bahsetmiyorum. 
Esas kanun yapılmıştır, kabiliyeti tatbikiyesi ol
madığı anlaşıldı. İkinci bir kanunla refedildi, 
tasfiye yapıldı. Bunlara bir kolaylıktır. 
harikzede idi, mazbatası vardı, teminat mukabi
linde bu mazbatayı koymuştur. Bir kısım mal 
almıştır.. Diyor ki araziden şu aldığım malımın 
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"bedelini 12 taksitte almaymda 20 taksitte alın. 
Yapılan bundan ibarettir. Bütçe encümeninin ka-
foul buyurduğu şekilden hariee çıkılmamasını rica 
ederini. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) —'Bendenizin ma
ruzatım ne Ziraat bankasından ve ne de emvali 
metrukeden bahis değildir. Bu 12 senede alınan 
bedel emvali metrukeden alınan bedel gibi 20 
senede alnısın ki adalet tamamile tecelli etsin. 

Maliye vekili Mustafa Abdülhalüc B. (Çan-
l a n ) — lstikrazr dahilî 30 kuruşken pek âlâ bili
yorsunuz ki Büyük Millet Meclisinin bu hususta 
kabul ettiği bir kanunla birdenbire 80 - 90 kuru
şa çıkmıştır. Bu malların kısmı azamı istikrazı da
hilî 70 - 80 kuruşken satın alınmıştı. Bunların 
bir farkı vardır. Ka.bul etmek lâzımdır. Elinde 
mazbatası vardır, teminat olarak girebilirsin den
miştir. Şimdi kanun refedildikten sonra 12 sene
de taJhsil edilmek şaitile müsaadede bulunmak 
mecburiyetinde kaldık Hiç olmazsa 20 senede ö-
denmesi harikzedeler için nasıl borçlanma kabul 
edilmişse bunlar için do ayni müddetin kabul e-
dilmesi muvafık olur. Aksi halde tasfiye kanunu
nun her şeyi tasfiye etmediği kanaatine varılır ki 
o da bir çok işlerde iadei muhasebeyi icap eder. 

Vasfi Memet B. (Balıkesir) — Efendim, bir fık
ra arzedeeeğim. Maliye vekili Beyefendinin son 
beyanatlarının benim teklifinim mevzuu ile alâ
kası yoktur. Mesken almış oları harikzedeler hak
kındaki teklifimin iadei muhasebe ile alâkası 
yoktur. Binaenaleyh arkadaşların bu ciheti na
zarı itibara alarak reylerini istimal buyurmalarım 
rica ederim. 

Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. — Arzet-
tiğim o para taksiti doğrudan doğruya mübadil ve 
gayrhnübadil namına bir bankaya verilir ve ora
da kaydolunur. O malın hangi mal olduğu meç
huldür. Günkü tasfiye kanunu her nerede olursa 
olsun yalnız esas kanunun takip ettiği mütegay-
yip eşhastan mrdn-, değil midir? İster mütegayyip 
eşhasa ait olsun islerse diğer bir mübadil veya 
gayrimübadil emlâkinden olsun, birisi onun tak
sitlerini istiyor. Halbuki taksitleri hazırlanmış 
ve verilmiştir. ladesine imkân yoktur; bu ei-
neti kendileri de takdir buyururlar. 

Reis — Kfendim. müzakere lâyihanın heyeti 
nmumiyesi hakkında cereyan etmiştir. Esasen ka
nun bir maddeden ibarettir. Bu madde hakkında 
verilmiş iki takrir vardır. Bunları ayrı ayrı reyi
nize arzedeeeğim. Nazarı dikkate alınırsa encü
mene iade ederiz. 

(Vasfi Memet Beyin takriri tekrar okundu) 
Reis — Takriri nazarı dikkate alanlar lütfen el 

kaldırsınlar. Nazarı dikkate almıyanlar . . . Na-
zarr dikkate alınmamıştır. 

(Yozgat mebusu Süleyman Sırrı Beyin 
takriri tc>krar okundu) 

Reis — Takriri nazarı dikkate a l an l a r . . . Al-
mryanlar . . . Takrir nazarı dikkate alınmamıştır. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etmi-
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

21 mart 1931 tarih ve 1773 numaralı kanuna 
müzeyyel kanun 

MADDE 1 — 15 nisan 1341 tarih ve 622 numa
ralı mülga kanunla mukaddema istilâ ve harp tah
ribatı dolayısile haklan tanınmış olan eşhasın 1928 
senesi mayısı nihayetine kadar Hazineden taksitle 
sat m almış oldukları irat getinmiyen arsalar ile 
her nevi arazi ve bina vergisi kanun ile tâyin edi
len kıymeti bin liradan dun meskenlerin bedelle
rinden bakiye kalan (borçları, borçlanma kanunun
daki müddete göre tahsil edilir. Bunlardan borç
larını bu kanunla tayin edileaı müddetten evvel ve 
bu kanunun meriyetinden sonra tediye edecek olan
lar da 27 kânunusani 1926 tarih ve 726 numaralı 
kanunun dördüncü maddesinin son fıkrasından is
tifade ederler. 

22 nisan 1341 tarih ve 642 numaralı kanun hük
mü mahfuzdur. 

Kitapçı Müsnü B. (îzmir) — Encümen kabul 
ederse diğer meskenleri ihraç etmiyelim. Mut
lak bırakalım. 

Reis — Bu mesele geçti. 
Kitapçı Hüsnü B. (İzmir) — p]fendim, mes

kenlere daha fazla müsaade gösterilmesi isteniyordu. 
O yapılmadı. Bendeniz yalnız meskenlere göste
rilen müsaadeyi zikredeceğim. Esbabı mucibede 
gösterilen bütün sebepler mutlaktır. Bunların 
da 20 sene müddetten istifade etmeleri lâzımdır. 
Zannederim Hükümetin teklifi de böyle idi. 

Bütçe E. R. Hasan Fehmi B. ( Gümüşane ) — 
Elli bin liralık ta mesken olabilir. Burada sırf 
bir hakkı esasiyi arayıpta bir esası katiye irca 
etmek lîlzımgelirse bütün kanunları feshedip ye
niden işe başlamak lâzımdır. Şimdi maksadımız 
vaktile gaip olmuş olan sınıfın haklarım bulmak
tır. Varidat bütçesinde taksit bedelleri diye bir 
buçuk milyon lira kabul ettiniz. Şimdi bu fikri 
kabul edersek bütçenin sarsılacağına da unutma
mak lâzımdır. Geniş senelere tesadüf etseydi bun
ları da geniş bir taksite tâbi tutmak kabildi. Bu 
sene ancak bu kadar yapabildik. Bin liralık bir 
ev nihayet iki odadan ibarettir. Biz bu müsaa
deyi göstermemekle biraz mustarip olduk. Bunun 
'haricindeki mevzuat bütçe meselesidir. 

Hüsnü B. (îzmir) — Muhterem arkadaşlar. 
mesken alan kimseler, gerek Maliye vekili Beye
fendinin, gerek Encümen Reisi Beyefendinin söy
ledikleri gibi, yine böyle hak sahibi idiler. Buna 
itimat ederek kendilerine hakları fazla olduğu için 
istihkaklarjle mütenasiben mesken verildi. Fakat 
memleketteki iktisadî buhran dolayrsile mesken 
bedelleri de çok tenakus etmiştir. Binaenaleyh 
bu arkadaşlarımız ve bu vatandaşlarımız mevcut 
20 senelik temditten istifade etmiyecek olurlarsa 
müşkül vaziyete gireceklerdir. Onların tevali edecek 
şikâyetlerile Meclisi Âli bu meseleyi tekrar karar 
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alt ına almak zaruretini hissedecektir. Böyle, ka
nunları ayrı ayn tekrar etmektense mademki bu 
zaruret onlar için de vardır, bundan onları da is
tifade ettirmek lâzımdır. Bunlara mümasdî diğer 
ıbazı vatandaşlarımız oturdukları evde hiç bir 
metelik vermeden yaşamaktadırlar. Eğer bu lüzu
mu mesken sahiplerine de teşmil etmezsek aglebi 
ihtimal onları müşkül vaziyete sokar ve bu da, 
malların yok pahasına satılmasına sebebiyet vere
bilir. 

Süleyman S n n B. ( Yozgat ) — Haddenin son, 
fıkrasında ' (22 nisan 1341 tarih ve 642 numaralı 
kanun hükmü mahfuzdur ) deniyor. Hatırımda 
•kaldığına göre bu kanun ebniye kanununun 25 inci 
maddesini muaddil bir kanundur ki, belediyenin 
•ebniye yapmasını icap ettirmektedir. Bu kanunun 
hükmüne işaret etmekten maksat nedir? 

Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüsane) — 
Efendim, bu, Izmirdeki yangın yerlerinin izmir 
"belediyesine toptan devri ile, mukaıbilinde beledi
yenin bono ihracını ve sair bir takım hususî hü
kümleri ihtiva eden bir kanundur ki, ahkâmı umu
miye yanında zikrine lüzum görülmüştür. 

Refik Şevket B. (Manisa) —Demek ki, îmir 
^belediyesine münhasır bir kanundur. Halbuki eb
niye kanununun bazı maddelerini muaddil olan bu 
İkanun, alektlak yangın yerlerinde vukubulan çap 
"usulünün kaldırrianak^oTiun yerine umumî tesviye 
usulünün vazı için vazedilmiş bulunmaktadır. Sırrı 
Beyefendinin sordukları gibi bu kanunun bura-
>da zikredilmesinden maksat ne olabilir? 

Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Giimüşaue) — 
Efendim, bendeniz izmir kelimesini telâffuz ettim-
ıse bu, orada bono usulünün tatbik edildiği içindir. 
Diğer belediyelerde bu usul tatbik edilmedi. 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Burada ahkâmı 
"hususiye değil, ahkâmı umumiye mevzubahs olur. 

Süleyman S i m B. (Yozgat) — Hükmü mah
fuzdur, diye işaret ediliyor. Zaten mahfuzdur, ilga 
'edilmiştir diye bir şey mevzubahs değildir. Sordu
ğumuz, bunun burada zikrinden maksadın ne ola
bileceğidir. 

Bütçe encümeni Reisi Hasan Fehmi B. — E-
iendim, bu fıkra tayyedilirse bizce de bir mahzur 
yoktur. Bu, izmir belediyesine müteallik ahkâmı 
hususiyeyi muhafaza için konulmuştur. 

Reis — Mademki encümen tayymı münasip gö
rüyor, biz de tayyedeceğiz. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Arzettiğim esbaba binaen meskenlerin mutlak 

suret te bu temditten istifade ettirilmesini teklif 
«ederim. 

İzmir 
Hüsnü 

Bütçe encümeni Reisi Hasan Fehmi B. — Bu 

teklif zaten Süleyman Sırrı Beyefendinin teklifin
de dahildi. Bu da bizim istinkâfımızdan sonra hü
kümsüz addedilmek lâzımdır. 

Reis — Takriri reye arzedeceğim. Nazarı dik
kate alanlar . . . Almıyanlar . . . Nazarı dikkate 
almmamıştır. 

Takrir nazarı itibara alınmadığına göre madde
yi son fıkrasının tayyile .kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun heyeti ummniyesini kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

10 — Ziraat bankası hakkındaki kanuna mü-
zeyyel 1967 numaralı kanunun 2 inci maddesinin 
tadiline ve 3 üncü maddesinin ilgasına dair 1/3^ 
numaralı kanun lâyihası ve îktısat, Maliye ve Büt
çe encümenleri mazbataları [1] 

Adliye E. M. M. Salahattin B. ( Kocaeli ) — 
Paşa Hazretleri; bu kanun tapu tesciline ait bir 
takım hükümleri ihtiva etmektedir. Ehemmiyeti 
hukukiyesi vardır. Eğer müstacelen bu içtimada 
çıkması matlup ise bu nazarı dikkate alınarak bir 
kere mütalea etmek üzere lütfen Adliye encüme
nine havalesini Heyeti umumiyeden rica ediyo
rum. 

Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Efendim Adliye encümenine verilmesinde bende-
nizce bir mahzur yoktur. Fakat kanunun beheme
hal çıkması lâzımdır. Çünkü bu muafiyetleri ilga 
eden varidat bütçesine taallûk eden bir kanundur. 
Adliye encümeni mazbata muharriri muhterem 
Salahattin Bey arkadaşımın tapu tescili diye te
mas ettiği madde esasen meri olan kooperatifler 
kanununda mevcuttur. Meseleyi tebarüz ettirmek 
için İktisat encümeni tarafından aynen oradan bu
raya nakledilen ahkâmdır. Bu gün zaten kanun 
olarak mevcuttur. Maahaza yarın getirmek şar-
tile Adliye encümeni bir kere gözden geçirsin. 

Reis — Bu kanunun Adliye encümenine tevdi
ini kabul edenler ... Etmiyenler ... Adliye encüme
nine tevdii kabul edilmiştir. 

Beş dakika celse fasdası veriyorum. 

Kapanma saati : 15, 46 

[İl 230 numaralı matbua saptın sonuma mtr~ 
buttw. 
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Açılma saati : 16,30 

Eeis — Ecfct B. 

Katipler : Haydar Rüştü B. ( DENİZLİ ), Avni Doğan B. ( YOZGAT ) 

Reis — Celse açılmıştır. 

11 —> Türkiye CümhuriyetiU İngiltere Hükü
meti arasmda münakit muzaJıercti adliye mukave
lenamesinin tasdiki hakkında 1/231 numaralı ka
nun lâyihası ve Adliye ve Hariciye encümenleri. 
mazbataları fil 

Beis — Heyeti umumiyesi hakkında söz isti-
yen var mı'? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cümhuriyetile İngiltere Hükümeti 
arasında münakit muzahereti adliye mu

kavelenamesinin tasdiki hakkında kanun 
MADDE 1 — İngiltere Hükümeti ile Ankarada 

28 teşrinisani 1931 tarihinde imza edilmiş olan 
muzahereti adliye mukavelenamesi kabul ve tas
dik edilmiştir. 

Reis.— Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Lşbu kanun neşri tarihinden iti
baren muteberdir. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Bu « itibaren 
muteberdir » tabirinde « itibaren » kelimesi faz
ladır. « Tarihinden muteberdir » olacaktır. 

Reis — Bu teklifi kabul ediyormusunuz? (Ta
bu sesleri). 

Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — İşbu kanunun icrasına Adliye ve 
Hariciye vekilleri memurdur. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Heyeti umumiyesin-i tayini esami ile reye 
arzediyorunı. 

12 — Türkiye, Cümhuriyetile Irak Hükümeti 
arasında münakit iadei mücrimin muahedenamesi-
mn tasdiki hakkında 1/232 numaralı kanun lâyi
hası ve Adliye ve Hariciye encümenleri mazbata
ları [2] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz isti-

[1, 2] 235, 233 numaralı matbualar zabtın to
nuna merbuttur. 

yen var-mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi

yenler... Kabul edilmiştir. 
Türkiye Cümhuriyetile Irak Hükümeti arasmda 

münakit iadei mücrimin muahedenamesinin 
tasdiki hakkında kanun 

MADDE 1 — Irak Hükümeti ile Ankarada 9 
kânunusani 1932 tarihinde imzalanan iadei nıüc-
rimhı muahedenamesi kabul ve tasdik olunmuştur. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — İşbu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — İşbu kanunun icrasına icra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini tayini esami ile reye 
arzediyorum. 

13 — Türkiye Cümhuriyetile Lehistan Hükü
meti arasında münakit ikamet mukavelenamesinin 
tasdiki hakkında 1/235 numaralı kanun lâyihası 
ve Hariciye encümeni mazbatası fil 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyenv 
var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Ankarada 29 ağustos 1931 tarihinde imzalanan 
Türkiye - Lehistan ikamet mukavelenamesinin 

tasdiki hakkında kanun 
MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Lehis

tan Cumhuriyeti arasında 29 ağustos 1931 tarihin
de Ankarada imzalanan ikamet mukavelesi kabul 
ve tasdik edilmiştir. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
ed i İm istir. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu--

[1] 231 numaralı matbua zaptın sonuna, mer
buttur. 
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Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

«dilmiştir. 
MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya İc

ra Vekilleri Heyeti memurdur. 
Reis — Kabıtf edenler... Etmiyenler... Kabul 

«edilmiştir. 
Heyeti umumiyesini tayini esami ile reyinize 

arzediyorum. 
14 — Türkiye Cümhuriyetile Norveç Hükümeti 

«ırasında münakit ikamet, ticaret ve seyrisefain 
muahedenamesinin tasdiki hakkında 1/135 numa
ralı kanun lâyihası ve İktisat ve Hariciye encü
menleri mazbataları [1] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı ? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cümhuriy etile Norveç Hükümeti ara
sında münakit ikamet, ticaret ve seyrise
fain muahedenamesioin tasdikma müte

dair kanun 
MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyet ile Norveç 

Hükümeti arasında 1931 senesi martının on altın-
•cı günü Ankarada akit ve imza edilen ikamet, ti
caret ve seyrisefain muahedenamesi kabul ve tas
dik edilmiştir. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
^edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
«edilmiştir. 

MADDE 3,— Bu kanunun ahkâmını icraya ic
ra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
^edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini tayini esami ile reyinize 
arzediyorum. 

Efendim bir tezkere var, okunacak. 
2 — İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları 

-kanununun 3 üncü maddesinin tadiline dair kanun 
lâyihasile alâkadar diğer kanunlarda yapüacak 
üâve ve ladüler hakkıtıda iki kıta kanun lâyihasının 
geri verilmesine'dair Başvekâlet tezkeresi 

BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ YÜKSEK 
REİSLİĞİNE 

1455 ve 1059 numaralı kanunların tadiline dair 
<*>lup 20 haziran 1932 tarih ve 6/1169 numaralı 
tezkere ile Yüksek Meclise takdim edilen kanun 
lâyihasının geri alınması M. M. vekâletinin tez-
feeresile rica edilmektedir. 

[1] 236 numaralı matbua zaptın sonuna mer-
"îbuttur. 

Bahsi geçen lâyihanın iadesine emir ve müsa
ade büyurulması rica olunur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Reis — Aleloosul iade ediyoruz, efendim. 
Efendim, demin tehir ettiğimiz askerî ceza ka

nunu hakkındaki lâyihaları müzakere edeceğiz. 
Heyeti umuaniyesi hakkında mütalea var mı? 

(Hayır sesleri). Maddelere geçilmesini kabul eden
ler . . . Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
15 - VI -1932 tarih ve 1632 numaralı pokeri ceza 
ktaamnunun bazı maddelerini tadil eden kaimin 
MADDE 1 — 1632 numaralı kanunun 76 ncı 

maddesi aşağıda yazılı surette tadil edilmiştir: 
Mahpus ve mevkuflardan kaçanların cezası 

Mahpuslardan nöbetçi veya muhafazasına me
mur olanları kandırarak veya dalgınlığından ya
hut yerinde bulunmamasından istifade ederek ka
çanlara geri kalan mahkûmiyetlerinin yarısı nisbe-
tinde ceza verilir. Her halde bu ceza. bir aydan 
aşağı olamaz. 

Bu suretle kaçan mevkuflar da altı aya kadar 
hapisle cezalandırılır. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Mezkûr kanunun 77 ncı madde
sine aşağıda yazılı fıkra ilâve edilmiştir: 

Oda hapsini çekmekte iken ceza mevkiini ter-
keden zabitlerle askerî memurlar hakkında da ay
ni ceza tatbik olunur. 

Reis — Söz istiyen var mı? (Hayır sesleri). 
Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyenler... Ka«bıü 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Mezkûr kanunun 82 nci madde
sinin 2 numaralı fıkrası aşağıda yazılı surette ta
dil edilmiştir: 

Yukanki fıkrada yazılı suçlar silâhlı iken veya 
toplu efrat karşısında yaıhut kavlî veya filî tehdit 
şeklinde yapılmışsa yirmi bir günden aşağı olma
mak üzere katıksız hapis veya üç günden aşağı ol
mamak üzere hapis cezası verilir. 

Reis — Söz istiyen var mı efendim? (Hayır 
sesleri). Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Mezkûr kanunun 106 ncı madde
si aşağıda yazılı surette tadil edilmiştir: 

Askerî karakol ve nöbetçi ve devriyeye taaiTUz 
edenlerin cezaları 

Askerî. karakola, nöbetçiye ve devriyeye ha
karet eden veya bunları dinlemiyen veya buıir 
lara mukavemette bulunan yahut filen taarruz 
eden bu suçlan âmire karşı yapmış sayılır ve öy
lece cezalandırılır. 

Reis — Söz istiyen var mı efendim? (Hayır 
sesleri). Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler 
Kahul edilmiştir. 
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MADDE 5 — Mezkûr kanununll9 uncu mad

desi aşağıda yazılı surette tadil edilmiştir: 
Mafevkin cürüm, say ilmi yacak oları fiilleri 

1 - Bir madunun filî taarruzlarını defetmek yar 
hut mübrem ve müstacel bir zaruret ve tehlike ha
linde verdiği emirlere itaat ettirmek için bir ma
fevk tarafından yapılan müessir fiiller makam ve 
memuriyet nüfuzunu suiistimal telâkki edilemez 
ve suç sayılmaz. 

2 - Bu hüküm harpte veya eşkıya müsademe
leri ve isyan yahut askerlik harekâtı ve mücrim 
takibatı gibi vazifeler başında mübrem surette el
zem bir itaati temin için başka vasıtalar bulunma
dığı takdirde rbir zabitin madunun rsrar ve mu
kavemetine karşı silâh kullanmıya mecbur kal
ması halinde de caridir. 

<\ - Mafevkin, hizmete ve askerliğe dair ku
sur ve hatalardan dolayı madunu tenkit ve mua
heze etmesi ha-karet sayılmaz. 

Reis — Mütalea var mı? Maddeyi kabul eden
ler . . . Etnıiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Mezkûr kanunun 120 nci mad
desinin birinci fıkrası aşağıda yazılı surette tadil 
edilmiştir: 

Bu fasılda yazılı olan suçları yapan bir askerî 
karakol veya devriye yahut nöbetçi bu suçlan 
yapan mafevk gibi ceza görür. 

Reis — Söz istiyen var mı? Bu madde matbu 
nüshada yoktur, sonradan ilâve edilmiştir. Reyini
ze arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Mezkûr kanunun 131 inci madde
sinin matlabmdaki (askerî) kelimesi tayvedilmiş-
tir. 

Reis — Söz istiyen var mü Kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Mezkûr kanunun 154 üncü mad
desi aşağıda yazılı surette tadil edilmiştir: 

Talebelik hukukunun ziyamı mucip haller 
Sahtekârlık, hırsızlık, emniyeti suiistimal, do

landırıcılık, yalan yere yemin ve yalan yere şa
hitlik, iftira, dilencilik ve adabı umumiyeye ve 
nizamı aile ve vatan aleyhine cürümlerden birile 
bir aydan fazla hapis ve ağır hapis ve hukuku am
meden mahrumiyet cezalarına mahkûm olan aske
rî talebenin, talebelik sıfatile iktisap ettikleri her 
türlü hukukun ve muvazzaf hizmetten başka ih
tiyat zabiti ve gedikli küçük zabit olmak ve as
kerî hizmet ve memuriyetlere ve mekteplere gir
mek hakkının ziyama hükmolunur. 

Gayritabiî mukarenette bulunduğu veya bunu 
rızasile kendisine yaptırdığı mektep idare heyeti 
tarafından yapılacak tahkikatla sabit olan talebe
nin kaydi terkin edilmekle beraber muvazzaf hiz
metten başka askerî hizmet ve memuriyetlere ve 
•askerî mekteplere girmek hukukundan mahrum 

edilmelerine de karar verilebilir. Bu karar aley
hine en büyük âmiri adlî nezdinde on bes gürt 
içinde itiraz olunabilir. 

Âmiri adlî, kararı tasdik veya askerî mahke
meye tervdi eder. Tasdik karan katidir. 
, Reis — Madde hakkında söz istiyen yoktur. Ka

bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 10 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler , . . Kabul 
edilmiştir. 

Adliye encümeni mazbata muharriri Salâhattin 
B. (Kocaeli) — Efendim, seferberlik başlangıcın
da vaziyet edileeek kara, hava ve deniz vasıtaları 
ile fabrika ve müesseselerdeki askerlik çağında 
olmıyan ve bunları işletenler askan kanununa 
tâibi tutularak askerî mahkemelerde o kanuna gö
re oezalandırdmalarına dair olan madde, Adliye 
encümenince reddedilmiş değildir. Yalnız askerî ce
za kanununa ilâvesine mahal görülmemiştir. Bu hu
susta Vekil Beyefendi ile encümen meseleyi yeniden 
müzakere ettik. Bu maddenin vekâletçe ihzar edil
mekte olan tekâlifi hanbiyeye dair lâyihaya derci 
muvafık görüldü. Encümenimiz ve vekâlet arasın
da bu hususta mutabakat hâsıl olmuştur. Binaen
aleyh, esbabı mucibe mazbatamızdaki (mahal gö
rülmemiştir ) tabirinin ret mahiyetinde telâkki' 
edilmemesini tavzihaıı bu maruzatta bulunuyorum, 

Reis — Kanunun heyeti umumiyesini kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Efendim, lâyihalara rey vermiyen zevat lütfen. 
reylerini versinler. 

Hey toplama muamelesi bitmiştir. 
Askerî usulü muhakemeleri kanununa müteal

lik lâyihayı müzakere edeceğiz. 
Heyeti umumiyesi hakkmda söz istiyen var mı?' 

(Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

14 -VI -1930 tarih ve 1631 numaralı askerî mu
hakeme usulü kanununun bazı maddelerinde 

tadilât icrasına dair kanun 

MADDE 1 — 1631 numaralı kanunun 14 üncü 
maddesinin son fıkrası aşağıda yazılı surette ta
dil edilmiştir: 

Bu maddenin hükmü 15 inci maddede yazık 
seferberlikte âmiri adlilik salâhiyet inin Başkuman
dana ait olduğu halde cereyam etmez. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Mezkûr kanunun 26 mcı madde-
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sinin B fıkrası aşağıda yazılı surette tadil edil
miştir : 

Askerî ceza kanununun 116 ve 136 inci madde
lerinin 1 ve 2 numaralı fıkralarında. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
•edilmiştir. 

MADDE 3 — Mezkûr kanunun 52 inci madde
sinin birinci fıkrası aşağıda yazılı surette tadil 
edilmiştir: 

Askerî adlî hâkimler, hâkimler kanunundaki 
dereceler için muayyen müddetleri askerî hâkim
likte ikmal etmek şart ile o derecelerde hukuku 
haiz birinci sınıf adliye askerî hâkimlerinden olup 
cürüm ve muhilli haysiyet hareketleri vukuunda 
haklarında 44 üncü madde hükmü tatbik olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4 — Mezkûr kanunun 201 inci mad
desinin 6 numaralı fıkrası aşağıda yazılı surette 
tadil edilmiştir: 

Hâkimlerin müddei umumî ile maznun ve mü
dafii muhakeme usullerine riayet edilmediği veya 
usulde hata edildiği hakkındaki iddialarının zapta 
geçirilmesini talepte hakkr vardır. 

Reis. — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5 — Mezkûr kanunun 137 inci mad-
desile matlabı aşağıdaki surette tadil edilmiştir: 

Son tahkikatın açılması 
Maznuna 135 ve 136 ncı maddeler mucibince 

tebligat yapılınca son tahkikat açılmış olur. 
Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 

edilmiştir. 
MADDE 6 — Mezkûr kanunun 234 üncü mad

desi aşağıda yazılı surette tadil edilmiştir : 
Temyiz eden taraf, hükmün hangi cihetine ta

arruz ve neden dolayı bozulmasını talep eylemek
te olduğunu esbabı mucibeli lâyihasında beyan 
eder. Temyiz için istinat edilen sebeplerde muha
keme usulüne müteallik hukukî bir kayde mi, 
yoksa kanunî diğer hükümlere mi muhalefet edil
miş olmasından dolayı itiraz edildiği gösterilir 
ve birinci halde kanuna muhalif vakıalar izah 
edilir. 

Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 7 — Mezkûr kanunun 248 inci mad
desine aşağıda yazılı fıkra ilâve edilmiştir: 

3 - Temyiz mahkemesi dairelerinden verilmiş 
mütebayin kararlar hakkında da içtihatların tev
hidini Temyiz müddeiumumisi Temyiz heyeti 
umumiyesinden talep edebilir. Bu karar evvelki 
mukarrerata tesir etmez. 

Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
«edilmiştir. 

MADDE 8 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 9 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Reis — Kanunun heyeti umumiyesini kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Maliye vekili M. Abdülhalik B. (Çankırı ) — 
Efendim, Adliye encümenine şimdi verilen Ziraat 
bankası hakkında bir kanun vardı, Adliye encü
meni bunu tetkik etti. Mütaleatını burada şifahen 
söylerler. 

Reis — Pekâlâ efendim. 
Adliye E. M. M. Salâhattin B. ( Kocaeli ) — 

Demin Adliye encümenince tetkiki için lâyihanın 
encümenimize havalesini teklif etmiştim. Celse 
fasılası arasında encümen toplandı, tetkik etti. Bu 
hükmün kanunu medenî ahkâmını ihlâl etmediği 
netiee*sine vâsıl oldu. Yalnız Zirâat bankası me
murlarının tapuya vaki olacak tahrirî işarı üzeri
ne deyin senedi de beraber gittiği için bu senet 
ipoteğe ait müstakrizin tahrirî beyanı makamında 
zannoiunabilir. Yalnız bu şartla ipoteği tescil 
etmeğe tapu dairesi' mecburdur. Ondan evvel 
üçüncü şahısların hakkı taallûk etmişse ve tapuda 
başka bir kayit mevcutsa şüphesiz bu .son işar 
onları müteessir etmez. Ahkâmı umumiyede bu
nu kâfildir. Ayrıca tasriha lüzum olmadığına da 
encümen karar verdi. Bunu arzetmek istiyorum. 
Zapta bu şekilde geçmesi meselenin tavzih edilmiş; 
olmasına medar olur. 

Reşit B. ( Gazi Antep ) — Efendim, bu teklif 
Hükümetin teklifidir. Ehli ziraate daima muafi
yet vermek veyahut işlerinin teshili için tapu si
cilline kayitleri hakkında heyeti ihtiyariyenin tas
dikini noter senetleri makamında görmek husu
sunda daima teshilât gösterilmektedir. Ziraat ban
kası da zürraa karşı daima ağır ağır komusyoncu-
luk etmektedir. 

Efendiler, Ziraat bankası (1 000) liradan faz
la alanlardan % 4, 6 komusyonculuk almaktadır. 
Bu hususta Ziraat vekili mi, Maliye vekili mi izahat 
verecektir, izahat istiyorum. 

Bu banka bir anonim şirkettir. Bunların bu 
kadar ileri gitmesi doğru mudur 9 Memurlara zam
mederler, biz anonim şirketiyiz derler. Bu hiç bir 
memlekette yapılmamıştır. Çünkü anonim şirke
tin bir şekli vardır. Farzet ki yapılmıştır. Bun
dan dolayı zürradan % 6 komusyonculuk almak 
madelete muvafık mıdır? % 40 - 60 para veyahut 
iki kuruş almaları mümkün değil midir, mümkün 
değilse esbabı nedir! Bu hususta Maliye veya Zira
at vekili izahat versin. 

Maliye vekili M. Abdülhalik B. ( Çankırı ) — 
Muhterem Reşit Beyefendinin mütaleatı her halde 
bu kanun hakkında değildir. Doğrudan doğruya 
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Ziraat bankasının umumî idaresi hakkındadır. 0-
nun kanunu Ziraat veikûleti tarafından hasırlan
mış ve Heyeti Vekileye gelmiştir. Tetkik edilmek
tedir, teşrinisaniye kadar takdim edilecektir. 

ilk tetkik edeceğimiz kanunlardan biri bu ola
cak tır. 

Reşit B. (Gazi Antep) — Efendim, maksadım 
kanun çıkıncıya kadar Ziraat bankası heyeti ida
resinin bir kararile bu miktarı % 2 ııis-betine 
tenzil etmek Lmıkânmm olup olmadığıdır. 

Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankı
rı) — Bankanın heyeti umumiyesirıe, evvelce 
340 ve 34-1 senelerinde Heyeti Celilcnizce kabul 
edilen kamınla anonim şirketi vasfı verildi. Ar
tık bu vasrf verildikten sonra işlerine, esasen 
karışm.'iniTz doğru değildir. Yeni kanunda bu ci
hetler nazarı dikknte alınır. 

Reşit B. (Gazi Antep) — Efendim, müdürü 
umumî Beyefendiye rica edilerek bu meselenin 
şimdilik idareten hailini rica etmiştim. 

Reis — Başka söz istiyen var mı efendim'? 
(Yoktur sesleri). Maddelere geçilmesini kabul e-1 
denler . . . Kabul etmiyenler . . . Kaıbul edilmiştir. I 

3iraat hjankası hakkındaki 19 mart 1340 tarih ve 
444 numaralı kanuna müzeyyel 8 haziran 1930 
tarih ve 1697 numaralı kanunun 2 nci ve 3 üncü 
maddelerinin tadiline ve 21 mayıs 1928 tarih ve 
1301 numaralı kanunun 5 inci maddesinin son 

fıkrasının ilgtasma dadr kanun 
MADDE 1 — Ziraat bankası -hakkındaki 19 

mart 1340 tarih ve 444 numaralı kanuna müzeyyel' 
8 haziran 1930 tarih ve 1697 numaralı kanunun 
2 nci maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

Ziraat bankasının münhasıran zürraa ve (zür-
radan müteşekkil ziraî kooperatiflerle koopera
tif birliklerine) yapacağı her nevi (kredi muame
lelerine) ait deyin, senetlerde bu (kredilere) I 
müteferri bilûmum senedat. evrak, vesaik, ku-
yut, defatir ve hulâsa i hesabiyeler ve bankaya 
teminat gösterilen gayrimenkullerin ipotek ve 
menkul rehin muameleleri damga, tapu ve noter 
harçları, muamele vergisi ve sair her nevi tekâlif 
ve rüsumdan muaftır. ı 

Köylerde zürraa Ziraat bankasınca yapılacak 
ziraî kredilere müteferri evrak, senedat, kuyııt, 
defatir ve hulâsai hesabiyelerin ihtiyar heyetle
rince tasdiki, noter tasdiki hükmünde olup ayni 
muafiyetler dairesinde icra olunur. 

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

MADDE 2 — 8 haziran 1930 tarih ve 1697 
numaralı kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şe
kilde tadil edilmiştir: 

Ziraî kredi muamelelerinde Ziraat bankasına I 

teminat gösterilen gayrimenkullerin ipotek mua
meleleri banka memurlarının tahrirî talebi üzeri
ne tapu idarelerince ibraz olunacak eleyin ve tapu 
senetlerine müsteniden takrir alınanıyarak der
hal ifa ve tescil olunur. 

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

MADDE 3 — 2 1 mayıs 192S tarih ve 1301 nu
maralı kanunun 5 inci maddesinin son fıkrası 
hükümleri mülgadır. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun 1 temmuz 1932 tari
hinden muteberdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Heyeti umumiyetini kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Reylerin neticesini arzediyorum: Evkaf U. M. 
de bazı inşaat için 200 000 liraya kadar taahhüdat 
icrasına dair kanun lâyihasına 163 zat rey ver
miştir. Binaenaleyh kanun 163 reyle kabul edil
miştir. 

Şehit Ali Kaibuli Beyin kerimesi Bahire Hanı
ma vatanî hizmet, tertibinden maaş tahsisi hak
kındaki kanun lâyihasına 185 zat reye iştirak et
miştir. Binaenaleyh kanun 185 reyle kabul edil
miştir. 

Türkiye Cumhuriyeti!e Irak Hükümeti arasın
da münakit iadei mücrimin muahedenamesinin 
tasdiki hakkındaki kanun lâyihasrna 160 zat reye 
iştirak etmiştir. Binaenaleyh kanun 160 reyle ka
bul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile İngiltere Hükümeti 
arasında münakit muzahereti adliye mukavelesi
nin tasdiki hakkındaki kanuna 143 zat rey 
vermiştir. Binaenaleyh nisap yoktur, tekrar reye 
arzedilecektir. 

Türkiye ile Lehistan Hükümeti arasında mü
nakit ikamet mukavelenamesinin tasdiki hakkın
daki kanun lâyihasına 126 zat rey vermiştir. Bina
enaleyh nrsap yoktur, tekrar reye arzedilecektir. 

Türkiye ile Norveç Hükümeti arasında müna
kit ikamet, ticaret ve seyrisefain muahedesinin 
tasdiki hakkındaki kanuna (170) zat rey vermiştir. 
Binaenaleyh kanun (170) reyje kabul edilmiştir. 

Yarın saat 14 te toplanılmak üzere celseyi ta
til ediyorum. 

Kapanma saati: 17 
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Evkaf U. Müdürlüğünce kazı inşaat için taabhüdat akti mezuniyetine dair 

kanuna verilen reylerin neticesi 
[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhaller 

317 
163 
163 

O 
O 

153 
1 

Adana 
Hilmi B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
İzzet Ulvi B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif Bâ 
Haydar B. 
Rasıh B. 

Aydın 
Adnan B. 

Balıkesir 
İbrahimı Yürük B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
İhsan B. 

Bilecik 
Hayrettin B, 

Bolu 
Şükrü B. 

/ Kabul 
Burdur 

Halit B. 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 

Cebelibereket 
Hasan Basıi B. 
tbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zekâi B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 

edenler J 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Reşit B-

Giresun 
Hakkı Tank B. 
İhsan Pş. 

Gümiişane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 

Hakâri 
tbrahim B. 

İçel 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 

Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
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Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Haydar B. 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B, 
Naim Hazim B. 
Refik B. 

Kütahya 
Muhlis B, 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Tahir B. 

Maraş 
Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Bt 
Nuri B. 

Muş 
Naki B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B, 
Galip B. 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 

Rize 
Esat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 
ibrahim Alâettin B. 

Sivas 
Rahmi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Ş. Karahisar 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
[Hakkı Sofu B. 

Halil Nihat Bs 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Refet B. 
Memet Emin B, 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 
Avni Doğan B. 
[Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B, 
Hasan B. 
Rifat B. 

/Reye iştirak etmİyenler j 
Adana 

Ali Münif B. 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Haydar B. 
îzzet B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Amasya 
ismail Hakkı B. 

Ankara 
AliB. 
Gazi Mustafa Kemal 
(R. C.) 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup Bâ 
Rifat B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr, Cemal B. 
Numan B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B, 

Pş. 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
ismail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (Rs.) 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 

Bayazıt 
Übeydullah B. 

Bilecik 
ibrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
ismail Hakkı B. 

Bursa 
Asaf B. 

Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
İRefet B. (Rs. V.) 
[Rüştü B. 

Çanakkale 
Şamili Rifat B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Talât B. 

Çorum 
I ismet B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
lEmin Aslan B. 

Diyarbekir 
İZeki Mesut B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Memduh Şevket B. 

Erzurum 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
lYusuf Ziya B. 

Gazi Aniep 
Kılıç Ali B. 
Şahin B. 
Nuri B. 

Giresun 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Şevket B. 

İçel 
Emin B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Salah Cimcoz B. 
Yaşar B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
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Memet Sadettin B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İsparta 
İbrahim B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B . 
Halil B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B, 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
AliB. 
İbrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 
Sırrı B. 

Konya 
Kemal Zaim B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 

ibrahim B. 
Memet B. 
Rasim B. 
Recep B. 

Malatya 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B, 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 

Mardin 
İrfan Ferit B. (1. A.) 

Mersin 
Hamdi B. 

Muğla 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Faik B. 
Halit B. 

Ordu 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. " 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
AliB. 
Atıf B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 
Emin B. 
Btem B. 
Memet Hacryunus B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 

Yusuf Kemal B. (V.) 
Sivas 

İsmail Memet B. 
Necmettin Sadık B. 
Rasim Bs 
Remzi B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Nazım B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Hasan B. (Rs. V.) 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 

Urfa 
Mahmut B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Ragıp B. 

Şehit Ali Kabuli Bey in kerimesi Bahire Hanıma hidematı vataniye tertibinden 
maaş tahsisi hakkındaki kanunun neticei arası 

[ kanun kabul edilmiştir ] 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 
Zamir B. 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhaller 

317 
185 
185 

0 
0 

131 
1 

/ Kabul edenler ] 

Afyon Karahisar 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 

Yaşar B. 
Amasya 

Esat B. 

- 3 8 7 -



t : 7 2 27-6-1932 C : 2 
Ankara 

Eşref B. 
Muslihittin Abdullah B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Haydar B. 
Numan B. 
Rasih B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Adnan B. 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Enver B. 
İbrahim Yürük B. 
Memet Cavit B, 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

• Bay azıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
îhsan B. 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 

Bolu 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Basım Ferit B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
îbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
tsmail Kemal B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. -

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 

Erzurum 
Asım B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş, 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Kâzım B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 

Hakâri 
tbrahim B. 

İçel 
Hakkı B. 

istanbul 
Ali Rana B 
İHamdi Mustafa B. 
Hasan Vasıf B. 

Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar Bs 
Ziyaettin B. 

îzmir 
Halil B. 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Esat B, 
Osmanzade Hamdi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B, 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Memet Nazif B, 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 
Sait Azmi B. 

Krklarrli 
Memet Nalıit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
îbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 

Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Osman B. 
Tahir B. 

Maraş 
Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla, 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Naki B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 
Oalip B. 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 
Hamdi B. 
Recai B. 
Şevket B; 

Rize 
Ali B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Emin B. 
Etem B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 
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Sivas 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 

$. Karahisar 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 

t : 72 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Nazım B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Daniş B. 
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Hakkı Sofu B. 
Halil Nihat B. 
Raif B_. 

Urfa 
Refet B. 
Memet Emin B. 

Van 
Hakkı B. 

Münip B. 
Yozgat 

Ahmet Cevdet B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil Bs 
Hasan B. 
Rifat B. 

( Reye iştirak etmiyenler J 

Adana 
Hilmi B. (V.) 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
İzzet B. 
Ruşen Eşref B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
AliB. 
Gazi Mustafa Kemal Pş 
(Rs. C.) 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B4 
Rifat B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Hacim Muhittin B. 
İsmail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (Rs.) 

Bilecik 
İbrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
İsmail Hakla B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. (V.) 

Bursa 
Asaf B, 
Emin Fikri B. 
Esat B. (V.) 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
(V.) 
Talât B. 

Çorum 
İsmet B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 
Zeki Mesut B. 

Elâziz 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

• Erzurum 
Aziz B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç. Ali B. 
M. Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
İhsan Pş. 
Münir B. 

Şevket B, 
Gümüşane 

Şevket B. 
îçel 

Emin B. 
îstantyti 

Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Ahmet Rasim B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Salah Cimcoz B± 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Mahmut Celâl B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İsparta 
İbrahim B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Halil B. 
Velet B. 

Kayseri 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B, 

Kocaeli 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Haydar B. 
Kâzım B. 
Sırrı B. 

Kütahya 
Hakkı B. 

tbrahim B. 
Memet B. 
Muhlis B. (V.) 
Rasim B. 
Recep B. 

Malatya 
İsmet Pş. ( Bş. V.) 

Manisa 
Kani B. 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Abdülkadir B. 
Memet B. 

Mardin 
trfan Ferit B. (1 . Â. ) 

Mersin 
Hamdi B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B.. 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. (V.) 

Muş 
Kılıçoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Halit B. 

Ordu 
İsmail B. 

Rize 
Akif B. 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 
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Samsun 

Aziz Hızır B. 
Memet Hacıyunus B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
İbrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 

Yusuf Kemal B. (V.) 
Sivas 

İsmail Memet B£ 

Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. 

Trabzon 
Hasan B. (Rs. V.) 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Ali Saip B. 

Mahmut B. 
Yozgat 

Ahmet Avni B. 
Avni Doğan B. 
Hamdi B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Ragıp B. 

Türkiye Cümhurîyetile Irak Hükümeti arasında münakit iadei mücrimin 
ımıahedenamesinin tasdiki hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 

[ Kanun kabul edilmiştir ] 
Aza adedi 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler . 

Reddedenler : 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhaller 

: 317 
160 
160 

0 
0 

156 
1 

/ Kabul edenler ] 
Adana 

Hilmi B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
İzzet Ulvi B. 
Ruvşen Eşref B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Şakır B. 

Antalya 
İh: Nazifi Şerif B. 
Haydar B. 
Rasılı B. 

Aydın 
Adnan B. 

Balıkesir 
İbrahim Yürük B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bay azıt 
Bayraktaroğlu Hal i tB. 
İhsan B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 

Bolu 
Şükrü B. 

Burdur 
Hal it B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. O al ip B. 
Bsat B. 
Mustafa Fehmi B. 

Cebelibereket 
(Tasan Basri B. 
İbrahim B. 

Naci Pş. 
Çanakkale 

Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rıfat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 
.Vabi Rıza B. 

Denizli 
i (aydar Rüştü B. 
Mazhnr Müfit B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zekâi B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr, Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi PŞi 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 
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Gazi Antep 
Reşit B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
îiısan Pş. 

Gilmûşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

îçel 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasfi B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Ziyaettin B. 

tzmir 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş. 

İ ı 7 2 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Haydar B. 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 

Kütahya 
Muhlis B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 

2 7 - 6 - 1 9 3 2 C : 2 
Dr. Hilmi B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Tahir B. 

Maraş 
Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Ferit Celâl B . 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
NuriB. 

Muş 
Naki B. 

Niğde 
^hrnet Vefik B. 
Galip B. 

Ordu 
Ahmet ihsan B. 

Rize 
Esat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 
ibrahim Alâettin B. 

Sivas 
Rahmi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Ş. Karahisar 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Hakkı Sofu B. 
Halil Nihat B. 
Süleyman Sırn B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Refet B. 
Memet Emin B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 
Avni Doğan B. 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Halil Bâ 
Hasan B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmiyenler ] 

Adana 
Ali Münif B. 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Haydar B. 
izzet B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Amasya 
ismail Hakkı B. 

Ankara 
AUB. 

Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(Rs. C.) 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup Bâ 
Rifat B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr, Cemal B. 
Numan B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 

Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
ismail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (Rs.) 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 

Bayazıt 
Übeydullah B. 

Bilecik 
ibrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
ismail Hakkı B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. (V.) 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
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Emin Fikri B. 
Refet B. (Rs. V.) 
Rüştü B. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Talât B. 

Çorum 
ismet B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 

Diyarbekir 
Zeki Mesut B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Memduh Şevket B. 

Erzurum 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Şahin B. 
M. Nuri B. 

Giresun 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Şevket B. 

İçel 
Emin B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 

Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Salah Cimcoz B4 
Yaşar B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İsparta 
ibrahim B. 

Kars 
Faik B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. 
Halil B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B, 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
AliB. 
tbrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 
Sırrı B. 

Konya 
Kemal Zaim B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 

(V.) 

İbrahim B. 
Memet B. 
Rasim B. 
Recep B. 

Malatya 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 

Mardin 
irfan Ferit B. (t. Â.) 

Mersin 
Hamdi B, 

Muğla 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Faik B. 
Halit B, 

Ordu 
Hamdi B. 
ismail B. 
Recai B. 
Şevket B, 

Rize 
Akif B. 
Ali B. 

Atıf B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 
Emin B. 
Etem B. 
Memet Hacryunus B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
ismail Memet Bs 
Necmettin Sadık B. 
Rasim B. 
Remzi B. 

Şebin Karahisar 
ismail B. 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Nazım B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Hasan B. (Rs. V.) 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 

Urfa 
Mahmut B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Esat B. 
Ragıp B. 
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Türkiye Cümhuriyetile İngiltere Hükümeti arasında münakit muzahereti ad
liye mukavelenamesinin tasdiki hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 

[ Nisap yoktur ] 

Adana 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Muslihittin Abdullah B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Haydar B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Adnan B. 

Balıkesir 
Enver B. 
ibrahim Yürük B. 
Memet Cavit B4 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasf i Memet 3 . 

Bayazıt 
ihsan B. 

Bolu 
Şükrü B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 

Aza ade di : 317 
Reye iştirak edenler : 143 

Kabul edenler : 143 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 173 
Münhaller : l 

/Kabul edenler] 
Mustafa Fehmi B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
tsmail Kemal B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Benizli 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Hüseyin B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
\sım B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş, 

Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Av tep 
Reşit B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 

îçel 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Osmanzade Hamdi B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Memet Nazif B, 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Refik B. 

Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Kâzını B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 

Kütahya 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Osman B. 
Tahir B. 

Maraş 
Nuri B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Süleyman Fikri B. 
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Uvgla 

Dr. Hüseyin Avni B t 
Nuri B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Galip B. 

Ordu 
Ahmet ihsan B. 
Eecai B. 

Eke 
Esat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 
tbrahim Alâettin B. 

Sivas 
Rahmi B. 
Şemsettin B. 
|Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüsnü B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Hakkı Sofu B. 
İHalil Nihat B, 
(Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
iRefet B. 
Memet Emin B. 

Van 
[Hakkı B. 
|Münip B. 

Yozgat 
|Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 
Hamdi B. 
[Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B, 
Hasan Bs 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmiyenler J 

Adama 
Ali Münif B. 
Hilmi B. (V.) 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Haydar B. 
izzet B. 
izzet Ulvi B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Amasya 
ismail Hakkı B. 

Ankara 
AİİB. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(Rs, C.) 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup Bâ 
Rifat B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Numan B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydtn 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Hacim Muhittin B. 
ismail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (Rs.) 

Bayazıt 
Bayraktaroglu Halit 
(t A.) 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
ibrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Palih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
ismail Hakkı B. 

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. (V. 

Bursa 
Asaf B, 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. (V.) 
Refet B. (Rs. V.) 
Rüştü B. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

B 

Çankırı 
Talât B. 
{Ziya B. 

Çorum 
ismet B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
[Necip Ali B. (I. A.) 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 
Zeki Mesut B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
[Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Şahin B. 
Memet Nuri B. 

Girtsvn 
thsan Pş. 
Kâzım B. * 
Münir B, 
Şevket B. 

Gvmüşane 
Şevket B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

îçel 
Emin B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akguraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Dr. Refik B. (V.) 
[Halil Etem B. 
Salâh Cimcoe B. 

İzmir 
[Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
[Mustafa Rahmi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İMparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
tbrahim B. 
[Kemal Turan B. 
Mükerrem Ç. 

Kart 
Muhittin Pş. 

Kasİ4»monu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. 
Halil B. 
Hasan Fehmi B. 
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İCayseri 

Ahmet Hilmi B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B5 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
AliB. 
Reşit Saffet B. 
Sim B. 

Konya 
Haydar B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Memet B. 
Muhlis B. ( V.) 
Rasim B. 
Recep B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
[Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
İrfan Ferit B. (1. Â) 

Mersin 
Hamdi B, 

Muğla 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Niğda 
Faik B. 
Halit B. 

Ordu 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Şevket B, 

Rize 
Akif B. 
AliB, 
Atıf B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 
Emin B. 
Etem B. 
Memet Hacryunus B. 

Sürt 
Halil Hulki B, 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 

(Yusuf Kemal B. (V.) 
Stvas 

İsmail Memet Bt 
Necmettin Sadık B. 
Rasim B, 
Remzi B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Faik B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 
Nazım B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Hasan B. (Bs. V, ) 
Nebizade Hamcn* B. 
Raif Bt 

Urfa 
Mahmut B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 

Zonguldak 
Celâl Sahdr B. 
Ragıp B. 

Türkiye Cümhuriyetile Lehistan Hükümeti arasında münakit ikamet muka
velenamesinin tasdiki hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 

(Nisap yoktur) 

Adana 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmıyenler 
Münhaller 

317 
126 
126 

0 
0 

190 
1 

/ Kabul edenler J 

Aksaray 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
Nafiz B. 

- 3 < 

A 
Eşref B. 

Â 

Asım B. 

Adnan B. 

)5 — 

Ankara 

Artvin 

Aydm 

Bahkesir 
Enver B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
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ihsan B. 
Ubeydullah B. 

Bolu 
Şükrü B. 

Burdur . 
Halit B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Mustafa Fehmi B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
Münir B. 

Benizli 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 

Adana 
Ali Münif B. 
Hilmi B. (V.) 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 

Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazt Antep 
Reşit B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 

İçel 
Hakkı B. 

îstanb\al 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Osmanzade Hamdi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Kemal Turan B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Fa ikB. 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 

tzzet B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 

Amasya 
ismail Hakkı B. 

1932 C : 2 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Tevfik B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Şevket B. 

Kocaeli 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Haydar B. 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B, 

Kütahya 
Muhlis B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Osman B. 
Tabir B. 

M araş 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 

Muş 
Naki B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B, 

etm i yenler J 

Ankara 
Ali B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(Rs. C.) 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 

Galip B. 
Ordu 

Ahmet ihsan B. 
Rize 

Atıf B. 
Samsun 

Dr. Asım B. 
Emin B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 
ibrahim Alâettin B. 

Sivas 
Rahmi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüsnü B. 
Süreyya Tevfik B, 

Trabzon 
Daniş B. 
Hakkı Sofu B. 
Halil Nihat B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Refet B. 
Memet Emin B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 

Zonguldak 
Esat B . 
Halil B. 
Hasan B. 

Rifat B. 
Şakir B. 
Yalıya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Haydar B. 

/Reye iştirak 

- 396 -
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Numan B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Hacim Muhittin B. 
İbrahim Yürük B. 
İsmail Hakkı B. 
Kâzım Pşi. ( Rs. ) 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
İbrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B4 
İsmail Hakkı B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. (V.) 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. (V.) 
Refet B. (Rs. V.) 
Rüştü B. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Talât B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 

Emin Aslan B. 
Necip Ali B. (1. Â.) 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
İSaffetB. 

Erzurum 
Aziz B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Şahin B. 
M. Nuri B. 

Giresun 
İhsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Şevket B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

İçel 
Emin B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Aİâettin Cemil B. 

|Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Salah Cimcoz B. 
Yaşar B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
(V.) 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. 

Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İsparta 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

Kastamonu 
Ali Riza B. 
Dr. Suat B. 
Halil B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
İSerdar Ahmet B. 

Kocaeli 
AliB. 
İbrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 
Sim B. 

Konya 
Kemal Zaim B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 1 

Kütahya 
Hakkı B. 
ibrahim B. 
Memet B. 
Rasim B. 
Recep B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
İsmet Pş. ( Bş. V. ) 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
Memet Sabri B. 
İMustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 

(Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 
irfan Ferit B. (I. Â.) 
I Mersin 
Hamdi B. 
[Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Faik B. 
Halit B. 

Ordu 
Hamdi B. 
ismail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Ali B. 
|Atıf B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 
I Samsun 
Aziz Hızır B. 
Etem B. 
[Memet Hacıyunus B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

İMahmut B. 
Sinop 

Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
ismail Memet B, 

(Necmettin Sadık B. 
Rasim B. 
İRemzi B. 

Ş. Kardhisar 
I İsmail B. 
ISadri Maksudi B. 
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Tekirdağ 
Faik B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 
Nazım B. 

Trabzon 
Hasan B. (Rs. V. ) 

İ : ^2 
Nebizade Hamdi B 
Raif B, 

Urfa 
Ali Saip B. 
Mahmut B. 

07-6-1032 Ğ : İl 
# Van 

Hakla B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Avni Doğan B. 

Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Ragıp B. 
Rifat B. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Hükümeti arasında münakit ikamet , ticaret 
ve seyrisefain muahedesinin tasdiki hakkındaki kanunun reye vazı neticesi 

[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal 

317 
170 

: 170 
0 
0 

146 
1 

/ Kabul edenler J 
Adana 

Hilmi B. 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Haydar B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
ibrahim Yürük B. 
Memet Cavit B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
İhsan B. 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 

Bolu 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

Cebelibereket 
Hasan Ba-sri B. 
tbrahim B. 
Naci Ps. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Fvâzım Pş. 
Zekâi B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Sakir B. 

Şeref B. 
Elâziz 

Ahmet Saffet B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr, Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
İhsan Pş. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
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Hakâri 

İbrahim B 
tçel 

Emin B. 
Hakkı B. 

tstanbut i 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Rana B. i 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Ziyaettin B. 

îvmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Kâmil B. \ 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. j 
İbrahim B. \ 
Mükerrem B. j 

Kars ; 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Halil B. 
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 
Tahsin B. 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
İzzet B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. 

Velet B. 
Kayseri 

Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Kemal ettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Haindi B. 
Haydar B. 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustaüa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Memet B. 
Muhlis B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 

/Reye iştirak 

Ankara 
AliB. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B^ 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 

Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

Maraş 
Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B& 

Nuri B. 
Muş 

NaM B. 
Niğde 

Ahmet Vefik B. 
Faik B. 
Galip B. 

Ordu 
Recai B. 

Rize 
A l i B , 
Esat B. 

Samsun 
Dr. Asım B 
Zühtü B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Hulusi B. 
Yusuf Kemal B. 

s etmiyenler] 

Numan B. 
Artvin 

Memet Ali B. 
Aydın 

Adnan B. 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 

Sivas 
İsmail Memet Bâ 

Rahmi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
Faik B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Hakkı Sofu B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Refet B. 
Memet Emin B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 
Avni Doğan B. 
Hamdi B. 
Süleyman Sı rn B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil BR 

Hasan B. 
Ragıp B. 
Rifat B. 

İsmail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (Rs.) 
Muzaffer B. 

Bay azıt 
Bayraktaroğlu Halit B 
(î. A.) 

Bilecik 
İbrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 

- 3 9 9 -
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Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
İsmail Hakla B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Easim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Rüştü B. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Talât B. 

Çorum 
İsmet B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Necip Ali B. (î. A.) 

Diyarbekir 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Faik B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Emin B. 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Şahin B. 
M. Nuri B. 

Giresun 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Şevket B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Hasan Vasıf B. 
Salah Cimcoz B. 
Y"aşar B. 

İzmir 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İsparta 
Kemal Turan B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. 

Kayseri 
Reşit B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 

Kocaeli 
AliB. 
Reşit Saffet B. 
Sırrı B. 

— • > > 

Konya 
Sırrı B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Rasim B. 
Recep B. 

Malatya 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
Talât Haşim B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 

Mardin 
İrfan Ferit B. ( 1. A. 

Mersin 
Hamdi B, 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 
Hamdi B. 

-« • * •C~C^«r 

İsmail B. 
Şevket B ; 

Bize 
Akif B. 
Atıf B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

* Samsun 
Aziz Hızır B. 
Emin B. 
Etem B. 
Memet Hacıyunus B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
ibrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Rasim B. 
Remzi B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 
Sadri Maksudi B. 

\ Vasfi Raşit B. 
Tokat 

Hüsnü B. 
Nazım B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Halil Nihat B, 
Hasan B. (Rs. V.) 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Mahmut B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 

T. B. M. M. Matbaası 
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Tetkik encümeni mazbatası 

Tetkik encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Tetkik encümeni 2o - VI -1932 
Karar No. 2 
Esas No. 3/13 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Barut ve mevaddı infilâkiye meselesine ait evrakı tetkik için dahilî nizamnamenin 170 inci 
maddesine tevfikan teşkil edilen encümenimiz mezkûr evrak üzerinde icap eden tetkikatı icra 
etmiştir. 

Evrakın mütaleasmdan anlaşıldığına güre encümenimizee tetkiki icap eden işler şunlardır: 
1 - Barut ve mevaddı infilâkiye inhisarının müzayede ve ihale muamelesi, 
2 - Devlet hesabına revolver fişekleri getirtmeği deruhte eden İbrahim Beyzade Lûtt'i Beye, 

buna ait mukavelename hükümlerine muhalif olarak, avanslar verilmesi, 
3 - (2) numarada mevzubahs revolver fişekleri mukavelenamesine zeylolarak ikinci bir muka

vele yapılması, 
4 - On bin revolverin ithali için Lûtt'i Beye müsaade verilmesi. 
Bu işlerde Hasan Beye taallûku itibarile tetkiki encümenimizin vazifesi olan noktalar hulâsatan 

aşağıda arzolunur: 
1 - Otomobil, 
Maznunlardan Lûtfi Bey ile »Kil Preskonun hakem heyeti ve şerikler huzurunda barut ve 

mevaddı infilâkiye iıdıisarının istihsali için ihtiyar ettiklerini söyledikleri (150 000) yüz elli bin 
liralık fedakârlıklar meyauında Maliye vekili Hasan Beye de (7 500) yedi bin beş yüz liralık 
biı* otomobil hediye ettiklerini şifahen beyan eyledikleri hakemlerden Arif Mustafa ve Sekip Adut 
Beylerin İstanbul istintak dairesinde vaki yeminli ifadelerinden anlaşılmaktadır. 

Sonradan müstantık tarafından bu husus hakkında kendilerine tevcih edilen sual üzerine 
maznunlar Hasan Beye otomobil verilmiş olduğu hakkındaki sözlerinin yalan olduğunu ve bu yala
nı şerikleri iğfal ile parayı aralarında taksim için irtikâp ettiklerini sarahaten ifade etmişlerdir. 

2 — Fişek işinde avans. 
Askerî fabrikalar umum müdürlüğü ile İbrahim Beyzade L fitili Bey arasında aktedilnıiş olan 20 

teşrinievvel 1340 tarihli mukavelenameye nazaran Lûtt'i Bey ayda bir milyondan aşağı olmamak üze
re ceman yirmi milyon altı yüz bin adet muhtelif neviden revolver fişeği vermeği tahhüt 
etmiş ve mukavelenin 6 ncı maddesinde alınacak fişekler bedelinin bu fişekler sa
tıldıktan sonra muayyen bir uisbet dahilinde satış bedelinden müteahhide tesviye edileceği tasrih 
olunmuştur. Bu suretle bu iş için Hazine peşinen hiç, ıbİL- para vermeyip fişekler satıldıkça bedelinden 
müteahhidin matlubunu tediye hakkını iktisap etmiş iken bilâhare hiç bir mecburiyet olmadığı İnil
de henüz satılmıyan fişeklerin bedeline mahsuben muhtelif tarihlerde (üç yüz otuz bin dört yüz yir
mi altı) lira avans verilmek suret ile müteahhide mühim bir iyilik yapılmıştır. Bu avansların hepsi 
Maliye vekili Hasan Beyin imzası, mucibi veya şifahî emrile verildiği maliye müfettişlerinin rapo
runda ifade edilmektedir. Bu muamele haddi zatinde Hazine için mecburiyete istinat etmiyen bir kül
fet olduktan başka buna mazhar olmak için alâkadarların bazılarının ifadelerine göre (otuz üç bin) 
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liralık bir fedakârlık ihtiyar ettikleri gerek aralarında teati edilen mektuplarda ve gerek hakem heye
ti huzurundaki iddialarında tekrar edilmekte ve nihayet bu paranın (on beş bin) lirası şirket namına 
ve (yüz elli hin) liralık avansın maliyeden tahsili masrafı olarak kabul olunmaktadır. 

Bundan başka fişek inhisarı ayni müteahhide ihale edildikten sonra Hazine depolarında mevcut 
ve bedeli yukarıda zikredildiği veçhile hazinece avans olarak ödenmiş olan malların mal olduğu 
fiatla müteahhide verilerek sattırılması ve satış bedelinden hazinenin verdiği avansların tahsili 
bidayeten varidat müdürü umumiliği ile Lûtfi Bey arasında 30 haziran 1926 tarihinde karar
laştırılıp Lûtfi Beye imza ettirilmiş ve bilâhare Maliye müsteşarı Zekâi, varidat umum müdiri 
Kâmil ve hukuk müşaviri Süreyya Beylerden mürekkep bir komisyonca ayni esaslar kararlaş
tırılarak 8 temmuz 1926 tarihli müzekkere ile vekâlete arz ve vekil Beyin mucibi istihsal 
edilmiş olmasına rağmen 10 temmuz 1926 tarihinde varidat umum müdürü Kâmil Beyin vekâlet 
makamına bir müzekkere vererek müteahhide (seksen beş bin sekiz yüz yetmiş beş) lira avans 
verilmesini teklif etmiştir. Bu teklif müsteşar Zekâi Bey tarafından « yalnız satılmış olanların 
bedelini vereceğiz, başka avans veremeyiz » kaydile reddedildiği halde iki gün sonra vekil Ha
san Beyin emri üzerine müteahhide (seksen bin) lira verilmesi muamelâtı naktiye müdürlüğü
nün 12 temmuz 1926 tarihli tezkeresi ile Osmanlı bankasına bildirilmiş olduğu ve bir gün sonra 
Hasan Bey istifa ettiğinden vekâlete gelen Mustafa Abdülhalik Bey tarafından bu paranın ve
rilmemesi bankaya tebliğ edildiği Maliye müfettişlerinin raporunda beyan olunmaktadır. 

3 - Yukarıki maddede izah edilen fişek mukavelesine müzeyyel mukavele: 
Lûtfi Bey ve şürekâsı namına Jül Fresko imzasile Maliye vekâletine verilen 10 kânunusani 1926 

tarihli bir istidada muhtelif nevilerden ceman (yedi milyon yüz elli bin) adet revolver fişeğinin 
20 teşrinievvel 1340 tarihli mukavelenamede muayyen miktarlara ilâveten celbine müsaade istenil
miş ve bunun üzerine varidat umum müdür vekili İhsan Bey tarafından vekâlet makamına veri
len ve müstacelen tedariki icap etmekte olup münakaşa icrasrna tahammülü olııııyan bu fişeklerin 
evvelki mukaveleye zeylen ve pazarlık suret ile mubayaası için İcra Vekilleri Heyetinden karar 
alınması lüzumunu ihtiva eden 11 kânunusani 1926 tarihli müzekkere Vekil Hasan Bey tarafından 
tasv'p edilerek keyfiyet Başvekâlete arzedilmiş ve bu fişeklerin müzayede, münakaşa ve ihale 
kanununun 18 inci maddesinin (Z) fıkrasına tevfikan ve evvelki mukavelenameye zeylen mubaya
ası 26 kânunusani 1926 tarihinde İcra Vekilleri Heyetince kabul edilmiştir. Bu karara istinaden 
Jül Fresko ile evvelki mukaveledeki fiat ve şerait dairesinde 21 şubat 1926 tarihli mukavelename 
aktedilmiştir. 

Maliye müfettişleri yaptıkları tahkikata istinaden bu mukavele ile mubayaası kararlaştırılan 
fişekler münakaşa yapılmadan pazarlık suretile alınmasını icap eden hiç bir sebep mevcut olma
dığını ve o tarihte depolarda mevcut olan ve evvelki mukavele mucibince müteahhit tarafından 
celbi iktiza eden fişeklerin yekûnu memleket ihtiyacını aylarca tatmine kâfi bulunduğunu mufas-
salan ve mukayeseli cetvellerle izah etmektedirler. 

Bundan başka müteahhitler arasında teati edilen mektupların tetkiki neticesinde bunların 
FrausTz frangının o sıralardaki sukutundan bilistifade bir miktar daha fişek alıp evvelki mukavele 
şartlarına tevfikan memlekete ithal etmek ve bu suretle müstefit olmak gayesini takip ettikle
rini ve hattâ bu müsaadeyi almadan ( on milyonluk ) sipariş verdiklerini ve bunlardan bir kısmı
nın da geldiğini ve bu işin rekabet sahasına düşmesinden endişe ettiklerini tesbit ile beraber 
bu uğurda (on bin) liralık fedakârlığı kabul eylediklerini şeriklerden Jak Fresko ve Masi bira
derler imzasile Jül Freskoya yazılan 12 kânunusani 1926 tarihli mektup ile teyit eylemektedirler. 
Bu (on bin) lira şirketin masarifi umumiye cetvelinde de yazılıdır. 

4 — On bin revolver meselesi: 
1341 senesi muvazenei umumiye kanununun 57 nci maddesile revolver satışınm Devlet 

ürhisarına alınması üzerine evvelce sipariş verenlerin .15 temmuz 1341 zevaline kadar bulundukları 
yerlerdeki gümrük idarelerine müracaatla beyannr.nıe vermeleri lüzumu ilân edilmiş ve bu tarihten 
sonra vukubulacak müracaatların kabul olunmam;.ısı takarrür etmiş olduğu halde Jül Fresko tarafın
dan Maliye vekâletine verilen 11 teşrinievvel, 17 teşrinisani ve 6 kânunuevvel 1341 tarihli üç istida 
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üzerine ' ' usulü müttahaze ve mukarrereye muhalif olmakla beraber siparişin mukaddema icra edilmiş 
olması dolayısile bir defaya münhasır olmak ve ıbir emsal teşkil eylememek suretile" on bin revol
verin celbi için Jül Freskoya müsaade verilmesi Varidat umum müdür vekili İhsan Bey tarafından 
bdr müzekkere ile vekâlet makamına arzedilmiş ve bu müzekkere 15 kânunuevvel 1341 tarihinde 
Vekil Hasan Bey tarafından tasvip edilmiştir. 

Maliye müfettişleri icra ettikleri tahkikat neticesinde bu on bin revolverin esasen sipariş edilme
diğini ve Hükümetin ilân tarihi olan 15 temmuz 1341 tarihinden evvel sipariş edilmiş olan revol
verlerin bedelleri muayyen bir kâr ilâvesile peşinen ve defaten sahiplerine verilerek alınmakta ol
masından dolayı böylece zahmetsiz mühim bir kâr temini malksadile ve Hükümeti iğfal suretile on 
bin revolver ithali müsaadesini istihsal ettiklerini ve bu uğurda on bin liralık fedakârlığa razı ol
duklarını ve bunun beş bin lirasının şirketin masarifatı umumiyesi meyanına ithal edildiğini icra et
tikleri tetkikat ve tahkikat ile tesbdt ve alâkadarlar arasında teati edilen mektuplar ve saire ile teyit 
eylemektedirler. 

Yukarıdaki dört maddede telhis edilen meselelerden 2, 3 ve 4 üncüsüne müteallik muamelelerin 
icapsız, usulsüz ve yolsuz oldukları maliye müfettişlerinin tahkikatile müdellel fezlekelerinden ve 
daima ayni eşhastan ibaret olan alâkadarların bu işler için muhtelif naktî fedakârlıklar ihtiyar 
ettikleri yine bu tahkikat evrakı ile kendi aralarında cereyan eden muhaberelerden ve hakem heyeti
nin kararlarından ve bunlara tekabül eden yolsuz muamelelerden anlaşılmaktadır. Bu işlerin cere
yan ettiği zaman Maliye vekâleti mesuliyetini haiz olan Hasan Beyin bu yolsuzluklarda methal 
ve müşareketi olup olmadığı ve birinci maddede telhis edilen barut ve mevaddı infilâkiye işi 
münasebetile alâkadarlardan bir otomobil alıp almadığı cihetlerinden tahkike mahal bulunup bu
lunmadığını tesbit noktasına gelince: 

Vazifemizin esasını teşkil eden bu noktada bir karara vâsıl olmak için ne kadar dikkatli ve 
bitaraf olmamız lâzımgeldiğini tamamen his ve takdir ederek mümkün olan bütün tetkikatı 
icra ettik. 

Gerek maliye müfettişleri ve gerek adlî makamlar bu işlerde Hasan Beyin methal ve mü
şareketi ihtimalini gerek muamelâtın tarzı cereyanı, gerek maznunların kendi aralarındaki mu
haberatı ve gerek bunlardan bazılarının bilâhare müstantık huzurunda inkâr ettikleri isnatları de-
lâletile derpiş etmektedirler ve bundan dolayı evrak Meclisi Âliye takdim ve encümenimize 
tevdi edilmiş bulunmaktadır. 

Bir taraftan bazı delillere de iktiran eden bu ihtimalin muhale taallûk etmemekte olması ve 
diğer taraftan haiz olduğu sıfat itibarile ne adli ve idarî makamlar ve ne de encümenimiz tara
fından Hasan Beyin ifade ve müdafaasının dinlenmesi ve bu suretle işlerdeki müphem ve ka
ranlık noktaların tenvirile isnatların reddi kabil olmaması tahkikata mahal yoktur demek imkâ
nını sel İletmektedir. 

Meselenin tenviri ile hakikatin meydana çıkarılması Hasan Beyin ifade ve müdafaasına mü
tevakkıf olduğu cihetle encümenimiz nihayet tahkikat icrasına mahal olduğu kanaatine vâsıl 
olmuştur. 

Keyfiyet Heyeti umumiyenin tetkikine arzolunur. 

Tetkik E. Reisi M. M. Aza Aza Aza 
Antalya Tekirdağ Çorum îzmir Çorum 

Rasih M. Fayik İsmet Kâmil Mustafa 





Sıra NQ 228 
Bütçe encümeninin şehit Ali Kabuli Beyin kerimesi hanıma 
vatanî hizmet tertibinden maaş tahsisi hakkında 2 45 nu

maralı kanun teklifi ve mazbatası 

Hütçe encümeni ma/halası 
T. B. M. M. 

Bütçe encümeni 25-VI-1932 
M. $ 163 

Esas A- 2/45 
Yüksek Reisliğe 

31 mart 1325 tarihindeki irticada usat tarafından feci bir surette şehit edilen binbaşı Ali 
Kabuli Beyin kerimesi Fatma Bahire Hanım tarafından verilip Arzuhal encümeni tarafından 
encümenimize tevdi kılınan müteaddit arzuhallar ile Makamı riyasetten doğruca encümenimize 
havale buyurulan arzuhal maliye vekâletinin mütaleanamesile birlikte tetkik olundu. 

Mumaileyha Bahire Hanıma pederinin şehadeti üzerine usulen tahsis kılınan 250 kuruş 
eytam maaşından başka iradei seniye ile ve kaydıhayat şartile 316 kuruşta fevkannizam maaş 
tayin olunmuştu. 1325 senesi muvazenei umumiye kanununun 35 inci maddesi iki cihetten 
maaş itasını meneylemiş ve fevkannizam maaşların bir kısmı ahiren hidematı vataniye tertibine 
ithal edildiği halde Bahire Hanıma ait olan maaş ithal olunmadığından iki cihetten maaş ve
rilmesine de imkân görülemiyerek bu fevkannizam maaşı kesilmiş ve pederinden müntaki! 
maaşı da 1683 numaralı tekaüt kaı ıınile iki seneliği verilmek suretile kat olunmuş ve bu su
retle bu gün üç' çocuğile pek muhtaç ve elim bir vaziyete duçar olmuştur. Oerçi yapılan mu
amele kanunî şekil ve şeraite muvafık isede irtica ve isyanda inkılâp kurbdnı olan merhum Ali 
Kabuli f'eyiıı kerimesinin tahsil sinninde bulunan üç çocuğile beraber fevkalâde mağdur ve 
perişan bir halde bırakılmasına Yüksek Meclisin şefekat ve merhameti müsait olamıyacağından 
katolunan fevkannizam maaşının yerine hidematı vataniye tertibinden kaydıhayat şartile on 
beş lira maaş tahsisi muvafık görülmüş ve bu suretle tanzim kılınan maddei kanuniye müsta
celiyet kararile müzakere edilmek üzere Yüksek Meclisin tasvibine arzolunmuştur. 

Reis Reis vekili M. Muharriri Kâtip Aza 
Gümüşane mebusu Konya Konya Tokat Afyon Karahisar 

H. Fehmi K- Hüsnü K> Zaim Ali 
Aza Aza Aza Aza Aza 

Çorum Elâziz İsparta Giresun Niğde 
Mustafa H. Tahsin Mükerrem Kâzım Faik 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 
Ş?hit Ali Kabuli Beyin kerimesi Bahire Hanıma hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisi 

hakkında kanun lâyihası 
Madde ı — Şehit Binbaşı Ali Kabuli Beyin kerimesi Fatma Bahire Hanıma kaydıhayat 

şartile hidematı vataniye tertibinden on beş lira maaş tahsis edilmiştir. 
Madde 2 — Bu kanun ı haziran 1932 tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun icrasına Maliye vekili memurdur. 





Sıra-Mfc224 

Erzinİn Karamusiafall mahallesinden Ankoğullanndan Ö-
meroğlu Ökkâşm ölüm cezasına çarpılması hakkında 3/207 

numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni 
mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 15-V 1*932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı 6/1692 

lî M. M. YııksoU lioislifjhıo 

Katil maddesinden suçlu Ankoğullanndan Omeroğlu 317 doğumlu Okkasın idamı 
hakkında Cebelibereket Ağırceza mahkemesince ittihaz ve Temyiz mahkemesi Ceza dairesince 
tasdik edilen ve Teşkilâtı esasiye kanununun 26 tıcı maddesi mucibince merasimi kanuniyesi 
ikmal edilmek üzere Adliye vekâletinin 13-VI-932 tarih ve 89/202 numaralı tezkeresile 
tevdi olunan ilâm ile buna müteferri evrak leffen takdim olunmuştur. 

Muktazasmııı ifa ve neticesinin işar buyurulmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Adliye riH'ünM'ui m.ı/bntasl 
T. B. M. M. 

Adliye encümeni 25-VI-JÇ32 
Karar Xu 46 
Esas .V 3j207 

Yüksek Reisliğe 

rlızinin Karamııstafalı mahallesinden Nuri ile Halili sürdüğü tarlanın kendilerine ait 
Olduğunu söyliyerek menetmesinden hâsıl ettiği iğbirarla evine gidip mavzerini alarak her ikisini 
öldüren mezkûr mahalleden Ankoğilarındaıı Omeroğlu 317 doğumlu Ükkâş hakkında icra 
kılınan muhakeme neticesinde ölüm cezasına mahkûmiyetine dair Cebelibereket Ağır ceza mah
kemesinden verilen hükmün tasdikim ve müteakip kanunî muamelenin M. Âlice ifasını muta-
zammın Temyiz mahkemesi birinci ceza dairesinden sadır olan 5-VI-1932 tarih ve 1826 nu
maralı ilâm Başvekâletin 15-VI-1932 tarih ve 6/1692 numaralı tezkeresile Adliye encümenine 
tevdi edilmekle tetkik ve müzakere olundu. 

Ükkâş hakkında hükmedilmiş olan ölüm cezasının tahfif ve tahvilini müstelzim bir sebep 
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görülemediğînden Teşkilâtı esasiye kanununun 26 ncı maddesine tevfikan mezkûr cezanın 
infazına karar verilmesi hususunun Heyeti umumiyeye arzına ittifakla karar verilmiştir. 

Adliye E. Rs. N. M. M. Kâ. Aza Aza Aza 
Kocaeli Yozgat Çanakkale Antalya 

Salâhaftin A haindi Osman Niyazi Haydar Münir 
Aza . Aza Aza Aza Aza Aza 

Trabzon Erzincan Tokat Manisa Kocaeli Kars 
Raif Abdiilhak Nazım Refik Şevket Ragıp Nazif 



Sıra NQ 231 
Gümrük kanununun muaddel 43 üncü maddesinin tefsiri 
hakkında 3/113 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Maliye 

ve Bütçe encümenleri mazbataları 
T. C. 

Başvekâlet 
Muamelât müdürlüğü 5-X/I-ç31 

Sayı 6/4212 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Gümrük kanununun 43 üncü maddesinin tefsirine dair Maliye vekâletinden yazılan 3-12-931 
tarihli ve 177413/19 numaralı tezkerenin sureti leffen takdim kılınmıştır. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulnıasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Başvekâleti Celileye 
Ticaret vekâleti tarafından İsparta, Kayseri ve Kırşehirde iplik fabrikaları tesisi için 1925 

senesi içinde Almanyada «wolfj fabrikasına sipariş ile vurut edip 19-1-9 25 tarihinde Kuru
çeşme antreposuna ithal edilmiş olan 12 parça W. R. mark:ı ve 100/11 1 numaralı kazan ve 
teferruatlıca kanunî müddet içinde bir taraftan tesahup edilmemiş olması dolayısile gümrük 
kanununnn eski muaddel 43 üncü maddesi hükmüne tevfikan 1513 lira 4 kuruş mukabilinde 
eşya satılarak 878 lira 4 kuruşu gümrük resmi olarak 29-1-928 tarihinde varidata ve bakiye 
635 lira dahi emanet hesabına alınarak bir aydan ibaret olan kanunî müddet geçtikten sonra 
hasılatı müteferrikaya irat kaydedilmiş olduğu, Sanayi ve maadin Bankasının teşkiline müteallik 
19 nisan 341 tarih va 633 numaralı kanun mucibince Ticaret vekâleti emrinde bulunan fab
rikalarla beraber tesis ve teşkiline teşebbüs e İilmış fabrikalar için celbolunan ma' ina alât ve 
edevat da bankaya devredilmiş olmasına mebni vekâleti müşarüileyha namına celp ve 
Kuruçeşme antreposuna ithal edilmiş olan kazan ve teferruatının bankaya teslimi için vaki 
müracaat üzerine bittahkik anlaşılmıştır. 

Marülarz 43 üncü maddenin birinci fıkrası: « 35 inci madde de tayin olunan müddetlerden 
ziyade gümrüklerin dahil ve haricinde ve antrepolarda kalan eşyayı ticariye ile yolcu eşyası 
üzerinde eshabının kâffei hukuku sukut eder » diye yazılı bulunmaktadır. 

Maddenin sarahatine nazaran muayyen müddette.'i fazla kaldığı için üzerinde eshabının 
hukuku sukut edecek olan eşya eşyayı ticariye ile yolcu eşyasıdır. ancak eşyayı ticariye tabirin
den maksadın ne olduğu vazih bir şekilde anlaşılamamaktadır . Eşyayı ticariye tabiri eşyanın 
zatine matıı foîduğu ve binaenaleyh eşyanın nevi ve mahiyetinin nazara alınarak bunu celbtdenin 
meslek ve sıfatının tacir veya ^ayri tacir olmasının haizi ehemmiyet olamıyacagı teemmül oluna-
bilirsede ihtiyacaiı beşeriyeyi tatmin etmesi hasebiyle alınıp satılabilen ve bu itibar ile her zaman 
ticarî birmahiyet kesp ve arzedebilen bütün eşyayı zat ve mahiyeti itibarile değil, ticaret maksadile 
getirilmiş olup olmamaları keyfiyetile ietkik etmemek doğru olamıyacagı gibi bu hal bilhassa 
Devlete ait veya her hangi bir menfaati içtimaiyeye hadim cemiyete mahsus eşyayı ambarda bir 
müddet fazla kaldığı için satarak buna mahal veren uzv ve mümessilleri takibe kıyam etmek, bir 
Devlet müessesesi elile Devlet Hazinesine veya menfaati ammeye hizmeti gaye edinen bir 
cemiyet veya müessese kasasına teemmülsüz bir zarar ika etmek gibi istenilmeyen neticeler 
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dahi tevlit edecektir. Hu neticelerin ise vazsı kanunun kasdıııdan uzak olduğu ve ambarda 
müddetini geçiren eşyanın ticaret edilmek üzere getirilmiş olup olmadığının ve hususum 
getiren şahsı hakikî veya hükminin, Devlet veya menfaati ammeye hadim müesseseler tarafın
dan getirilmiş olup olmadığının tefrikile bu neviden olanlarının mezkûr 43 üncü madde 
şümulünden hariç addedilmesi maddenin ruhuna muhalif düşmiyeceği cihetle keyfiyet bu 
şekilde de mıılalea edilebilir. 

Arzedildiği üzere iki şekilde de mütaleaya müsait olan madde muhtacı tefsir görülmüş 
olduğundan hâdisenin tefsiren halli için keyfiyetin B. M. Meclisine arzına müsaade buyurul-
ması tasvibi samilerjne arzolunur efendim, 

Maliye vekili 
M. Abdiilhalik 

Ataliyt' ciM'iiıiK'iıi m a / h a l a s ı 
T. B. M. M. 

Maliye encümeni 7 - VI - 1032 
Karar „V 67 
Esas M 3/113 

Yüksek Reisüğe 
Oümrük kanununun 43 üncü maddesinin trfsirine dair Başvekâletten gönderilen 6/4212 

numaralı ve 5-XII-l932 tarihli tezkere ile melfufu olan Maliye vekâletinin tezkeresi Gümrük 
ve İnhisarlar vekâletinden gelen hususî memur hazır olduğu halde tetkik ve müzakt re 
olundu. 

Mülga Ticaret Vekâleti tarafından İsparta, Kayseri ve Kırşehirde iplik fabrikaları tesisi 
için 1925 senesinde Almanyaya sipariş edilmiş ve bilahara vürut ederek Kuruçeşme antrepo
suna konulmuş olan 12 parça kazan ve teferruatına kanunî müddet içinde bir taraftan tesahup 
edilmemiş olması dolayısile bunlar n eşyayı ticariye misilli gümrük kanununun muaddel 4 3 
üncü maddesi hükmüne tevfikan satılarak bedelinden gümrük resminin bittenzil üst tarafı irat 
kaydedilmiştir. Oümrük kanununda ise bu gibi eşya için istisnaî bir kayıt bulunmadığından 
mümasil muamelelerde ınabihittat*>ik olmak üzere Devlet veya menfaati ammeye hadim mües
seseler tarafından getirilen eşya hakkında tüccar eşyası gibi muamele olunup olunmıyacağmın 
tefsiren halli talep edilmektedir. 

Gümrük kanununa müzeyyel kanunun 43 üncü maddesini tadil eden 1549 numaralı ka
nunun birinci maddesinde tüccar eşyasının ambarlarda bir sene ve yolcu eşyasının da üç ay
dan ziyade bırakılamıyacağı ve antrepolarla çifte anahtarlı hususî ambarlardaki eşya için bu 
müddv-tin 3 sene olduğu gösterild ği gibi mezkûr kanunun ikinci maddesinde de bu müddet 
zarfında kaldırılmıyan eşyaların müzayede ile satılacağı münderiç olup Devlet veya menafii 
ammeye hadim müesseseler tarafından getirilen eşyadan hahsedilmemekte olmasına ve bunla
rın ne yolcu ne de tüccar eşyası addedileceğine nazaran bu kabil eşya ve levazımın mezkûr 
maddelerin dairei şümulüne giremiyeceğine ve binaenaleyh meselenin vuzuhu karşısında 
tefsirine mahal görülmediğine encümenimizce karar verilmiştir. 

Ancak Almanyaya sipariş edilen mezkûr kazan ve teferruatının dairei aidesince alâka gös-
termiyerek üç sene gibi epeyce uzun bir müddet Kuruçeşme antreposunda sahipsiz bir mal 
gibi bırakılmasını ve binnetice satılarak zarar vukuuna meydan verilmesini encümenimiz tees
sürle karşılamakta ve Bütçe encümeninin de nazarı dikkatini celbe savan bir hadise olarak 
telâkki etmektedir. 
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Evrakı mezkûre havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi kılınmak üzere Yüksek Reisliğe 

arzolunur. 
Maliye Encümeni Reisi Na. M. M. Kâtip Aza Aza 

Bayazıt Bayazıt İstanbul 
İhsan İhsan M. Ziya Refik Adnan 

Aza Aza Aza Aza Aza 
Kâmil M. Nedim Ömer Zülfü Emin 

Bütçe encümeni mazbatas 
T. B. M. M. 

Bütçe encümen 
M. X° 160 23-V/1932 

Esas J\e 3/103 
Yüksek Reisliğe 

Gümrük kanununun 43 üncü maddesinin tefsiri talebine dair olup encümenimize havale 
buyrulan Başvehâietin 5-XII-lQ3i tarih ve 6/4212 numaralı tezkeresi ve Maliye enccümeninin 
bu baptaki mazbatası ile birlikte Gümrük ve İnhisarlar Vekili Beyin huzurile mütalea ve tetkik 
olundu. 

Tefsiren halli istenen mesele mülga Ticret vekâleti tarafından İsparta, Kayseri ve Kırşehirde 
iplik fabrikaları tesisi için 1Q25 senesinde Almanyaya sipariş edilmiş ve bilahara vürut ederek 
Kuruçeşme antreposuna konulmuş olan 12 parça kazan ve teferruatına kanunî müddet içinde 
bir taraftan tesahup edilmemiş olması dolayısile bunlar eşyayı ticariye gibi Gümrük kanununun 
muaddel 43 üncü madpesi hükmüne tevfikan satılarak bedelinden gümrük resmi tenzil olun
duktan sonra üst tarafı irat kaydedilmiştir. Gümrük kanununda bu gibi eşya için istisnaî 
bir kayit olmadığına nazaran mümasil muamelelerde esas ittihaz edilmek üzere Devlet veya 
meııafii umumiyeye hadim müesseseler tarafından getirilen eşyanın maddenin metninde muvcut 
«. tüccar eşyası» mefhrmuna dahil olup olmadığının ve bunlar gibi muameleye tâbi tutulup 
tulmayacağının tayininden ibarettir. 

Gümrük kanununa müzeyyel kanunun 43 üncü mednesini tadil eden 1549 numaralı kanu
nun l inci maddesinde « tüccar eşyası » ve * yolcu eşyası » tabirleri kullanılarak bunlardan 
tayin olunan müddetler zarfında kaldırılmıyanların ne suretle satılacağı da ikinci maddede 
gösterilmiş ve Devlete veya menafii umumiyeye hadim müessesata ait olanlardan ithal ve satışı 
Devletin inhisarında oknayıpta ( mühimmatı harbiye gibi ) herkes tarafından yapılması müm
kün olan ithalât eşyasının, cins v; mahiyet ve ithalinden maksat ve gaye her ne suretle olursa 
olsun ammenin tâbi olduğu hüküm ve şeraite tabî olacağına ve hilâfına Gümrük kanununda 
bir kayit ve işaret bulunmadığına nazaran mezkûr 1549 numaralı kanunun meri bulunmadığı 
tarihte satılan kazanların bedelinden resim ve masraf tenzil edildikten sonra bakiyesinin 
dahi satış esnasında cari olan ahkâmı kanuniye dairesinde gümrüğe irat kaydolunması zarurî 
görülerek Encümeninıizce müttefikan kararlaştırılmıştır. 

Mülga Ticaret vekâleti tarafından sipariş edilipte tesahup edilmemek yüzünden satılmasına 
sebebiyet verilmiş bulunan eşya hakkında Maliye encümeni tarafından izhar olunan teessüre 
Encümenimiz dahi iştirak eylemekte ve müsebbipler hakkında ayrıca kanunî takibat yapılması 
lüzumuna kani bulunmaktadır. Umumî Heyetin tasvibine arzo-unur. 

Reis Rs. V. M. M. Kâ. Aza 
Gümüşaııe Konya Konya Tokat Afyon Karahisar 
fi. Fehmi K- Hüsnü K. Zaim Süreyya Ali 

Aza Aza Aza Aza Aza 
Aksaray Bursa Çorum İsparta Niğde 

A. Süreyya Mustafa Mükerrem Faik 
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Sıra NQ 229 
7 haziran 1926 tarih ve 906 numaralı kanunla tadil edilen 
gümrük kanununun 43 üncü maddesinin tefsiri hakkında 
3/20 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye, Maliye ve 

Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 11 - XI - 1930 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/3915 

B. M. M. Reisliğine 

Kanunî müddetlerden ziyade gümrüklerde kalan eşyanın sureti f üruhtma dair olan muaddel 
gümrük kanununun 43 üncü maddesinin tefsiri hakkında Maliye vekâletinden yazılan 6-II-1930 
tarihli tezkerenin sureti leffen takdim kılınmıştır. 

Muktazasının ifasına müsaade Duyurulması arzolunur efendim. 
Başvekil 
îsmet 

Başvekâleti Celileye 

Gümrük kanununun 35 inci ve gümrük kanuna müzeyyel kanunun 43 üncü maddesini tadil eden 
No. 1540 ve 4-1-1930 tarihli kanunun ikinci maddesinde « gümrük kanununa müzeyyel 7 - VI -
1926 tarihli ve No. 906 kanunun 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

35 inci maddede gösterilen müddetlerden ziyıde gümrüğün dahil ve haricinde ve antrepolarda 
kalan tüccar eşyası ile yolcu eşyası ait olduğu kayit ve evrakta yazılı izahat veçhile Gümrük 
idaresince müfredatla ilân edildikten sonra gümrük memurlarından teşkil olunacak bir heyet ta
rafından müzayede ile satılır. 

Çabuk bozulmak ve telef olmak tehlikesine maruz bulunan veya saklanması tehlikeli veya 
masraflı olan eşya 35 inci maddede gösterilen müddetlerin bitmesinden evvel eşyayı getiren sefi
neler acentalanna veya şimendifer idarelerine veya onların yerlerini tutanlara haber verilerek yu
karıda gösterilen şartlarla satılır. 

îhaleden evvel eşya sahibi müracaat ederek gümrük resmini ve sair vergi ve resimleri öderse 
eşyası kendisine verilir. 

Birinci ve ikinci fıkralar mucibince satılan eşyanın tutarından evvelâ gümrük resmi sonra 
sırasile para cezasından alacağı olanların hakkı, ardiye, vezin ücreti, Devlete ait resimler ve ver
giler ve para cezasının geri kalan kısmı alınıp irat edildikten sonra üst tarafı kalırsa emanet hesa
bına alınır. 

Ondan sonra bu paradan yine sırasile rıhtım, iskele resmi, nakil ücretleri, navlun ve beledi
yeye ait resimler verilir. Emanete alınan para bunların hepsini tamamen ödemeye yetişmediği 
halde alacaklılara garameten dağıtılır. Bu ücretler ve sairenin temininden sonra geriye para 
kalırsa sahiplerinin müracaatlarında kendilerine verilmek üzere emanet hesabında saklanır. 

Müzayedeye konulan eşyanın müzayede bedeli hiç olmazsa gümrük resmini ödemek şarttır. 
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Müzayede bedeli gümrük resmini tamamen ödeyebilecek miktara yetişmezse o eşya ecnebi 

memleketlere gönderilmek şartile alıcısına satılır. 
Bu suretle de alıcısı çıkmıyan eşya hastaneler ile hayrî cemiyetlere elverişli oluduğu 

takdirde piyasalarda satılmamak şartile bedelsiz ve resimsiz oralara verilir. Hayrî müesse -
selerin işine yaramaz veya yukarıdaki şart temin edilmezse imha olunur. 

3 üncü maddesinde bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Muvakkat maddesinde ^gümrüklerle antrepolarda bulunup 1928 senesi soiıuna kadar kanunî 

müddetini geçirmiş olan eşya bedelinin gümrük resmini ödemesi şartı gözetilmiyerek satıkr,, di
ye muharrerdir. 

Bu kanunun 3 üncü maddesi mucibince tarihi neşrinden muteber olduğu cihetle neşri tarihi 
olan 13 - T - 1930 tarihinden evvel 35 inci maddede yazılı müddetleri gümrük ambar ve antre
polarında geçirmiş olan eşya hakkında ahkâmı sabıkanın tatbiki icap edeceği anlaşılmakta ise de 
Hazine hukuk müşavirliğinden yazılan mütaleada filvaki eski 43 üncü maddei kanuniyeııin meri
yeti esnasında kanunî müddetini geçirerek Devlete intikal eden eşya üzerinden sahibi evvelleri
nin hukuku tasarrufiyelerinin avdet etmesi kaideten varit görülmemiş olmakla beraber mülga 43 
üncü madde mucibince ancak gümrük resmi müşterisi tarafından tediye edilmek şartile dahile 
ithal edilmek üzere satılması mümkün olan bu kabîl eşyanın bedelinin gümrük resmini ödemesi 
şartı gözedilmiyerek satılabilmesi 43 üncü madde de mevzubahs olmadığı ve münhasıran mez
kûr 1549 numaralı kanunla derpiş edilmiş bir keyfiyet olmasına ve 1349 numaralı, kanunun 
(gümrükler ile antrepolarda bulunup 1928 senesi sonuna kadar kanuni müddetini geçirmiş- olan 
eşya bedelinin gümrük resmini ödemesi şartı gözetilmiyerek satılır) diye muharrer olan mui-ak^ 
kat maddesi vazn kanunun mülga 43 üncü maddesinin mevkii meriyette bulunduğu zaman esha-
bının hukuku sakıt olmuş olan eşya satışının dahi yeni kanuna tevfikan icra olunacağını kabul 
ettiğine ve yeni kanunda mevzubahs eşyanın satış bedelinin gümrük resmini tediyeye kâfi 
olması hükmüne işbu madde ile bir istisna vazetmesi ile anlaşılmakta bulunmasına ve bir hâ
disenin kısmen eski ve kısmen yeni kanun hükümlerine tâbi tutulması varit olamıyacağından va-
zıı kanunun eski kanunun zamanında kanunî müddetleri tamam olarak esbabının hukuku sukut et
miş olan eşyanın da yeni kanuna tâbi olmasını istihdaf eylemiş olduğunu bu muvakkat madde
ye istinaden iddia olunabileceğine ve binaenaleyh ileride bir takım ihtilâfat ve davalara ve binneti-
ce zarar ve ziyan tediyesine mahal bırakılmış olacağına binaen bu noktanın tef siren halletti-
rilmesi beyan olunmuş ve mütaleai vakıa muvafık görülmüş olmakla iktizasının ifasına müsaade 
buyurulmasını arz ve rica ederini efendim. • 

Maliye vekili 

Adliye encümeni mazbatası 

W - VI -1932 

Yüksek Reisliğe 

(iümrük kanununun 43 üncü maddesinin tefsiri hakkında Başvekâletin 11 - X - 1930 tarih ve 
(i/3915 numaralı tezkeresi havale edildiği Maliye encümenince mütalea beyanı zımnında Adliye en
cümenine tevdi olunmakla Gümrük ve inhiasrlar vekili Ali İlana Beyefendi huzurile tetkik olundu. 

Tefsiri istenen gümrük kanununun 43 üncü maddesi 7 - VI - 1926 tarih'.'ve-906 numaralt gümrük 
kanununa müzeyyel bir kanunla tadil edildikten sonra 4 - V -1930 tarih ve 1549 numaralı diğer bir 
kanunun ikinci maddesi]e bir kere daha tadile uğramış olup gerek asıl ve gerek iki defa tadil olu
nan biı madde gümrük ambar ve antrepolarında kalan eşyanın ne suretle satılacağına dair hüküm
lerden bahistir. . . - . . . • • • • 

T. B. M. M. 
Ad. encümeni 
-Karar No. il 
Esas No. 3/20 
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906 numaralı kanun, kanunî müddfetrten ziyade kalmış olan eşyada sahiplerinin bütün haklarının 

sakıt olduğu hükmünü ihtiva etmektedir. 
1549 numaralı kanun ise bu kabîl eşya üzerinde sahiplerinin bütün haklarının sukutu 

hükmünü kaldırmış ve gümrük idarelerince bu eşyanın bir heyet marifetile müzayede ile sa-
Devletc ait resim ve vergilerin alınmasını ve kalırsa rıhtrın, iskele resmi, nakil ücreti, navul ve bele
diyeye ait resimlerin istifa edileceğini ve bunları teminden sonra geri para kalırsa sahiplerinin mü
racaatında kendilerine verilmek üzere emanet hesabında saklanacağını ve eşyanın müzayede bede
linin hiç olmazsa gümrük resmini ödemesi şartını ve bu bedel gümrük resmine yetişmezse ecnebi 
memlekete götürmek üzere zuhur edecek alıcısına satılmasını ve böyle bir alıcıda çıkmazsa elverişli 
olduğu halde bu eşyanın hastanelerle hayrî cemiyetlere bedelsiz verilmesini bu da mümkün olmaz
sa i mıh a edilmesi hükmünü ta^aınmun etmektedir. 

Bu kanunun muvakkat maddesinde de, 1928 senesi sonuna kadar kanunî müddetini geçirmiş 
olan eşyanın gümrük resmini ödemek kaydi gözedilmeksizin satılacağı beyan olunmaktadır. 

Sahiplerinin hakları sakıt sayılan kanunun meri olduğu sırada kanunî müddetten fazla kalan eş
yanın sukut hükmünü refeden bu günkü kanun zamanında satılma muamelesinin hangi hükümlere 
tevfik edileceği tereddüdü mucip ve tefsire muhtaç görüldüğü Hükümetin nıütaleanamesi münderi-
catından ve Maliye encümeninin de encümenimizin mütaleasmı istifsar ettiği hususun buna mütedair 
olduğu müntehim olmaktadır. 

Encümence icra edilen müzakere neticesinde: 1928 senesi sonuna kadar gümrüklerle antrepolarda 
bulunan ve kanunî müddetler geçmiş olan eşyanın 43 üncü maddenin son muaddel hükmüne göre 
satılacağı ve ancak eşyanın müzayede bedelinin ..gümrük resmini ödemesi şartının gözetilmemesi 
muvakkat maddenin sarahatinden anlaşılmakta ve bu suretle 906 numaralı kanunda, eşya sahipleri
nin haklarının iskatı hükmünün tamamile kaldırılmış olmasından iskat keyfiyetinin artık nazara 
alrnmıyacağı muhakkak bulunmaktadır. Esasen mülkiyet hakkının tanınması müeyyet olan 1549 
numaralı kanunun hakkın sukutu kelimesi ortadan kaldırması hukukî esasata tevafuku itibarile di' 
başka türlü tatbika imkân görülememektedir. 

Netice itibarile 906 numaralı kanunun meriyeti zamanında kanunî müddetten fazla gümrüklerde 
antrepolarda kalmış olan eşyanın yalnız müzayede bedelinin gümrük resmini ödemesi şartının nazarı 
itibara almmıyarak satılması ve müzayede t u t a m ı n meri 43 üncü maddenin son şekli ahkâmı dai
resinde gümrük resmi, para cezası ve sair Devlet resmi ve rıhtım, nakliye ücreti navol ve belediye 
rüsumuna tahsisinden sonra geri kalanının sahibi namına emanet hesabında saklanması ve ihale
den evvel sahipleri müracaat ederek bütün resimleri öderlerse eşyanın kendilerine verilmesi icap 
edeceği encümenimizce ekseriyetle karargir olmakla bu mütaleayı mübeyyin mazbata Maliye encü
menine tebliğ edilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Adliye E. Reisi N. M. M. Kâ. Aza Aza Aza Aza 
Kocaeli Yozgat Antalya Balıkesir Çanakkale Çorum 
SalâJıattin Numan Van fi Osman Niyazi Münir 

Aza Aza Aza Aza 
Erzincan Manisa. Trabzon Sukut eden hak avdet etmiyeceğinden 906 ııuma-
Abdülhak Refik Şevket Raif ralı kanunun meriyeti zamanında kanunî, .müd

detleri geçirmiş olan eşya hakkında sahibinin 
mülkiyeti 1549 numaralı kanunla iade edilmiş 
sayılamıyacağındau ekseriyet kararma muhali
fim. 

Kayseri 
Sait Azmi 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 21 - VI -1932 

Karar No. 71 
Ksas No. 3/20 

Yüksek Reisliğe 

Kanunî müddetlerinden ziyade gümrüklerde kalan eşyanın ne suretle satılacağına dair olan 
muaddel kanunun 43 üncü maddesinin tefsiri talebine dair Başvekâleti Celileden gönderilip en
cümenimize havale buyuruları 11 -XT-1930 tarihli ve 3915 numaralı tezkere ile Adliye encümeni
nin mazbatası ve bu baptaki evrak Gümrük ve inhisarlar vekili Raııa Beyefendi hazır olduğu halde 
mütalea ve müzakere olundu: 

Tefsiri istenilen mesel: 1928 senesi sonuna kadar gümrüklerle antrepolarda kalarak kanunî 
Müddetlerini geçirmiş olan eşya hakkında 900 numaralı kanunun 43 üncü maddesi ahkâmına gö-
remi yoksa bunu mııaddil olan 1549 numaralı kamın hükümleri dairesinde mi muamele olunaca
ğının tayininden ibarettir. 

Mezkûr 1549 numaralı ve (î kânunusani 1930 tarihli kanunun 3 üncü maddesinde; işbu kanun 
neşri tarihinden muteberdir denilmekte olmasına binaen bu kanunun meriyete girdiği tarihe ka
dar 906 numaralı kanunun 43 üncü maddesindeki ahkâma tevfikan muamele olunması icap eder. 

Ancak mezkûr 1549 numaralı kanunun muvakkat maddesinde « gümrüklerle antrepolarda bu
lunup 1928 senesi sonuna kadar kanunî müddeti geçirmiş olan eşya bedelinin gümrük resmini 
ödemesi şartı gözetilmiyerek satılır » denilmekte olmasına nazaran bu muvakkat maddenin hük
mü, metinde tasrih edilen eşyanın yalnız gümrük resmini ödeyip ödememesi nazarı dikkate alın
madan satılması şartını sarahaten tazammun etmekle ve bu hükmün bundan başka noktalara teş
miline imkân bulunmamaktadır. 

Esasen Adliye encümeninin ahiren yazdığı mazbatada dahi 1928 senesi sonuna kadar yani 
906 numaralı kanunun meriyeti zamanında kanunî müddetten fazla gümrüklerle antrepolarda 
kalmış olan*eşyanın yalnız müzayede bedelinin gümrük resmini ödemesi şartı nazarı itibara alınmı-
yarak satılmasına ve müzayede tutarından mezkûr 43 üncü maddenin muaddel şekli dairesinde güm
rük resmi ve saire verildikten sonra geri kalanının sahibi namına emanet hesabında saklanmasına ve 
ihaleden evvel sahipleri müracaat ederek bütün re-simleri öderse eşyanın kendilerine verilmesine ve 
binaenaleyh mezkûr 43 üncü maddenin muaddel şeklî, eşya sahipleri haklarının ıskatı hakkında 906 
numaralı kanunda münderiç olan hükmü tamamile kaldırmış olması hasebi!e iskat keyfiyetinin artık 
nazara almmıyaeağına ekseriyetle karar verildiği beyan kılınmaktadır. 

Adliye encümenince ittihaz edilmiş olan ve encümenimizin daha evvel verdiği karâra da şeklen 
tevafuk eden ekseriyet kararına aynen iştirak edilmiş ve binaenaleyh 1549 numaralı kanunun sara
hati karşısında meselenin tefsirine lüzum olmadığı"" bu kere dahi müttefikan karar verilmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi kılınmak üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 
Mal. E. Reisi N. M. M. Kâ. Aza Aza Aza Aza Aza 

İstanbul İstanbul Kütahya İsparta Diyarbekir Sivas Aydın 
M. Ziya M. Ziya Ömer Kemal Turan Zülfü Şemsettin Adnan 

Aza Aza 
İçel Kastamonu 
Emin Ucfik 



- S -
Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 25-VI-1933 

M. No. 161 
Esas No. 3/20 

Yüksek Reisliğe 

Kanunî müddetlerden ziyade gümrük ambar ve antrepolarında kalmış eşyanın satış tarzını gös
teren gümrük kanununun 1549 numaralı kanun ile muaddil 43 üncü maddesinin tefsiri talebine dair 
olup encümenimize havale buyurulan Başvekâletin 11 - XI--1930 tarih ve 6/3915 numaralı tezkeresi 
Adliye ve Maliye encümenlerinin bu baptaki mazbatalarile birlikte Gümrük ve inhisarlar vekili Beyin 
huzurile mütalca ve tetkik olundu. 

Tefsiri istenen mesele : 
906 numaralı kanunun birinci maddesile tadil görmüş olan gümrük kanununun 43 üncü maddesi 

hükmünce kanunen muayyen müddetlerden ziyade gümrüklerin dahil ve haricinde ve antrepolarda kal
mış olması yüzünden üzerinde eshabının kâffei hukuku sukut edip sahipsiz eşya namını alan ve satı
larak matlubatı rüsumiye ile ücurat ve masari çıktıktan sonra bakiyei bedel Hazine namına irat kay
dedilmek lâzımgelen eşyadan elyevm elde ve henüz satılmamış bulunanlar mevcut olduğuna ve halbuki 
mevzubahs muaddel 43 üncü madde muahhara n 1549 numaralı ve 4 kânunusani 1930 tarihli kanunun 
ikinci maddesile tekrar tadil edilerek bu gün meri olan işbu muaddel son şekil ise sahipsiz eşya madde
de tafsil edilen merasim dairesinde satılarak rüsum, ücurat ve masarif çıktıktan sonra bakiyei bedeli 
sahiplerinin müracaatında kendilerine verilmek üzere emanet hesaıbmda hıfzedilmesini âmir bulun
duğuna nazaran kanunun hakkı mülkiyeti rofoden eski şeklinin meriyeti zamanında sahipsiz sıfatını 

iktisap ettiği halde ayni kanunun hakkı mülkiyeti tanıyan son şeklinin meriyeti esnasında henüz 
satılmamış olarak elde mevcut bulunan eşyanın Devlete mi yoksa sahiplerine mi ait olması lâzım-
geleceği keyfiyetidir. 

43 üncü maddenin bundan evvelki muaddel şekli malın resim ve masraflardan bakiye kalan 
miktarını Hazineye irat kaydetmekte olmasına mukabil bu gün meri olan ikinci muaddel şekli 
bu bakiyeyi eshabı namına emanet hesabında hıfzettirerek müracaatlarında kendilerine tediye 
ettirmek ve satış muamelesinden evvel kanunun tarifatı dairesinde sahipleri müracaat ederse 
resim ve masrafları alınarak malın kendilerine teslimine müsaade etmek gibi birinci şekli muadde
lin tamamen makûsu bir tarzı muameleyi ihtiyar etmiş bulunmakta ve buna zamimeten muvakkat 
maddeci ile de 1928 senesi sonuna kadar sahipsiz sıfatını iktisap etmiş eşya için - ahkâmı umumi-
yenin tesbit ettiği gümrük resmini ödemek şartını dahi nazara almaksızın - tutacağı bedel ile sa
tılmasına müsaade eylemektedir. 

Hakkı tasarrufu ıskat eden eski kanuna karşı yeni kanunun o hakkı mutlak surette kabul ve 
ıiade etmesine ve muvakkat maddesi ile de eski kanunun meriyeti zamanında eshabının hukuku 
sakıt olmuş olan eşya satışının dahi yeni kanuna tevfikan icra olunacağını kabul eylemekte ol
masına nazaran brinci muaddel 43 üncü maddenin hükmü cari olduğu zamanlarda kanunî müd
detlerini geçirerek sahipsiz olmuş eşyadan satılamıyarak bu günkü muaddel 43 üncü maddenin 
meriyeti zamanına intikal etmiş olanların bu günkü ahkâma tebaan satılıp rüsum, ücurat ve ma
sarif çıktıktan sonra bakiyei bedellerinin sahiplerine tediyesi ve ihaleden evvel sahiplerinin müra
caatı halinde yine bu günkü ahkâma tevfikan malın kendilerine iadesi lâzrmgeleceği diğer encü
menlerin mütalealarına iştirak edilmek suretile encümenimizce de muvafık bulunarak kabul olun
muştur. Umumî heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis Reis V. M. M. Kâ. 
Gümüşane Konya Konya Tokat Afyon Karahisar Elâziz İsparta 
/ / . Fehmi K. Hüsnü K. Zaim Ali II. Tahsin Mükerrem 

Çorum Niğde Giresun 
Mustafa Faik Kâzını 





Sıra No 213 
Evkaf umum müdürlüğünce bazı inşaat için 200 000 liraya 

kadar taahhüdat icrasına dair I 396 numaralı kanun 
lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet li-V1-1!)32 

Muamelât müdürlüğü 
S o i/1: ti/16 İH 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Evkaf umum müdürlüğünce bazı inşaat için. iki yüz bin liraya kadar taahhüdat icrasına dair Ma
liye vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 0 - VI - 1932 tarihli içi imamda Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanım lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasımn ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Evkaf umum müdürlüğünce bazı inşaat için ( 200 000 ) liraya kadar taahhüdat icrasına 
mezuniyeti mutazammm kanun lâyihasının esbabı mucibesi 

Vakfın bazı yerlerde pek kıymetli arsaları mevcut olup buralara akar inşası hem vakfa ehem
miyetli menfâat temini hem de memleketin imar ve tezyini noktasından vüeup derecesinde görül
mektedir. * ' " .. 

Sonra "Ankarada " inşa' ettirilmiş büyük apartımanın çamaşırlık olarak bırakılan üst las
ını şimdiye kadar öylece durmaktadır ki buraya otuz, kırk bin lira kadar sarf ile sekiz daire ya
pıldığı takdirde metruk olan o kısımdan epiçe istifade temin olunacaktır. • • - • 

Bir de yine bu apartımanın asansörü olmadığından bukadar ayak merdiveni inip çıkmak 
müstecirler için ne derece müşkülâtı mucip olduğu muhtacı izah değildir. Binaberin üst katm 
apartıman haline ifrağı faideli ve asansörün kısa bir zamanda yapılması zarurî görülmektedir. 

Ancak bütçenin malûm olan vaziyetine ve satılan mahaller bedelâtının sureti sarfı da mahallen 
mukayyet bulunmasına mebni lüzumu tahakkuk eden işbu inşaat ve tadilât için ayrıca mezuniyet 
istihsalinden başka çare bulunamadığından merbut lâyihai kanuniye arz ve teklif kılınmıştır. 

Bu iş için azamî iki yüz bin lira kâfi geleceği ve inşaatın yapılacağı mahallerin fillıal satış be* 
deli olmaması ve iki sene zarfında da masarifi inşaiyeyi karşılryacak bir dereceye baliğ olma
ması nazarı dikkate alınarak maddeler o suretle kaleme alınmıştır. 



- 2 -
Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 20 - VI - 1932 

M. No. 154 
Esas No. l/;i96 

Yüksek Reisliğe 

Evkaf umum müdürlüğünce ba^ı inşaat iyin iki yüz bin liraya kadar taahhüdat icrasına dair olup 
Başvekâletin 14 - VI - 1932 tarih ve 6/1618 numaralı tezkercsilc Yüksek Meclise takdim edilerek 
encümenimize havale buyuruları kanun lâyihası Evkaf umum müdürü Beyin huzurile tetkik ve mü
zakere olundu, 

Lâyihaya meı Imt esbabı nuıcibcye ve müdiri umunu Beyden alınan izahata nazaran Aııkarada-
ki ikinci vakıf apartrmanıntn çamaşırlık halinde bulunan üst katının daire haline ifrağı ve asan
sör tesisi ve Antalyada belediye tarafından yeniden açtırılan caddede Evkafa ait arsalar üzerin
de ıraiıktazı inşaatın yapılması ve Ankarada Şengul hamamı ittisalindeki köşeye evvelce plânları 
tesb.it olunarak inşası kararlaştırılan binanın yaptırılması için ceman yüz on bin liranın kifayet 
edeceği anlaşılarak bu miktar üzerinden taahhüdat icrası için mahalleri satış bedelâtından ve ki
fayet etmediği takdirde 1932 bütçesi tasarruf a tından veya varidat fazlalarından karşılanmak 
üzere istikraz akline mezuniyet verilmesi encümenimizce muvafık görülmüştür. 

La.yiba.nrn birinci maddesi bu kararımıza göre tadil edilerek yazılmıştı!-. Lâyihanın ikinci mad
desi ise mahallerinin satrş bedelleri kifayet etmediği takdirde diğer maluller satış bedellerinden 
filhal istimal edilmiyenlerinin dahi istikraz taksitlerinin tediyesinde tavızen sarfedilebilmesi me
zuniyetini tazammun etmektedir. Encümenimiz bu vesile ile mevcut mevzuat ahkâmını tadil eyle
meği muvafık bulmadığından bu maddenin kabulüne imkân görememiş ve lâyihadan tayyini kabul 
eylemiştir. 

Diğer maddeler aynen kabul edilerek bu suretle tadilen ihzar edilmiş olan lâyiha Umumî heyetin 
tasvibine arzolunur. 

Reis Reis vekili M. M. Kâtip 
Gümüşanc Konya Konya Tokat Aksaray Afyon Karahisar Bursa 
H.Fehmi K. Hüsnü K.Zaim Süreyya A.: Süreyi/a Ali Dr. Galip 

Elâziz; Çorum İsparta Niğde 
/ / . Tahsin Mustafa Mükcrrem Faik 

http://tesb.it
http://La.yiba.nrn
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Evkaf umum müdürlüğünce bazı inşaat için iki 
yüz bin liraya kadar taahhüdat icrasına dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — Evkaf umum müdürlüğünce akar 
olarak yeniden yaptırılacak bazı mebani ile An-
karadaki ikinci apartımanm asansörü ve üst; 
kısmının apartıman haline ifrağı için iki senede 
ödenmek ve azamî iki yüz bin lirayı tecavüz et
memek üzere İcra Vekilleri Heyeti karariLe taah
hüdat icrasına mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 2 — Tediye edilecek taksitler mahal
linin satış bedelinden, kifayet etmediği takdirde 
filhal istimal edilemiyen diğer mahaller satış be
dellerinden tavizen sarfolunur. 

MADDE 3 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 4 ^~ Bu kanunun hükümlerini icraya 
Başvekil memurdur. 

Bş. V. Ad. V. 
tsmet 

Ha. V. Mal. V. 

9-VI 
M. M. V. 

Zckâi 
Mf. V. 

Dr. T. Büstü M. Abdülhalik Esat 
Ik. V. S. 1. M. V. 

M. Şeref Dr. Refik 
G. 1. V. 
Ali Hana 

• 1932 
Da. V. 

$. Kaya 
Na. V. 
Hilmi 
Zr. V. 
Muhlis 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Evkaf umum müdürlüğünce bazı inşaat için ta
ahhüdat akü mezuniyetine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Ankara ve Antalyada akaratı 
vakfiye inşa ve mevcutlarının ikmali nevakısüe 
tamirleri için mahallerinin satış hasılatı kifayet 
etmediği takdirde 1932 malî senesi bütçesi tasar-
rufat ve fazlai varidatı dahi itfa karşılığı olarak 
tahsis edilmek ve iki sene zarfında tamamen 
ödenmek üzere yüz on bin liralık istikraz akti ve 
yüz on bin lirayı tecavüz etmemek şartile ve Baş
vekâletin tasvibile taahhüdat icrası hususunda 
Evkaf umum müdürlüğüne mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 2 -**. Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

*•• 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Başvekil memurdur. 





Sıra JNO 2 3 2 
Aksaray Mebusu Besim Atalay Bey ve 18 arkadaşının 
Saman pazarı - Hamamönü yolunun açılmasına dair 2/44 

numaralı kanun teklifi ve Nafıa ve Bütçe encümenleri 
mazbataları 

Yüksek Riyasete 
Ankara merkezi hükümet yapıldığı gündenberi şehrin tanzim ve ıslahı için mühim fedakâr

lıklar yapılmış; yeni şehirler ve mahalleler vücude getirilmiştir. 
Şehrin muhitine ve sayfiyelerine yollar açılmış ve bu yolların tekrar tadil ve ıslahı için 

halen devam edilmekte bulunulmuştur. Bu ümran hareketleri şükranı muciptir Şimdiye kadar 
hiç bir taraftan el dokundurulmıyan ve şehrin nüfus kesafeti itibarile en büyük parçasını teşkil 
eden Samanpazarı mevkiinin şarkılıdaki mahallelerin şehrin diğer aksamile yol irtibatı henüz 
temin edilmemiştir. Bu ameliye Samanpazarından Hamam önüne umumî plânda gösterilen cad
deden iki bin üç yüz metrelik parçanın açılması ile temin edilmiş olacaktır. 

Yedi sekiz sene evvelki şehremaneti kanunu ve belediyeye yardım için tahsisat kanunları 
müzakere edildiği zaman esbabı mucibelerine merbut mavi renkteki projede ilk açılacak yollar 
meyaaında ( Samanpazarı - Hamamönü yolu ) mevcut olmasına rağmen şehir için bu hayatî 
işe başlanmamıştır. Şeraiti hazıra yeni tealıhurlara müsait olmadığı ma.umdur. 

Ankara civan için evvelce Hathas şirketine ihale edilmiş olan bir milyon liralık işler me-
yanından onda birinin bu kısma tahsisile (Samanpazarı - Hamamönü) kısmının adi yol halinde 
dahi olsa açılması vücup derecesindedir. Halkın teşebbüs ve sayile imar edilmekte olan ( Ha
mamönü - Cebeci) kısmının şehirle irtibatının temini büyük bir halk kitlesinin minnet ve şük
ranlarını davet edeceğini arzederiz. Bu hususun temini için tanzim kılınan kanun lâyihası 
merbuten takdim kılındı. 

Müstaceliyetle müzakeresini teklif eyleriz efendim. 
Aksaray 

B. Atalay 
Ankara 
Eşref 

Ankara 
Şakır 

T. B. 
Nafıa 
Karar 
Esas 

M, 

Urfa 
Refet 

Ankara 
A luslihittin 

Mardin 
Abdürrezzak 

. Af. 
encümeni 
J\e 
JV 

6 
2J44 

Ankara 
Rıfat 
Afyon 
Cemal 
Ankara 

Ftalit Ferit 

Ordu 
Hamdi 

Kastamonu 
Refik 
Ordu 
Recai 

Nafıa encümeni mazhala^ı 

Bursa 
M. Fehmi 

Van 
Hakkı 

Kırşehir 
Serdar 

Tekirdağ 
Celâl Nuri 

Elâziz 
Ahmet Saffet 

Mithat 

25-V1-1932 

Yüksek Reisliğe 
Aksaray Mebusu Besim Atalay Bey ve on sekiz refiki tarafından teklif olunup Yüksek 

Riyasetten 21-VI-1932 tarihile muhavvel kanun lâyihası Nafia Vekili Beyefendinin huzurile 
tetkik ve müzakere olundu. 



Ankara İmar Müdüriyetinden bilistifsar Samanpazarı - Hamamönü kısmı (400) ve Hamam-
önü - Musiki mektebi kısmı (800) metre olup ( 1 200 ) metreye baliğ olan bu yolun açılması" 
hakikaten memleketin o kısmı için hayatî bir tesir yapacağında Encümenimiz müttehittir. 
Ancak bu yolun istimlâk ve inşası için Ankara ve civarı yollarından yapılacak tasarrtıfat kâfi 
görülmediğinden Ankara içme sulan tahsisat.nın tasarrufatımn dahi bu hususa tahsisi muvafık 
görülerek birinci madde olveçhıle tadil ve 3 üncü maddeye dahi ( Maliye Vekâleti ) ilâve 
olunarak Bütçe Encümenine tevdi buyurulmak üzere takdim kılındı. 

Nafıa En. Reisi M. M. Kâ. Aza Aza Aza 
Samsun Erzincan Manisa İçel İsparta Kütahya 

Et hem A. Samih İbrahim 
Aza Aza Aza Aza Aza Aza Aza 
Urfa Trabzon Samsun Mersin Konya Antalya Eskişehir 

Ali Saip Hakkı Osman L. Fikri 
liütçre (Micı'ııiKMiima/hatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 25 - VI - 1932 
M. No. 164 
Sıra No. 2\44 

Yüksek Reisliğe 
Aksaray mebusu Besim Atalay Bey ve 18 arkadaşının, Samanpazarı - Hamamönü yolunun 

açılmasına dair olan kanunî teklifi Nafıa Encümeninin mazbatasile birlikte Encümenimize 
havale olunmakla tetkik ve müzakere olundu. 

Hakikaten Samanpazarı - Hamamönü yolu Ankara halkı için pek hayatî ehemmiyeti haiz 
olmasına ve evvelce Ankara civarı yollarile su işlerine muhassas mebaliğin tasarrufatından 
verileceğine göre umumî bütçeye yeni bir külfet ilâvesini tazammun etmediğinden mezkûr 
kanunun birinci maddesi tadilen ve müstaceliyet kararıle Umumî Heyetin tasvibine aızolunur. 

Rs. Re V. M. M. Kâtip Aza Aza Aza 
Oümüşane Konya Konya Tokat Afyon Karahisar Çorum Elâziz 
H, Fehmi K- Hüsnü K. Zaim Ali Mustafa H. Tahsin 

Aza Aza Aza Aza Aza 
Bursa Giresun Niğde İsparta Yozgat 

Dr. Galip Kâzım Faik Mükerrem S. Sırrı 

AKSARAY MEBUSU BESİM ATALV BEY VE 
18 ARKADAŞININ KANUN TEKLİFİ 

10 haziran 1929 tarih ve]525 nıımuaralı kanu
nun dördüncü maddesine müzeyyel kanıınlâyıhası 

Madde 1 — 1525 numaralı kanunun 4 üncü 
maddesine aşağıdaki fıkralar ilâve edilmiştir. 

Ankara - Çorum şosesinin mebdei olan 
Samanpazarı - Hamamönü yolu ve bunun icap 
ettirdiği istimlâkât bedeli Ankara civan yol
larına mahsus paralardan ve Hathas şirketine 
ihale edilmiş olan yollar meyanından hemen 
açılacaktır. 

Madde 2 — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

Madne 3 — Bu kanunun icrasına Nafia 
ve Dahiliye vekilleri memurdur. 

NAFIA ENCÜMENİNİN TADİLİ 
10 haziran 1929 tarih ve 1525 numaralı ka

nunun 4 üncü maddesine müzeyyel kanun 
MADDE 1 — 1525 numaralı kanunun 

4 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar ilâve edil
miştir: 

Ankara - Çorum şosesinin mebdei olan Sa
manpazarı - Hamamönü yolunun Ankara ve 
civarı yollarına mahsus mebaliğden ve Ankara 
içme suları inşaatına 1712 numaralı kanunla 
muhassas mebaliğ tasarrufatından inşasına ve 
istimlâkine Nafıa vekili mezundur. 

MADDE 2 —- İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Nafıa, 
Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 



BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 
10 haziran 1029 tarih ve 1525 numaralı kanu-
nnu 4 üncü maddesine müzeyyel kanun lâyihası 

MADDE i — Ankara - Çorum şosesinin 
mebdei olan Samanpazarı - Hamamönü yolu
nun Ankara ve civarı yollarına mahsus meba-
ligden ve 1712 numaralı kanunla muhassas 
mebaliğ tasarruf atından hemen inşa ve istimlâk 
bedelleri tesviye olunacaktır. 

MADDE 2 — Mafıâ encümeninin aynen. 

MADDE 3 — » » » 





Sıra No 227 
Hazineden taksitle mal satın almış olanların taksit bedel
lerinin tecili hakkındaki kanuna müzeyyel 1/291 numaralı 

kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 6 - IV -1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/837 

B. M. M. Yüksek Reisliğine ! 

1773 numaralı kanuna zeylolmak üzere Maliye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heye
tinin 2 - IV - 1932 tarihli içtimamda Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasmm ifasına müsaade Duyurulmasını rica ederim efendim. 
Baş ve ki L 

tamet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Eski tarihlerde ziraî mahsulün kıymetli olduğu zamanlarda; bedelleri taksitle ödenmek üzere 
Hazineden satın alınan bağ, bahçe, tarla, imalâthane gibi malların muhtelif sebeplerle irat ve 
hâsılatının taksitleri tediyeye kifayet edememesi sebebile müstahsillerin duçar oldukları müşkü
lâtın tehvini evvelce derpiş olunarak Hazinece yapılan teklif Meclisi Âlice tadilen tasvip ve bu 
mallara ait taksit müddetlerinin tezyidi ve azamî 12 seneye ircaı 1773 numaralı 21 mart 1931 ta
rihli kanunla kabul olunmuştur. 

Bu tedbir, Devlete olan borçların tediyesinde mümkün mertebe suhuleti tazanmıun etmekte 
ve kanun hükmü her yerde tatbik cdilegelmekte ise de düşman, usat ve hasbellüzum Hükümet 
tarafından emlâki ihrak ve tahrip edilmiş kimselerin 13 mart 1340 tarihli kanuna tevfikan ha-
rikzede sıfat ile istihsal eyledikleri mazbatalar muhteviyatının 1340 ve 1341 senelerinde yapılan 
satış bedellerine mahsup olunacağı zumile müzayedelere yüksek bedellerle iştirak eyledikleri 
ve Manisa, (Kimüşane vilâyetleri gibi bazı yerlerden vaki istifsara cevaben bu mazbataların mü
zayedelerde teminat olarak kabul edilebileceği bildirilmesinin de fazla rağbeti celbeylediği ve 
bu yüzden bu gibi yerlerdeki satışların yüksek fiatlarla icra edilerek halen taksitlerinin tedi
yesinde imkânsızlık hâsıl olduğu ve salifülarz 1773 numaralı kanunun taksitlerin tevzi ve tecilini 
mutazamnım hükümlerinin temin edebildiği suhuletin İni şekilde mal alanların, vaziyet ve taleplerini 
tatmin edemediği mütevali müracaatlardan anlaşılmaktadır. Mevcut mevzuata göre borçlarını 
vaktü zaman il e vermiyenlerin satın aldıkları malların ihalelerini fesih ve bunları yeniden müzaye
deye vazetmek lâzımgelip, ancak tediyeyi işkâl eden sebepler bu mallara yeni müşteri bulmak 
imkânını da güçleştirdiği, diğer cihetten o tarihte aldıkları mazbataların satış bedellerine mah
subu da kanunen mümkün olamadığı cihetle bu vaziyette olan müstahsil halka tediye imkânı 
vermiş olmak üzere bu kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

Lâyihai kanuniyede; mevcut mevzuatın harikzede olarak kabul ettiği kimselerden evvel ve 
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ahar bu sıfatla iskân edilmemiş olanların ellerinde mevcut mazbataların borçlarına mahsup edil
mesi ihtimalile ve kısmen bunları teminat akçası olarak göstermek suretile bilmüzayede aldıkları 
mallar istihdaf edilmiş ve kânunusani 1926 tarihli kanun müzayedelerde istikrazı dahilî kabulü
nü temin etmekle müteakip tarihlerdeki satışların ayni vaziyette telâkkisi mümkün olamıyacağı 
düşünülerek kanun hükmü kânunusani 1926 tarihine kadar mazbatalarını istihsal ederek yine bu 
tarihe kadar müzayedelere iştirak edip uhdesinegayrimenkul ihale edilenlere hasredilmiştir. 

1773 numaralı kanun, akar kasti!e alınan ve irat getiren emvali tecilden istisna ettiği ci
hetle bu kanunlada akarların haricinde kalan gayrimenkulâtı satın alanların vaziyeti nazarı 
dikkate alınmıştır. 

Aşair, muhacirin gibi muhtaç halkı iskân ve Devlete olan borçlarını uzun seneler zarfında te
diye maksadile mevzu olan borçlanma kanunundayirmi sene müddet kabul edilmiş olmasına göre 
bu kanunla da harikzedelerin aldıkları malların bedellerini yekûnen yirmi taksitte verebilmeleri 
ve binaenaleyh borcun iştira tarihinden itibaren yirmi seneye tevzii şimdiye kadar verilmemiş 
olan taksitlerde mütebaki senelere taksimi ve müeccel taksitlerin diğer kanunda olduğu 
veçhile % 5 gibi cüzî bir faize raptı vaki müracaatları geniş bir mikyasta karşılamış olacağı 
ve dolayısile de ,hükmü mürtefi olan 622 numaralı kanundan istifade edemiyenlerin imkân mer
tebesinde tatmin edilmiş bulunacağı teemmül edilerek işbu kanun lâyihası ihzar edilmiştir: 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 16 - VI -1032 

Karar No. 72 , . . y . 
Esas No. 1/291 : ( r r 

Yüksek Reisliğe 

1773 numaralı kanuna zeylolınak üzere Maliye vekâletince hazırlanıp Başvekâletin 6/837 numaralı 
ve 6 nisan 1932 tarihli tezkeresi I e gönderilen kanun lâyihası ve esbabı mucibe mazbatası encümenimi
ze havale edilmiştir. 

Bu lâyihanın ihtiva ettiği mesele: 622 numaralı kanunun birinci maddesinde zikredilen eşhastan. 
726 numaralı kanunun meriyeti tarihine kadar. Hazineden taksitle ziraî gayrimenkul, mestken ve 
irat getiraıiyen arsa satın almış olanların, ellerindeki hasar mazıbatalarını daha evvel istihsal etmiş 
olmak şartile, taksitlerinin yirmi seneye iblâğı için Maliye vekilinin mezun tutulmasından ibarettir. 

Lâyihanın encümence müzakere edileceği sırada iadesi Hükümetçe talep edilmiş ise de bu husu
sun Gümüşane meşbusu Edip Servet Bey tarafından tekabbül edilmesine mebni keyfiyet mumailyeh 
hazır olduğu halde bu kere encümende tetkik ve ve müzakere edildi. 

Teklifi vakiin esas itilbarile 932 senesi bütçesindeki emvali metruke satış bedellerine taallûk et
mekte ve binaenaleyh varidatın tenakusuna tesir edecek mahiyette bul ummasına ve Devlet varidatı
nın aıttırılımasını veya eksiltilmesin! intaç edecekher nevi kanun lâyiha ve tekliflerinin Bütçe encü
menince tetkik edilecek işler cümlesinden bulunduğu da dahilî nizamnamemizin yüz yirmi altıncı 
maddesinin dördüncü i'rkrasmda münderiç olmasına nazaran mezkûr teklifin Bütçe encümenince 
tetkiki lâzımgeleceğine ittifakla karar verildi. Bu baptaki evrak Bütçe encümenine tevdi kılınmak 
üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Maliye E. Reisi M. M. Kâtip Aza Aza Aza 
Çorum Istaribul Malatya Kastamonu İzmir 
îsmet M. Ziya M. Nedim Refik Kâmil 

Aza Aza Aza Aza 
Kütahya İçel Diyarbekir Aydın 

Ömer Emin Zülfü Adnan 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 2H - VI - U)H2 

M. No. 159 
Fsas No. 1/291 

Yüksek Reisliğe 

1773 numaralı kanuna zeylolmak üzere Maliye vekâletince hazırlanıp Başvekâletin 6 nisan 1932 
tarih ve 6/837 numaral ı tezkeresile Büyük Meclise takdim kılınan kanun lâyihası Maliye encü
menince müzakere edildiği sırada Hükümetçe görülen lüzum üzerine «eri alınmıştı. Bilâhare 
(iümüşane mebusu Kdip Servet Bey tarafından tekabbül edilmesi üzerine Maliye encümenince mü
zakeresine devam edilen bu teklif ile encümeni müşari leyhanm buna dair olan mazbatası 
encümenimize havale buyurulmuş olduğundan mu hasebe i umumiye müdürü Bey hazır bulunduğu 
halde mütalea ve tetkik olundu. 

Umumî harpte ve istiklâl harbinde düşman taraf ından istilâ edilen mahallerde mülkleri tahr ip 
edilen vatandaşların zararlarını mehnıaemken telâfi etmek için firar ve tagayyüp eden bir kısmı 
eşhasın hazineye intikal eden mülkleri satış bedellerinin Ziraat bankasında teraküm ettirilerek za
ra r ve ziyan «-örenlere gara met en tevzii 15 nisan 1341 tarihli kanunun verdiği salâhiyetlere istina
den takar rür etmiş ve bu suretle tanınmış bulunan hak ve menfaatleri nazara alan Maliye veka
leti de hasar mazbatalarının bu nevi emlâk ve emvalin satışlarında teminat olarak kabulünü 
icap eden mahallere tebliğ eylemişti. 

V;:nmış olan kasabaların belediyelerce yeniden tanzim kılınan puanlarında arsaların bir kısırı 
yollara alınmış ve bir kısmı da vaziyet ve mahiyetini değiştirmiş okluğundan meskenlerini yeniden 
yapmak zaruret inde kalan halk satılmakta olan metruk arsaları bir taraf tan ihtiyaçlarının tazyiki ve 
diğer taraf tan haşarat mazbatalarının teminat olarak kabul edilmesini bedeller ile de mahsup edi
lebileceği hakkında bir delil telâkki etmek dolayısile müzayedelerde hesaba srğmıyacak derecede 
yüksek fiatlarla almışlardı. 

Ahiren neşredilen 24 mayıs 192S tarih ve 1331 numaralı kanunun 6 inci maddesi ahkâmı 15 ni
san 1341 tarihli kanunla tefrik edilmiş olan emval ile bunların satış bedellerinden Ziraat ban
kasında teraküm eden mebaliğ hazineye mal edildiğinden haşarat mazbataları lemina' kuvvet ve ma
hiyetlerini zayi eylemiş ve hamillerine garameten tevzi edilecek bir şey de kalmamıştır. 

Yukarıda arz ve izah edilen kanunların verdiği ümitlerle her tür lü hesap ve tahminlerin fevkine 
çıkan yüksek fiatlarla almış oldukları arsa ve arazinin bedellerini kısa bir zamanda tediye edemiyen 
bu vatandaşların evvelce kabul olunmuş ve bilâhare refedilmiş olan hak ve menfaatlerini dahi bir 
dereceye kadar telâfi etmek üzere bu nevi ihalelerden mütevellit hazine matlubatının borçlanma 
kanunundaki müddete göre tahsil edilmesi muvafikı hak ve adalet görülmüş ve lâyiha bu esaslara 
göre tadilen Umumî heyetin tasvibine arzolunmuştur . 

Reis Reis V. M. M. Kâ. 
(Jünıüşane Konya Konya Tokat Afyon Karahisar Aksaray Çorum İsparta 
/ / . Fehmi K. Hüsnü K. Zaim Süreı/ifa Ali A. Süreyya Mustafa Mükerrem 

Niğde 
Faik 
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HÜKÜMETİN TEKLİK BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

1773 numaralı kanıma mü
ze yy el kanun lâyihası 

MADDE 1 — 15 nisan 1341 tarihli ve 622 nu
maralı kanunun birinci maddesinde mezkûr olan 
eşhasın 27 kânunusani 1926 tarihli ve 726 numara
lı kanunun meriyeti tarihine kadar Hazineden tak
sitle satın almış olduklaır her türlü ziraate mu-
hassas arazi ve faaliyetit mahsulâtı ziraiye ile alâ
kadar fabrika, imalâthane ve mümasillerinin veya 
meskenler ve irat getinmiyen arsaların bedellerini 
yirmi taksite iblâğa Maliye vekili mezundur. 

MADDE 2 — Geçmiş senelere ait müterakim 
taıksitler, gelecek seneler taksitlerine zam ve tvezi 
edilir ve tecil edilen nıebaliğ % 5 faize tâbi olur. 

MADDE 3 — Bu kanun hükmü birinci madde
de mezkûr kimselerin zararlarını müsbk mazbata
larını satın aldıkları gayrimenkul lerin uhdelerine 
ihalesinden evvel istihsal eylemiş olanlara aittir. 

MADDE 4 
herdir. 

Bu 'kanun nesri tarihinden mııte-

MADDE 5 — Bu kanunun hükmünü icraya Ma-
ive vekili memurdur. 

Bş. V. 
İsmet 

Da. V. 
Ş. Kaya 
Mf. V. 
Esat 
S. 1. M. V. 

Dr. Refik 

Ad. V. 
Yusuf Kemal 

Ha. V. 
Dr. T. Rüştü 

Na. V. 
Hilmi 

(i. t V. 
Ali Rana 

2 - IV -1932 
M. M. V. 

Zekât 
Mal. V. 

M. Abdülhalik 
îk. V. 

Mustafa Şeref 
7A\ V. 

Muhlis 

,21 mart 1931 tarih ve 1773 numaralı kanuna 
müzeyyel kanun lâyihası 

MADDE 1 — 15 nisan 1341 tarih ve 622 numa
ralı mülga kanunla mukaddema istilâ ve harp tah
ribatı dolayısile hakları tanınmış olan eşhasın 1928 
senesi mayısı niıhayetine kadar Hazineden taksitle 
satın almış oldukları irat getirmiyen arsalar ile 
her nevi arazi ve bina vergisi kanunile tayin edi
len kıymeti bin liradan dun meskenlerin bedelle
rinden baikiye kalan borçlan, borçlanma kanunun
daki müddete göre taıhsil edilir. Bunlardan borç
larını bu kanunla tayin edilen müddetten evvel ve 
bu kanunun meriyetinden sonra tediye edecek olan
lar da 27 kânunusani 1926 tarih ve 726 numaralı 
kanunun dördüncü maddesinin son fıkrasından is
tifade ederler. 

22 nisan 1341 tarilı ve 642 numaralı kanun hük
mü mahfuzdur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 



Sıra No 225 
Askerî ceza kanununa müzeyyel 1/126 ve Askerî muhake
me usulü ve askerî ceza kanunlarının bazı maddelerinin 
tashih ve tadiline dair 1/319 numaralı kanun lâyihaları ve 

Millî Müdafaa ve Adliye encümenleri mazbataları 

Asker i ceza kanununa müzeyye l 1/120 numaralı kanun lâyihası 
T. C. 

Başvekâlet 
Muamelât müdürlüğü 25-VI-1931 

Sayı 6U850 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Askerî ceza kanununa zeylen M. M. vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 
21-VI-931 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı muci-
besile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 
Devlet demiryolları, Devlet vapurları idaresinde ve memleketin müdafaa vesaitini imal ve 

ihzar eden fabrikalarda ve sınaî müessesatta çalışan memurin ile müstahdeminden askerlik mü
kellefiyetine tâbi bulunmayanların hali seferberide düşmanın kara ve deniz ve hava taarruziarile 
kara bombardımanları gibi tehlikeli zamanlarda vazifeleri başından kaçmak maksadile terki 
hizmet ve vazife etmeleri yüzünden memleketin müteessir olacağı bedihi bulunduğundan bu 
gibi memurin ile müstahdeminin seferberlik esnasında kavanini askeriyeye tâbi kılınarak tehli
keli zamanlarde kendilerinden terki vazife edememeleri ve edecek olanların da emsaline ibreti 
müessire olmak üzere derhal divanı harbe tevdileri vatanın müdafaası noktasından muvafık gö
rülerek askerî ceza kanununa müzeyyel merbut lâyihai kanuniyenin tanzimi münasip bulunmuştur. 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Millî Müdafaa encümeni 7 - VIJ - 1931 
Karar No. 1.3 

Esas No. 1/126 

Yüksek Reisliğe 

Askerî ceza kanununa zeyl olarak tayin edilmiş olan ve encümenimize havale bııyurulfiıı ka
nun lâyihası mahsus memurile birlikte tetkik ve müzakere edildi: 

Merbut esbabı mucibedede zikredildiği üzere lâyihanın istihdaf ettiği gaye ve tedbir şudur: 
Devlet demiryollarile vapurları idarelerinde, memleketin müdafaa vasıtalarını imal eden ve 
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hazırlıyan fabrika ve sanayi müesseselerinde çalışan ve askerlik mükellefiyeti haricinde bulunan 
memur ve müstahdemlerin, harbin icabı olarak düşman tarafına her ne nevi ve suretle olursa olsun 
mezkûr müessesat aleyhine vaki olacak taarruz ve ateş tehlikeleri karşısında, vazifeleri başından 
kaçmamaları ve kendiliklerinden terki hizmet etmemeleri aksi harekette bulunanları askerî ceza-
kaııunu hükümlerine tâbi tutulmalarıdır. Bu tedbirle vatan müdafaası işlerinin mühim zamanlar
da sekteye ve akamete uğramamasını temindir. 

Şayanı ehemmiyet olan ve ittihazı lüzumlu görülen mezkûr tedbir tatbikatında askerlik mü
kellefiyeti olmıyan vatandaşa umumî ve şamil bir mahiyette mükellefiyet tahmil edilmemesi de 
çok dikkate alınacak noktadır. Bu noktanın kanun lâyihası metninde açık yazılması için 1 inci 
maddedeki ( dahi seferberlik müddetince ) ibaresinin ( dahi verilen emir hükmünün ve vazifenin 
devam ettiği müddetçe ) suretinde tadili ve diğermaddelerin olduğu gibi kanun lâyihasının kabu
lüne encümenimizce karar verildi. Keyfiyet Umumî heyetin tasvibine arzolunur. 

M. M. E. Reisi N. M. M. Kâtip Aza Aza Aza 
Giresun Muş Tokat Tokat Ordu 

İhsan îhsan A. Rıza B. Lûtfi L. Müfit Iiecai 
Aza Aza Aza Aza 

Malatya Konya Diyarbekir Kars 
M. Nedim K. Hüsnü Kâzım Muhittin 





HÜKÜMETİN TEKLtFt ! MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN TADÎLÎ 

•Askerî ceza kanununa müzeyel 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Seferberlik hazırlıkları başladığın
dan itibaren müdafaai memleket işlerinde .kulla
nılmak için emir ve vazife alan kara, deniz, hava, 
'nakliye vasaitile fabrika ve -müesseselerde çalışan
ların askerlik çağından hariç olanlar dahi seferber
lik müddetince bilûmum kavanini askeriyeye tabi
dirler. 

Bunlardan terki vazife ve hizmet edenler aske
rî mahkemelere tevdi olunurlar. 

MADDE 1 — Seferberlik hazırlıkları başladı
ğından itibaren müdafaai memleket işlerinde kulla
nılmak için emir ve vazife alan kara, deniz, hava 
nakliye vesaitile fabrika ve müesseselerde çalışan
ların askerlıik çağından hariç olanlar dahi verilen 
emir hükmünün ve vazifenin devam ettiği müddet
çe bilûmum kavanini askeriyeye tabidirler. Bun
lardan terki vazife ve hizmet edenler askerî mah
kemelere tevdi olunurlar. 



ADLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

İ~> - VI -1932 tarih ve 1632 namareth askeri 
ceza kanununun bazı maddelerini 

teıdil eden kanun lâyihası 
M'ADDE 1 — 1682 numara İr kanunun 7(1 nci 

maddesi aşağıda yazrh sure t te tadil edi lmişt i r : 

Mahpus ve mevkuflardan kabanların cezası 
Mahpuslardan nöbetçiyi veya muhafazasına 

memur o lardan kand ı r a r ak veya dalgınl ığından 
yahu t yer inde bu lunmamasından istifade ederek 
kaçanlara geri kalan mahkûmiyet ler inin yarısı 
nispetinde ceza verilir. Her halde bu ceza bir ay
dan aşağı olamaz. 

Bu suretle kaçan mevkuf lar da altı aya kadar 
hapisle cezalandırıl ır . 

MADDE 2 — Mezkûr kanunun 77 nci maddesi
ne aşağıda yazrh fıkra ilâve edi lmişt i r : 

Oda hapsini çekmekte iken ceza mevkiini ter-
keden zaibitlerle askerî memurlar hakkında <la ay
ni ceza ta tb ik olunur. 

MADDE ".] — Mezkûr kaininim 82 nci madde
sinin 2 numaralı fıkrası aşağıda yazdı suretle ta
dil edi lmişt i r : 

Yukarıki f ıkrada yazılı suçlar silâhlı iken veya 
toplu efrat karşısında yahut kavli veya filî tehdit 
şeklinde yapılmışsa yirmi bir günden aşağı olma
mak üzere katıksız hapis veya üç günden aşağı ol-
maımaik üzere hapis cezası verilir. 

M A D D E 4 — Mezkûr kanunun 1()(> neı madde
si aşağrda yazdı sure t te tadil edi lmişt i r : 

Askerî karakol ve nöbetçi ve devriyene taarruz 
çelenlerin cezaları 

Askerî karakola , nöbetçiye ve devriyeye ha
kare t eden veya bunlar ı dini em iyen veya bun
lara mukavemet te bulunan yahut filen t aa r ruz 
eden bu suç lan âmire karşı yapmış saydı r ve öy
lece cezalandırıl ır . 

M ADDET)— Mezkûr kanunun 11.19 uncu mad
desi aşağrda yazrlr sure t te tadil edi lmişt i r : 

Mafevkin cürüm saı/ılmıı/acak olan fiilleri 
1 - Bir madunun filî taarruz)arınr defetmek ya

hut müh rem ve müstacel bir zaruret ve tehlike ha
linde verdiği emirlere itaat ettirmek için bir ma
fevk taraf ından yapılan müessir fiiller makam ve 
memuriyet nüfuzunu suiistimal telâkki edilemez 
ve suç say [İni az. 



Bu kanun neşri tarihinden mute-

Bu kanunun ahkâmını icraya İcra 

MADDE 2 
herdir. 

MADDE .3 
Vekilleri Heyeti memurdur. 21 -VI-1931 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmişt 

MADDE 3 — Aynen kaimi edilmist 

Bş. V. 
İsmet 

Da. V. 
Ş. Kaya 

M İ V. 
Esat 

Ad. V. 
Yusuf Kemal 

Ha. V. 
Dr. T. Küstü 

Na. V. İk. V. 

M. M M. 
Zekâi 
Mal. V. 

M. Abdül halik 
S. î. M. V. 

Hilmi Mustafa Şeref Dr. Refik 
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2 - Bu hüküm harpte veya eşkıya müsademeleri 

ve isyan yahut askerlik harekâtı ve mücrim taki- ! 

batı gibi mahrumiyet vazifeler başında mübrem ! 

surette elzem bir itaati temin iyin başka vasıtalar 
bulunmadığı takdirde bir zabitin madunun ısrar 
ve mukavemetine karşı silâh kuUanmıya mecbur | 
kalması halinde de caridir. 

3 - Mafevkin, hizmete ve askerliğe dair ku
sur ve hatalardan dolayı madunu tenkit ve mua-' 
heze etmesi hakaret sayılmaz. 

MADDE 7 — Mezkûr kanunun 131 inci mad
desinin matlabındaki (askerî) kelimesi tayyedil -
mistir. 

MADDE 8 — Mezkûr kanunun 154 üncü mad
desi aşağıda yazılı surette tadil edilmiştir: 

Talebenin hukukunun zevalini mucip haller 
Sahtekârlık, hırsızlık, emniyeti suiistimal, do

landırıcılık, yalan yere yemin ve yalan yere şa
hitlik, iftira, dilencilik ve adabı umumiyeye ve 
nizamı aile ve vatan aleyhine cürümlerden birile 
bir aydan fazla hapis ve ağır hapis ve hukuku am
meden mahrumiyet cezalarına mahkûm olan aske
rî talebenin, talebeliksıfatile iktisap ettikleri her 
türlü hukukun ve muvazzaf hizmetten başka ih
tiyat zabiti ve gedikli küçük zabit olmak ve as
kerî hizmet ve memuriyetlere ve mekteplere gir
mek hakkının ziyama hükmolımur. 

(iayritabiî mukarenette bulunduğu veya bunu 
nzasile kendisine yaptırdığı mektep idare heyeti 
tarafından yapılacak tahkikatla sabit olan talebe
nin kaydi terkin edilmekle beraber muvazzaf hiz
metten başka askerî hizmet ve memuriyetlere ve 
askerî mekteplere girmek hukukundan mahrum 
edilmelerine de karar verilebilir. Bu karar aley
hine en büyük âmiri adlî nezdinde on beş gün 
içinde itiraz olunabilir. 

Âmiri adlî karan tasdik veya askerî mahke
meye tevdi eder. Tasdik karan katidir. 

MADDE 9 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 10 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 



Askerî muhakeme usulü ve askerî ceza kanunlarının bazı maddeler in in tash ih ve tadi l ine dai r 
1/319 numaralı k a n u n lâyihası 

T. C. 
Haşvekâlct :•>()-IV - 1M:>. 

Muamelât miidihiüğil 
üayı: 6/1.040 

T. ti. M. M. Yüksek Reisliğine 

1631 numaral ı askerî muhakeme ve 1632 numaral ı askerî ceza kanunlar ının bazı maddelerinin 
tadil i hakk ında M. M. Vekâletince hazır lanan ve İcra Vekilleri Heyetince 20 - IV - 1982 tarihli 
içt imamda Yüksek Meclise arzı karar laş t ı r ı lan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim 
olunmuştur . 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
" Başvekil 

İsmet 

1631 numara l ı askerî muhakeme ve 1632 numara l ı askerî ceza kanunlar ının tashih ve tadi l ine dair 
k a n u n u n esbabı nıucibesi 

Tashih : Askerî muhakeme usulü kanununa a i t ; 
1 - As. Mh. Us. kanununun 14 üncü maddesinin 2 nci f ıkrasının sonundaki (eder) kelimesi (et

mez) seklinde olduğu ve çünkü bu f ıkradan maksat mirliva ve daha yukarı rütbeyi haiz olanlar 
hakkında hazarda B. E. 11. R. ve seferde başkumandana ait olan âmiri adlilik salâhiyetinin mâni 
zuhurunda bu makamlar ın vekiline intikal etmiyeeeğini ifadeye matuf bulunduğu ve kanunun devre i 
istihzariyesindeki bu şekilde ihzar ve basıldığı halde kanunun resmî ceride ile int işarında bu kelime 
(eder ) şeklinde çıkmış olduğundan bu kelimeniııasıl şekli olan (etmez) şeklinde tashihi. 

2 - 26 ncı maddenin (B) fıkrasındaki (134) rakamının doğrusu (136) dır. (136) neı madde 
sahtekârlık unsurunu ihtiva eden mühim bir suça taallûk etmekte ve altı aydan üç seneye kadar 
cezayı ihtiva eylemektedir. Maksat 136 neı maddede gösterilen ve maddenin matlabında işaret olun
duğu veçhile daha ziyade dikkatsizlikten tevellüt eden suçların alay askerî mahkemesine aidiyeti 
beyanındadır . (136) rakamının yerine 134 yazılmış olduğundan şekli aslisi veçhile 136 olarak tas
hihine lüzum hâsıl olmuştur. 

3 - 52 nci maddenin birinci f ıkras ındaki hâkimlerde kelimesinin doğrusu hâkimliktedir . Bu 
kelime o suretle şekli aslisine irca olunmuştur. 

4 - 112 nci maddenin sonundaki ve t ak iba t kelimesi ( veya takibat ) şeklinde iken basılma 
esnasında (ya) edat ı unu tu lmuş o lduğundan bu suret le tashihi lâzım gelmiştir . 

5 - 201 inci maddenin alt ıncı f ıkrasındaki ( iddianamelerin ) kelimesinin doğrusu ( iddiala
rının şeklinde iken iddianameler in sure t inde basılmış o lduğundan tashihine lüzum hâsıl olmuştur . 

6 - 229 uncu maddenin mat lab ındak i (kabul) kelimesinin doğrusu ( Kabil) olduğu halde ka
bul şeklinde basılmış o lduğundan şekli aslisine ircaı icap etmiştir . 

Askerî ceza kanununa a i t : 
T - Sekizinci maddenin ikinci fıkrasının sonundaki (haldir) kelimesinin doğrusu (hal idir) sek

linde iken haldir şeklinde basılmış o lduğundan tashihi lâzımgelmiştir. 
S - (17 nci maddeden evvel mat lup olarak B. hususî suret te) fıkrasının yazılması lâzım iken 

basılma esnasında unutu lmuş o lduğundan bu fd\ranm ilâvesi icap eylemiştir. 
!) - (Jöz ve oda hapis cezaların zabitlerle askerî memurlar hakkında mahiyetini ve neticelerini 

ve icrasını şeklini tarif ve tayin eden askerî ceza kanununun 24 üncü maddesinin B fıkrasının 
4 numaral ı bendinde (hapis odanın kapısmda bir nöbet*/ bulundurulması ) kanun lâyihasında tas
rih olunmuş ve lâyihada (şahsî serbestisi sa lâhiyet tar olanlar ta raf ından kanunen refedilnıiş iken 
kendiliğinden bu serbestiyi iade vdotı f irar kaslile daha ağır cezaya istihkak kesbet memişse altı 
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aya kadar hapis olunur) tarzında yazılmış olan 87 ne i maddenin Âli askerî şûrada müzakeresi 
sırasında, bıv maddenin böyle yazılmasının esasen «-erek »öz hapsinde ve «yerek oda hapsinde nö
betçi bulunmamasından mütevellit bulunduğu ve halbuki zabitan ve askerî memurlara ve hem 
efrada şamil olduğu mevzubahş edilerek bu madde şimdi kanunun 76 ncı maddesinde olduğu veç
hile nöbetçiyi kandırılarak veya dalgınlığından veya yerinde olmamasından istifade edilerek ha
pis odalarından çıkanlar şeklinde yazılmıştır. 

Meclisi Âlice 24 üncü maddenin B fıkrasının 4 numaralı bendinde hapis odalarının kapısında 
nöbetçi bulundurulmalarını tazammun eden 4 nunaralı bendi kaldırılmış ve yerine C fıkrası olarak 
(kısa hapis cezalarında maaş ve tahsisat tam olarak verilir) ibaresi konulmuştur. Millî Müdafaa 
encümeni mazbatasının buna müteallik fıkrasında 24 üncü maddenin P> fıkrasının dört rakamlı 
hükmü çıkarıldı. Esas (göz hapsi) gibi bir disiplin cezasını gören bir zabitin başında bir nöbetçi 
bulundurmak bahusus ki o nöbetçi, zabitin kıtasından olacak disipline mugayir bulunmuştur 
denilmektedir. 

Hakikat halde lâyihada göz hapsi cezasında nöbetçi bulundurulması zaten kabul edilmemiş, 
lâyihanın 24 üncü maddesinin 4 numaralı fıkrasındaki hapis odasının kapısında nöbetçi bulun
durulması oda hapis cezasına müteallik ve münhasır bulunmuştur. Bu fıkra kaldırılınca lâyiha
nın tanziminde hem zabitana hem de efrada şamil olarak kabul edilmiş olan kanunun 76 inci 
maddesinin tereddüt ve iştibaha. mahal kalmamak üzere yalnız efrada ait olduğunu tasrih et
mek sııretile maddeyi (nöbetçiyi kandırarak veya dalgınlığından veya yerinde olmamasından istifa
de ederek hapis odasından çıkan efrat) şeklinde tasrih eylemek icap eylemiştir. 

10 - Askerî ceza kanununun 119 uncu maddesindeki kanun lâyihasının 121 inci maddesi ola
rak (madunun filen taarruzuna filen müdafaa etmek fevkalâde zaruret halinde veya tehlike kar
şısında madunu verilen emre itaat ettirmek için mafevkin tasaddi edeceği fiiller cürüm sayılmaz. 
Bir zabitin verdiği emre muhalefet eden madunu muktazi olan itaat dairesine almak veyahut mü-
dafaai meşruada bulunmak veyahut firarileri çevirmek ve yağma ve tahribi men ve teskin etmek 
için sair vasıtaların f ikdam halinde silâhını ut i mal etmesi cürüm addolunmaz) mealinde tanzim 
ve ihzar olunmuşken M. M. encümenince mukaddema oO - X - 1930 tarihli kanunu muvakkat 
halinde neşredilmiş olan bu maddenin tatbikında (umumî harpte) rivayete göre bazı suiistimaller ya
pılmış olması sebebine istinaden lâyihadaki maddenin birinci fıkrasının son kısmına (ölümden 
gayri) diye bir kayit ilâve edilmiş ve ikinci fıkranın baş tarafında « bir zabitin verdiği emre mu
kavemet eden madunu muktazi olan itaat dairesine almak •» ibaresi çıkarılmış ve «firarileri çevir
mek ve yağma ve tahribin önüne geçmek için silâh kullanması, harpte ilân olunan harekât mınta-
kasmda» şartile takyit olunmuştur. Bu ilâna ne kayitler maddenin maksudu olan kuvvetini kay
bettirecek bir mahiyettedir. Kanunlar ihtiyaçların temini ve bilhassa askerî kanunlar inzibat ve 
harp zaruretlerinin teminini istihdaf eylemekte olduğuna göre öyle bir kanunun fena tatbik edil* 
mesi binnefis kanunun fenalığına delâlet etmez. Belki fena tatbik edenlerin mesuliyetini istilzam 
eyler. 

Kanun, ölümden gayri yapılacak fiillerin cürüm sayılmasını kabul etmekle yaralamıya cevaz veri- • 
yor demektir. Mafevkin maduna silâh kullanmasını icap ettiren lntzı zaruretler olur ki silâhın kulla-
nılmasile ölümü intaç etmiyerek yalnız yaralanmak sııretile maksadı temine çalışmak gibi bir hesap 
ve mülâhaza mafevki müşkül vaziyetlere düşürür, ve binnetice böyle bir zaruret ve tehlike muvace
hesinde mafevkin kanunun bu muaddel maddesindeki ölümden gayri şartını düşünerek hattı hare
ketini tayin emrinde zaman geçirmesi veya silâhını kullanmaması tehlkenin tahakkukunu mucip 
olur. Bunun en yakın ve en canlı misali Menemen hâdisesinde zabit vekili Kubilây Efendi ve müf
rezenin vaziyetidir. 

Şehit Kubilây Efendi tek başına ileri atılmayıp ta efradı da şevke çalışsa ve onlar bu emri yap-
masaydi bu maddeye nazaran Kubilây Efendinin ancak ölümden gayri bir şeyi yapmak için silâhını 
kullanabileceği ve bu filin ya korkutmaktan veyahut yaralanmaktan ibaret kalacağı anlaşılmış ve bu 
fiillerin böyle bir zamanda ne dereceye kadar kabil ve müessir olacağı kolaylıkla takdir olunabilir. 
Maddenin birinci fıkrasına nazaran böyle olduğu gibi ikinci fıkrasına nazaran silâh istimal salâhiyeti-
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nin (harp ilân olunan harekât mıntakasma hasrolunmak ayni suret ve derecede mahzurlu görülüyor. Bu 
fıkrada da yazılı vakalar yalnız harp ilân olunan harekât mıntakasnıda olmıyabilir. Hazarda da ola
bilir. Buna da en yeni misal yine Menemen hâdise-ridir. Ivubilây Efendi efradına karşı silâhını istimal 
etseydi cürüm işlemiş olacaktı. Harp ilân olunan harp mıntakasnıda olduğu gibi hazarda dahi ma
fevki silâh istimaline mecbur eden bir çok vakalar olabilir. Bu gibi zaruretlere binaen 119 uncu mad
denin merbut şekilde olduğu veçhile tadiline lüzum görülmüştür. 

11 - Askerî ceza kanununun 3 üncü maddesi askerî mektepler talebesini de askerî şahıslar me-
yaınnda göstermiş ve 154 üncü maddede bunların ne gibi suçlar ve ne derecelerdeki mahkûmiyetler 
neticesinde talebelik haklarını zayi edeceklerini kavi t. ve tasrih eylemiştir. Ancak bu maddede suç
lar sayılırken hırsızlık gibi mühim ve askerlik haysiyet ve şerefile gayrikabili telif bir suç yazılmamış 
olduğu gibi mekteplerin kendi talimatları dahilinde teşekkül edip ve talimatnameye tevfikan 
idarî mukarrerat ittihazına salahiyetli olan inzibat meclislerinin veya haysiyet divanlarının bu 
madde haricinde kalan ve fakat mektep inzibatını ve askerlik şeref ve haysiyetini muhil görül -
miyen fiillere karşı olan vazife ve salâhiyeti meskût kalmıştır. 

Bilhassa mezkûr maddeye tevfikan gayritabiîmukarenette gerek fail ve gerek meful vaziye
tinde kalan talebenin uzun müddet mahkeme kararına intizaren mektepte alakonulnıaksızın diğer 
lalebenin ahlak ve maneviyatı üzerinde menfi bir tesir yaptığı kanunun meriyetinden itibaren 
geçen kısa bir müddet zarfında görülmüş olduğundan mezkûr 154 üncü maddenin iki fıkra dahi
linde tenzili ile birinci fıkrasına (hırsızlık) suçunun ve ikinci fıkrasına da gayritabiî mukarenet 
ve vekar ve haysiyete nıünafi ve edep ve nezakete mugayir fiillerin ilâvesi suretile tertip ve tah
riri birinci fıkranın hükmen ve ikinci fıkranın ise idareteu tatbik olunması ve her iki halde de ayni 
ferî cezanın bilâ hüküm cari olması esasının kabulü muvafık ve lüzumlu görülmüştür. Zikro-
lunan esbabı mucibeye nazaran tashih ve tadil olunan kanun maddeleri lâyihası işbu esbabı 
mucibe lâyihasına leffolunmuştur. 

Askerî ceza kanununun 131 inci maddesile 24 üncü maddesinin (B) fırasının tadiline gümrük 
ve inhisarlar vekâleti umum muhafız kumandan] ığmca merbut mütaleaname ile lüzum gösteril
miş ve ayni şekilde tadil yapılmıştır. 

Gümrük ve inhisarlar vekâletince teklif edilen 18 inci maddeye ait esbabı mucibe 

1 - Askerî ceza kanununun 131 inci maddesi; askerî eşyayı çalmak, satmak, satın almak, re
hine vermek efaline maksur olup bu fillerin vahim hallerinde beş seneye kadar ağır hapis cezası veri
lir. Bu cezanın en aşağı haddi bir senedir. Fiil az vahim telâkki edilirse üç seneye kadar hapis 
cezası verilir. Cezanın haddi asgarî Türk ceza kanununun 15 inci maddesi mucibince üç gündür. 
Vahamet keyfiyeti mahkemelerin salâhiyeti takdiriyesi cümlesinden olmakla beraber fiilde şid
det sebebi mevcut olmadıkça haddi.ekalden tebaüt edilemiyeceğinden vasfı cürmiye göre tayin 

« edilecek cezada nisbeti âdile yoktur. Askerî ceza kanununun 131 inci maddesine tekabül eden 
Türk ceza kanununun 481 ve müteakip maddelerinde hapis cezaları haddi ekalden uzaklaşmak su
retile tahdit ve tayin edilmiştir. 

2 - Askerî ceza kanununun 76 ncı maddesinde hapis odalarından çıkanlar hakkında üç aya ka
dar hapis cezası tayin edilmiştir. Esasen bu madde Millî Müdafaa vekâleti tarafından tanzim kı
lınan kanun lâyihasının 8 inci maddesinde: 

(Mevkuf ve mahpuslardan nöbetçiyi kandırarak veya dalgınlığından veya yerinde olmamasından 
istifade ederek çıkanlar üç aya kadar hapsolunur) suretinde tadili teklif buyıırulmuştur. 

Askerî ceza kanununun 25 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında; (hapis odalarının kapısında bir 
nöbetçi bulundurulur) kaydi mevcut olduğundan maruz 76 ncı maddenin imali için-askerî ceza 
kanununun 24 üncü maddesinin (B) bendine; (oda hapsinin kapısında bir nöbetçi bulundurulur) 
frkrasının ilâvesine lüzum hâsıl olmuştur. 

Askerî ceza kanununun esbabı mucibesinde de hususu maruz zikredilmiştir. 
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Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. Ii. M. M. 
M. M. encümeni 25 - V - 193:1 
Karar No. 3 i 
Esas NO. 1/319 

Yüksek Reisliğe 

Askerî muhakeme ve askerî eeza kanunlarının bazı maddelerinin tadil, tashihine ait Başvekâletin' 
30-IV-1932, 15 mayıs 1932 tarihli ve G/1040, H/1302 numaralı tezkerelerile encümenimize havale 
buyurıılan kanun lâyihası M. M. vekili Beyin huzurile müzakere edildi. 

Kanun lâyihasına merbut esbabı mucibe mazbatasında nıufassalan yazdı mülâhazata encümenimiz 
de iştirak etmiş ve lâyihanın şayanı kabul olduğuna karar vermiştir. 

Kanun lâyihası 1631 numaralı (askerî muhakeme usulü) ve 1H32 numaralı (askerî ceza) kanun
larının bazı maddelerini tashih ve tadil ettiğinden lâyiha maddelerinin buna nazaran tertip edilmesi 
münasip görülerek birinci madde olarak (askerî muhakeme usulü) ne ait hükümler, ve' ikinci mad
desinde (askerî ceza) ya dair hükümler yazıldı: 

Bundan başka lâyihada teklif edilen ve zabitlerle memurların oda hapsinde, oda kapısı önüne 
nöbetçi bulundurulmasına dair olan teklifi encümenimiz kaıbııl etmemiştir. Sebebi: Bir mahkeme ka-
rarile infazı lâzımgelen cezalardan gayri hallerde yani disiplin cezalarında zabit ve askerî memurla* 
rın şeref ve haysiyetlerinin kıta veya müessese efradı nazarında muhafaza edilmesi mülâhazasıdır. 
Nöbetçi bulunmamasından istifade ederek ceza yedini (göz, oda hapsinde) terkedenler hakkında ay
rıca ceza verilmesini de kanun tesbit etmiştir. (Madde 77 fıkra 2). lâyihada yazılı ve ceza kanu
nunun 154 üncü maddesine dair teklife gelince: Askerî mektepleri talebesinde vücudu mutlak su
rette matlup olan şeref ve haysiyet mefhumunun mnnafazası için talebenin her türlü ahvaline yakından 
vâkıf olan ve mektebin tedrisi ve intizamı hususlarında birinci derece mesul bulunan mektep idare 
heyetinin, ahlâk ve terbiye vasıflarına mugayir harekette bulunanlar hakkında, hüküm verebilmesi en-
cümenimizce de muvafık görüldü. 

Binaenaleyh lâyihaya merbut esbabı mucibe mazbatasında yazılı mütalealara iytirak eden encü
menimizin, lâyihanın encümence hazırlanan tertip ve şekilde kabulüne karar verildiği arzolunur, 

M. M. E. Reisi 
(riresun 
İhsan 
Aza 

Kastamonu 
A. Hıza 

M. M. 
Kars 

Muhittin 
Aza 

Kırşehir 
L. Müfit 

Kâtip 
Diyarbekir 

Aza 
(Veli/bereket 

Naci 

Aza 
Klâziz 

Ahmet Saffet 
Aza 

Tokat 
n. Lûtfi 

Aza 
Ordu 
Ilecai 

Aza 
(lümüşane 

Şevket 

Adliye encümeni mazbatası 

T. li. M. M. 
Adliye, encümeni 25 - VI - 1932 

Karar No. 15 
Esas No. 1/126 

1/319 
Yüksek Reisliğe 

1631 numaralı askerî muhakeme usulü ve -1632 numaralı askerî ceza kanunlarının bazı maddele
rinin tadili hakkında Millî Müdafaa vekâletince hazırlanıp Başvekâletin 30-VI-1932 tarih ve 
6/1040 numaralı tezkeresile Adliye encümenine havale edilen kanun lâyihası Millî Müdafaa encüme
ninin lâyihada yaptığı tadilât ve esbabı mucibe mazbatasile birlikte Millî Müdafaa vekili Zekâi ve 
Askerî temyiz, mahkemesi müddei umumisi Rifat Beylerin huzurile tetkik ve müzakere olundu; 
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Lâyihanın iki kanuna ait tadilatı ihtiva-etmesi itibarile her kanuna müteal l ik tadil mevaddınıu 

ayr ı hir lâyiha o larak tanzimi encümenimizce tensip edilmiştir. 
Askerî ceza muhakemesi usulü kanununun bazı maddeler inin tadili hakkında encümence dokuz 

maddel ik hir lâyiha tanzim edilmiştir. 
lîıı lâyihanın birinci maddesile 1(>31 numaral ı kanunun 14 üncü maddesinin son fıkrası tadil 

o lunmuştur . Bu fıkra mezkûr kanunun -15 inci maddesinde âmiri adlilik salâhiyetinin âmiri adli 
bulunmadığı hallerde vekili t a ra f ından ifa edileceği hakkındaki hükme hir istisna teşkil e tmekte 
olduğundan seferberl ikte Başkumandan uhdesinde olan âmiri adlilik vazifesinin hiç bir suret le 
vekâleten başkası ••tarafından ifa edilmemesini mutazammm bulunduğundan ncfselenıre muvafık 
olan bu tadil encümence musip »'örülmüştür. 

Lâyihanın 2, 3, 4, 5, () ncı maddeleri kanımda tashihi icap eden bazı cümle ve kelimelerden 
ibaret t i r . Bunlar yeni bir hüküm mahiyet inde olmamakla beraber t a tb ika t t a müşkülât ı ber taraf 
etmek itibarile teklif veçhile tebdilleri muvafık bulunmuştur . 

7 nci madde ile askerî muhakeme usulü kanununun 248 inci maddesine bir fıkra ilâve edilmek
tedir . İki daire olarak halen mevcut askerî temyiz mahkemesinin içt ihatlarının is t ikrar ını temin 
etmek üzere nıütebayin kara la r hakkında temyiz müddei umumisinin temyiz heyeti umumiyesin-
den içtihadın tevhidi talebinin, te tk iki derdest i mesaile münhası r o lmıyarak evvelce sadır olan 
ka ra r l a r aras ındaki nıübayenet hal inde de dermeyan edilmesi ve verilecek ka ra r ın eski mukar re ra t a 
müessir olmıyarak emsali t ahaddüs edecek mesailde is t ikrarı temin edeceğinden faydası aşikâr 
bulunmakla bu f ıkranın ilâvesi lüzumuna encümence de kanaa t hâsıl olmuştur. 

Hükümet in teklif lâyihasında dermeyan edilip Millî Müdafaa encümenince dahi kabul edilen 
112 nci maddedeki (ve t ak iba t ) kelimesinin (veya t ak iba t ) olması ve 229 uncu maddenin nıatlabın-
daki (kabul) kelimesinin (kabil) olarak tashihi hakkında encümenimizin yaptığı t e t k ika t t a 
Meclisçe kabul edilen 1G31 numaral ı k a m u m u evrak müdir iye t inde mahfuz dosyasında bu ke
limelerin tashih edilmek istenilen sure t te olduğu ve Meclisçe neşredilen kavanin mecmuasında da 
o suretle yazılı olduğu anlaşı ldığından elde meveut bu kanunun matbu nüshalar ında "örülen yan
lışlıkların tashihi m ü m k ü n o lduğundan lâyihada dercine lüzum görülmemiştir . ' 

Ki 32 numaral ı askerî ceza k a n u n u n u n bazı maddelerinin. tadi l ine dair encümence tanzim 
edilen kanun lâyihası 10 madde olarak t e r t ip edilmiştir . 

Lâyihanın birinci maddesi askerî ceza kanununun 7(i ncı maddesini muaddi ldir . Bununla mev
kuf ve mahpuslar ın cebrü şiddet ku l lanmıyarak nöbetçi veya muhafazaya memur olanları kandı
rarak yahut dalgınl ığından ve yerinde bulunmamasından istifade ederek kaçanlara verilecek cezalar 
gösterilmiştir. 

İkinci madde ile disiplin cezalarından olan oda hapsini çekmekte olan zabitlerle askerî me
mur la r ın ceza mevkiini terkeder lerse bu halin dahi cezayı nıüstelzim olacağı hakk ında bir f ıkra 
ilâve olunmuştur . 

Üçüncü madde ile kanunun 82 nci maddesinin iki numaral ı fıkrası. bu f ıkradaki tehdidin 
kavli veya filî sure t te olacağını tavzih maksadi le tadi l edilmiştir . 

Dördüncü madde askerî karakola veya nöbetçiye hakaretin cezasını gösteren 106 ncı maddeye 
( devriyenin ) de ilâvesi maksadile te r t ip olunmuştur . 

Beşinci madde ile mafevkin cürüm sayı lmıyacak fiillerini gösteren 119 uncu maddesindeki 
1, 2, 3, ve numara a l t ındaki f ıkra lar maduna karş ı askerî i taat , intizamın temini maksat lar ını kâ-
fil olacak hudu t dahi l inde saraha t i iht iva e tmek üzere tebdil kıl ınmıştır . 

Alt ıncı madde ile de 120 inci madde hükümleri , arasında dördüncü maddede olduğu gibi 
devriye de ithal edilmiştir . 

Asıl kanunun 131 inci maddesinin ınat labında (askerî ) tabir inin bulunmasını t a tb ika t t a askerî 
mahkemeler le umumî mahkemeler aras ında ihtilâfı mucip olmasından fiilin mahiyet i i t ibari le 
m u t l a k o larak eşyanın çalınmasını ve satın alınmasını ve rehin olunmasının askerî ceza kanunu
na tevf ikan cezalandırı lması icap et t iğinden mat lap tâk i (askerî) kaydı lâyihanın 7 nci maddesin
de kaldır ı lmışt ı r . 
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Lâyihanın 8 inci maddesi askerî talebe hakkında bir takım hukukun ziyamı istilzam eden efal 

ve harekâttan bahis 154 üncü maddenin tadiline mütedairdir. 
Maddenin birinci fıkrasında mevcut olması lâzımgelen ( hırsızlık ) fili de ithal edilmiş ve 

gayritabiî ınukarenete dair olan cümleler fıkradantayyolunınuştıır. Fıkra>da sayılan efal esasen 
umumi suç envaından bulunmakla bunu mürtekip olan talebe hakkında kanunda münderiç ceza
dan başka talebelikle iktisap edilmiş ve edilecek hakların da ziyama askeri mahkemece hükme-
dilmesi zarurî olduğundan bu fıkra eski halile ipka olunmuştur. 

Ancak gayritabiî ınukarenet, kanunî takibata mevzu olmaktan daha evvel mektep idarelerinin 
talebede ahlâkî noktai nazardan arıyacakları bir sıfat olmasına binaen ekseriyette suç telâkki 
edilmiyecek olan bu fazihanın yalnız seri bir ceza mahiyetinde talebelik hukukunun ziyaı için 
mahkemeden bir büküm sudurunu beklemek doğru olmıyaeağmdan böyle gayritabiî mukarenette 
bulunan veya bunu rızasile yaptıranlar hakkında mektej) idarelerinin yapacakları tahkikatla sii-
bııtu halinde hemen mektepten kayitlerinin terkini ile beraber muvazzaf askeri hizmetten gayri 
haklarının ziyama karar verilebilmesi muvafık görülmüş ve maddenin ikinci fıkrası o yolda 
tertip-' edilmiştir. Haklarında böyle karar verilenlerin ancak 15 gün içinde en büyük âmiri adlî 
olan --Büyük erkânıharp reisine itiraz etmeleri kabul edilmiştir. Tasdik halinde âmiri adlinin 
bu kararının katı olması ve karar doğru görülmezse mahkemeye işin tevdi edilebileceği maddede 
gösterilmiştir. 

Teklif lâyihasında görülen ahlâkî ve terbiyevî evsafın kifayetsizliğinden dolayı talebe hakkın
da ayni suretle muamele yapılması yolundaki hükümler encünıenimizce bu kal.nl hareketler mek
tepler için mevcut bulunan veya yapılması icap eden talimatnamelerle kayitlerinin terkinine 
inekte]) idarelerine salâhiyet verilerek maksal temin olunabileceğinden çıkarılması muvafık görül
müştür. 

Askeri ceza kanununa tezyil edilmek üzere tanzim olunarak Başvekâletin 25 - V] - 1.931 tarih ve 
(i/1850 numaralı tezkeresile Adliye encümenine tevdi olunan kanun lâyihası bu tadil lâyihnsile 
birleştirilerek tetkik olunmuştur.' 

Millî Müdafaa encümeninin bazı cümleler tebdilile kabul ettiği bu lâyiha, seferberlik hazırlığı baş-
bıdığından itibaren kullanılacak kara, deniz ve hava nakliye vasıtalarında ve fabrika ve müesseseler
de çalışanlardan askerlik çağında olmıyanlarııı vazifenin devamı müddeti nee askeri kanunlara tâbi 
olacağı ve vazifeyi terkedenlerin askerî mahkemelere verileceği hükmünü tazammun etmektedir. 

Encümence icra edilen müzakere neticesinde bilhassa nakil vasıtasında çalışanlar belediye usul 
ve kaidelerine göre yaşları muayyen olup asıkerlikçağmda olmıyan çocukların böyle işlerde buluna-
mıyacaklan gibi askeri ceza kanununun 155 ve müteakip maddelerinde gayriaskerî eşhasın kanunla
ra tâbi olacağı ahvali göstermiş bulunduğundan bu lâyihanın kabulüne mahal görülmemiştir. 

Encümenin tanzim eylediği her iki kanun lâyihası 'Heyeti umumiyeye arzedilmek üzere Yüksek 
Reisliğe takdim olunur. 

Adliye E. Reisi N. Kâtip Aza Aza Aza 
M. M. 

Kocaeli Yozgat 
Üalâhatlitı A. Uamdi 
Aza Aza Aza 

Kayseri Erzincan 
Münir S. Azmi AhdüJhah 

Tanakkale Antalya Trabzon 
Osman Niı/azi Ilaııdar liaif 

Aza Aza Aza Aza 
Kars Kocaeli Tokat Manisa 
Nazif Haijip Nazım Refik Şevket 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

163:1 numaralı askerî muhakeme ve 1632 numaralı 
askerî ceza kanunlarının bazı maddelerinin 

tashih ve tadiline dair kanun lâyihası 

1 — Askerî muhakeme usulü kanununun 14 
üneü maddesinin sonundaki (eder) kelimesi (et
me//) suretinde tashih olunmuştur. 

2 — Askerî muhakeme usulü kanununun (26) 
ncr maddesinin ( B ) fıkrasındaki ( 134 ) rakamı 
(136) olarak tashih olunmuştur. 

3 — Askerî muhakeme usulü kanununun (52) 
nci maddesinin birinci fıkrasındaki (hâkimlerde) 
kelimesi - hakimlikte - olmak üzere tashih olun
muştur. 

4 — Askerî muhakeme usulü kanununun 112 n-
ci maddesinin sonundaki ( ve takibat cümlesi ) (ve
ya takibat) suretinde tashih olunmuştur. 

5 — Askerî muhakeme usulü kanununun (201) 
inci maddesinin (6) nci fıkrasındaki (iddianame
lerin ) kelimesi ( iddialarının ) suretinde tashih 
olunmuştur. 

6 — Askerî muhakeme usulü kanununun 229 
uncu maddesinin nuıtlabındaki (kabul ) kelimesi 
(kabil ) suretinde tashih edilmiştir. 

7 — Askerî ceza kanununun 8 inci maddesinin 
2 nci fıkrasının sonundaki (haldir) kelimesi (ha
lidir) suretinde tashih edilmiştir. 

8 — Askerî ceza kanununun 171 inci maddesin
den evvel matlap olarak ( B. Hususî surette ) 
cümlesi tashihen ilave olunmuştur. 

9 — Askerî ceza kanununun 76 ncr maddesi 
berveçhi ati şekilde tadil olunmuştur: 

Mevkuf ve mahpuslardan nöbetçiyi kandırarak 
veya dalgınlığından veya yerinde olmamasından 
istifade ederek çıkanlar üç aya kadar hapsolunur. 

( Maddenin matlabi; mevkuf ve mahpuslar
dan kendiliğinden çıkanların cezası diye yazıla
caktır. 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN TADİLİ 

1631 numarali askerî muhakeme usulü re 1632 
numaralı askerî ceza kanunlarının bazı mad
delerinin tashih ve tadiline dair kanun lâyihası 

BİRİNCİ MADDE — Askeri muhakeme usulü 
kanununun aşağıdaki maddeleri tadil ve tashih edil
miştir: 

1 - Askerî muhakeme usulü kanununun 14 ün
cü maddesinin sonundaki (eder) fıkrası (etmez) 
suretinde tashih olunmuştur. 

2 - Askerî muhakeme usulü kanununun 26 n-
eı maddesinin (B) fıkrasındaki (134) rakamı 
(136) olarak tashih olunmuştur. 

3 - Askerî muhakeme usulü kanununun (52) 
ncr maddesinin birinci fıkrasındaki (hâkimlerde) 
kelimesi (hâkimlikte) olmak üzere tashih olun
muştur. 

4 - Askerî muhakeme usulü kanununun 112 nci 
maddesinin sonundaki (ve tahkikat) cümlesi (ve
ya tahkikat) suretinde tashih olunmuştur. 

5 - Askerî muhakeme usulü kanununun 201 inci 
maddesinin altıncı fıkrasındaki (iddianamelerin) 
kelimesi (iddialarının) suretinde tashih olunmuş
tur. 

6 - Askerî muhakeme usulü kanununun 219 un
cu maddesinin dördüncü bendi (maznunun âmiri 
adlisine ve bunun alâmeratibihim mafevkindeki â-
miri adlilere ve maznun ve davacıya acıktır) şek
linde yazılmıştır. 

7 - Askerî muhakeme usulü kanununun 229 un
cu maddesinin matlabındaki (kabul) kelimesi (ka
bil) suretinde tashih olunmuştur. 

S - Askerî muhakeme usulü kanununun 234 ün
cü maddesinin son fıkrasındaki (kanuna muhalif va
kalar izah edilir) ibaresinin baş tarafına (ve birin
ci halde) cümlesi ilâve olunmuştur. 

9 - Askerî muhakeme usulü kanununun 137 il
ci maddesindeki (hukuku amme davası açılmış olur) 
ibaresi yerine (son tahkikat açılmış olur) ibaresi 
konulmuştur. 

10 - Askerî muhakeme usulü kanununun 248 nci 
maddesine 3 üncü bent olarak atideki fıkra ilâve 
olunmuştur: 

3 - 10 ger sev kokman mesele derdesti rüyet bir 
davaya müteallik olmayıp içtihatların tevhidi tale-
bile gelmiş ise verilen karar mümasil meselelerdi1 

mabihilimtisal olur. 



ADLÎYE ENCÜMENtNtN TADİLİ 

lî - VI -1930 tarih ve 1631 numaralı askerî mu
hakeme usulü kanununun bazı maddelerinde 

tadilât icrasına dair kanun lâyihası 

MADDE t — 1631 numaralı kanunun 14 üncü 
maddesinin son fıkrası aşağıda yazılı surette ta
dil edilmiştir: 

Bu maddenin hükmü 15 inci maddede yazılı 
seferberlikte âmiri adlilik salâhiyetinin Başku
mandana ait olduğu halde cereyan etmez. 

MADDE 2 — Mezkûr kanunun 26 neı mad
desinin B fıkrası aşağıda yazılı surette tadil edil
miştir: 

Askerî ceza kanununun 116 ve 136 neı madde
lerinin 1 ve 2 numaralı fıkralarında. 

MADDE 3 — Mezkûr kanunun 52 nei madde
sinin birinci fıkrası aşağıda yazılı surette tadil 
edilmiştir: 

Askerî adlî hâkimler, hâkimler kanunundaki 
dereceler için muayyen müddetleri askerî hâkim
likte ikmal etmek şartile o derecelerde hukuku 
haiz birinci sınıf adliye askerî hâkimlerinden olup 
cürüm ve muhil lî haysiyet hareketleri vukuunda 
haklarında 44 üncü madde hükmü tatbik olunur. 

MADDE 4 — Mezkûr kanunun 201 inci mad
desinin 6 numaralı fıkrası aşağıda yazılı surette 
tadil edilmiştir: 

Hâkimlerin müddei umumî ile maznun ve mü
dafii muhakeme usullerine riayet edilmediği veya 
usulde hata edildiği hakkındaki iddialarının zapta 
geçirilmesini talepte hakkı vardır. 

MADDE 5 — Mezkûr kanunun 137 nci mad-
desile matlabı aşağıdaki surette tadil edilmiştir: 

Son tahkikatın açılması maznuna 135 ve 136 
nci maddeler mucibince tebligat yapılınca son 
tahkikat açılmış olur. 

MADDE 6 — Mezkûr kanunun 234 üncü mad
desi aşağıda yazılı surette tadil edilmiştir: 

Temyiz eden taraf, hükmün hangi cihetine ta
arruz ve neden dolayı bozulmasını talep eyle
mekte olduğunu esbabı mucibeli lâyihasında beyan 
eder. Temyiz için istinat edilen sebeplerde; mu
hakeme usulüne müateallik hukukî bir kayde mi, 
yoksa kanunî diğer hükümlere mi muhalefet edil
miş olmasından dolayı itiraz edildiği gösterilir 
ve birinci halde kanıma muhalif vakıalar izah 
edilir. 
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İKİNCİ MADDE — Askerî ceza kanununun 

aşağıdaki maddeleri tadil, tashih edilmiştir: 
10 — Askerî ceza kanununun 119 uncu mad

desinin bir ve ikinci fıkraları bervechi ati şekilde 
tadil olunmuştur: 

1 - Bir madunun filî taarruzlarını defetmek, 
veyahut mübrem ve müstacel bir zaruret ve teh
like halinde verdiği emirlere itaat ettirmek için 
bir mafevk tarafından yapılan müessir fiiller 
makam ve memuriyet nüfuzunu suiistimal telâkki istifade ederek mevkuf veya mahpus bulundukları 
edilemez. ' yerden, çıkanlar üç aya kadar hapsolunurlar. Bu 

2 - Bu hüküm harpte veya eşkıya müsademe- maddenin matlabı mevkuf ve mahpuslardan kendi
leri ve isyan veya askerlik harekâtı ve mücrim ! liginden çıkanların cezası diye yazılacaktır, 

2 - Askerî ceza kanununun 77 ııci maddesine 

1 - Askerî ceza kanununun 7ti ncı maddesi 
bervechi,ati tadil olunmuştur: 

Mevikuf ve mahpuslarda nöbetçiyi kandırarak 
veya dalgınlığından veya yerinde olmamasından 

takibatı gibi vazifeler başında sureti mübrenıede 
elzem bir itaati temin için başka vasıtalar bulun
madığı takdirde bir zabitin madunun ısrar ve 
mukavemetine karşı silâh istimal etmiye mecbur 
kalması halinde de caridir. 

11 — Askerî ceza kanununun 154 üncü mad
desi bervechi ati şekilde tadil olunmuştur: 

1) Sahtekârlık, hırsızlık, emniyeti suiistimal, 
dolandırıcılık, yalan yere yemin, yalan yere şe -
hadet, iftira, dilencilik, adabmmumiye ve ni
zamı aile, veya vatan aleyhinde cürümlerden birile 
bir aydan fazla hapse ve mutlak olarak ağır hap
se mahkûm olan talebenin talebelik sıfat ile ikti
sap ettikleri hukukun ve hizmeti muazzafadaıı 
başka ihtiyat zabiti ve gedikli küçük zabit olmak 
ve askerî hizmet ve memuriyetlere ve mekteplere 
girmek hakkının ziyama hükmolunur. 

2) Oayritabiî mukareuet yaptıkları veya bu 
fili nzasile kendilerine yaptırdıkları mektep ida
re heyeti tarafından yapılacak tahkikatla sabit 
olan ve askerlik meslekinin şeref ve haysiyetinin 
icaplarına vekar ve haysiyet duygularına, edep 

aşağıdaki yazılı fıkra ilâve olunmuştur. 
Oda hapsini çekmekte iken ceza mevkiini terke-

den zabitler ile askerî memurlar hakkında ayni ce
za tatbik olunur. 

o - Askerî ceza kanununun 82 ııci maddesinin 
ikinci fıkrasındaki (veyahut tehdit şeklinde) cüm
lesi (veyahut söz ve yazı veya harici evza ile ve
yahut silâh teşhiri suretlerde tehdit şeklinde) sure-
tile tashih olunmuştur. 

4 - Askerî ceza kanununun 10(1 ncı maddesin
deki (nöbetçiye) kelimesinden sonra (devriyeye) 
kel ime;-:i ilâve olunmuştur. 

5 - Askerî ceza kanununun 119 uncu maddesi
nin birinci ve ikinci fıkraları bervechi ati tadil 
olunmuştur: 

1 - Bir madunun filî taarruzlarını defetmek, veya
hut mübrem ve müstacel bir zaruret ve tehlike 
halinde verdiği emirlere itaat ettirmek için bir ma
fevk taraıfından yapılan müessir fiiller makam ve 
memuriyet nüfuzunu suiistimal telâkki edilemez 
ve suç sayılmaz. 

2 - Bu hüküm harpte veya eşkıya müsademeleri 
ve nezakete uymıyan ve kezalik çirkin ve ayıp ve isyan veya askerlik harekâtı ve mücrim ta ki-' 
görülen fiil ve hareketlerde bulundukları ve böyle 
sözler söylemeği itiyat ettikleri veya bu fiillere 
teşebbüs ettikleri mektep inzibat meclisleri kara-
rile sabit olan talebenin ayrıca bir hükme hacet 
kalmaksızın kayitleri terkin olunur ve bunlar 
hakkında dahi birinci fıkradaki ferî ceza bilâhü
küm cari olur. 

12 — Askerî ceza kanununun (131) inci madde
sinin matJabındaki (askerî) kelimesi kaldırılmıştır. 

]'•> — Askerî mahkeme usulleri kanununun 
(l.'J7) ııci maddesindeiki ( hukuku amme davas' 
açılmış olur) ibaresi yerine (son tahkikat açılmış 
olur) ibaresi konulmuştur. 

batı gibi vazifeler başında sureti mübrenıede el/em 
bir itaati temin için başka vasıtalar bulunmadığı 
takdirde bir zabitin madunun ısrar ve mukaveme
tine karşı silâ'h istimal etmeğe mecbur kalması ha
linde de caridir. 

(i - Askerî ceza kanununun 120 nci maddesin
deki (askerî karakol) kelimesinden sonra (nöbetçi 
ve devriye) 'kelimeleri konulmuştur. 

7 - Asıkerî ceza kanununun b'>l inci maddesinin 
matlabındaki (askerî) kelimesi kaldırılmıştır. 

8 - Askerî ceza kanununun lf)4 üncü maddesinin 
birinci satırındaki (sahtekârlık) kelimesinden son
ra (hırsızlık) kelimesi ve ayni •maddenin sonuna 
aşağıdaki fıkra ilâve olunmuştur: 

Şu kadar ki mektep heyeti idaresi dahi talebe-



MADDE İ — Mezkûr kanunun 248 inci mad
desine aşağıda yazılı fıkralar ilâve edilmiştir: 

3 - Temyiz mahkemesi dairelerinden verilmiş 
mütebayin kararlar hakkında da içtihatların 
tevhidini Temyiz müddei umumisi Temyiz heyeti 
umumiyesinden talep edebilir. Bu karar evvelki 
mukarrerata tesir etmez. 

MADDE 8 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 9 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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14 — Yine askerî mahkeme usulleri kanununun 

(234) üncü maddesinin son fıkrasındaki ( kanuna 
muhalif vakalar izah edilir ) ibaresinin baş tara
fına (ve birinci halde) cümlesi ilâve olunmuştur. 

15 — Yine askerî mahkeme usulleri kanunu
nun (219) uncu maddesinin 4 üncü bendi (maznu
nun âmiri adlisine ve bunun alâmeratibihim ına-
fev'kindeki âmiri adlilere ve maznun ve davacıya 
açıktır) şeklinde yazılmıştır. 

16 — Yine askerî mahkeme usulleri kanunu
nun (248) inci maddesinde 3 üncü bent olarak ati
deki fıkra ilâve olunmuştur: 

(Eğer sevkolunan mesele derdesti niyet bir da
vaya mütealliık olmayıp içtihatların tevhidi talöbile 
gelmişse verilen karar mümasil meselelerde mabihil 
imtisal olur). 

17 — Askerî ceza kanununun (120) nci mad
desindeki ( askerî karakol ) kelimesinden sonra 
(nöbetçi) kelimesi konulmuştur. 

18 — Askerî ceza kanununun 131 inci madde
sinin birinci fıkrasının son bendinde; az vahim hal
lerde üç, aydan üç seneye kadar hapsolunur. (Jalr-
nan mallar varsa alınır. Yoksa kıymeti ödetilir. 

Askerî ceza kanununun 24 üncü maddesinin 
(B) bendinde; oda hapsinin kapısında bir nöbetçi 
bulundurulur. 

19 — İşbu kanunun 1 - 8 inci maddeleri muha
keme usulü ve ceza kanunlarının meriyet mevkii
ne girdiği tarihe müsadif olan 14 - 15 1930 tari
hinden ve diğer maddeleri neşri tarihinden mute
berdir. 

20 — İşbu kanunun icrasına icra Vekilleri He
yeti memurdur. 

Bş. V. 
tsmel 

Da. V, 
Ş. Kaya 
Mf. V. 
Esat 

H. 1. M. V. 
Dr. Kefik 

Ad. V. 

Ha. V. V. 
»S'. Kaya 

NTa. V. 
Hilmi' 

a l . 

20 - IV -1932 

V. 
Ali Kam 

M. M. V. 
Zekâi 
Mal V. 

M. Abdülhalik 
tk. V. 

Mustafa Şeref 
Zr. V. 

Muhlis 

den her hangi birinin ahlâkî ve terbiyevî evsafının 
kifayetsizliğini tesıbit ederse suçunun mahiyetine 
göre askerî mahkemede yapılacak veya yapılmakta 
olan takibatla ve verilecek hükümle mukayyet ol-
aııyarak ve buna intizar etmiyerek kaydini terkin 
eder. Bu suretle mektepten kaydi terkin edilenler 
hakkında birinci fıkradaki ferî ceza bilâ hüküm ca
ri olur ve bunlar muvazzaflık hizmetini bir misli 
fazla olaraık yaparlar. İdarî olan bu hüküm aley
hine on beş gün zarfında en büyük âmiri adlî nez-
dinde itiraz olunabilir. Âmiri adlî tarafından verile
cek karar katidir. 

9 - Askerî ceza kanununun 171 inci maddesin
den evvel sername olarak (B. hususî surette) cüm
lesi ilâve olunmuştur. 



Sıra No 230 
Ziraat bankası hakkındaki kanuna müzeyyel 1697 numa
ralı kanunun 2 nci maddesinin tadiline ve 3 üncü madde
sinin ilgasına dair 1/379 numaralı kanun lâyihası ve İktisat, 

Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

t. c. 
Başvekâlet t 22 - V • 1932 

Muamelât müdürlüyü 
Sayı: 6/1319 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Ziraat bankası hakkındaki 19 - 111 - 1340 tarihli ve 444 numaralı kanuna müzeyyel 8-V1-1930 
tarih ve 1697 numaralı kanunun ikinci maddesinin tadili ve üçüncü fıkrasının ilgası hakkında Ma
liye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 17 - V - 1932 tarihinde Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasınm ifasına müsaade buyurulmasmı rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe 

Ziraat bankası hakkındaki 19 mart 1340 tarihli ve 444 numaralı kanuna müzeyyel 8 haziran 1930 
tarihli ve 1697 numaralı kanunun 2 inci maddesinde, 1470 numaralı ziraî kooperatifleri kanunu
nun muafiyetlere dair olan 20 nci maddesinin hükümleri sureti mutlaka ve umumiyede ziraat ban
kasına da teşmil edilmiş ve 3 üncü maddesindede ikrazat mukabilinde ziraat bankasına teminat 
gösterilen gayrimenkullerin ipotek muamelelerinin de hiç bir harç ve resme tâbi olamıyacağı 
ilâve edilerek bankaya ait muafiyet hükümlerine daha şamil ve vâsi bir mahiyet verilmiştir. 

Ziraî kredi kooperatifleri memlekette istihsali kuvvetlendirecek ve müstahsiller için diğer ser
mayedarlara karşı mukavemet imkânını hazırlıyacak birer müessese olmaları itibarile memleke
timizde bunların geniş himayelere mazlıar edilerek adetlerinin çoğaltılmasını temin için bu mües
seselerin teşkiline dair olan kanunun 20 nci maddesinde, posta ve muhabere ücretleri de dahil ol
duğu halde, bu müesseselere geniş muafiyetler bahşedilmiştir. 

Bu muafiyetlerin sureti umumiye ve mutlakada ziraat bankasına teşmili ve bahusus bu muafi
yet ve müsaadelerin ziraat bankasının çiftçilerden maada tüccar ve saireye yapacakları ikraz mua
melelerine kadar tevsii ve bu bankanın diğer millî bankalardan farklı bir muafiyete mazlıar 
edilmesi muvafık görülememiştir. 

Arzolunan mülâhaza ve sebeplere binaen Ziraat bankası kanununa müzeyyel kanunun ikinci ve 
üçüncü maddelerile verilmiş olan müsaade ve muafiyetlerin çiftçilere yapılacak ikrazlar hududuna 
ircaı ile tahdidi muvafık görülerek ikinci madde o suretle tadil edilmiş ve bu maddenin aldığı mu
addel şekle göre artık 3 üncü madde hükmünün devamına mahal kalmadığından ilgası cihetine 
gidilerek merbut kanun projesi ona göre tanzim ve takdim kılınmıştır. 
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iktisat encümeni mazbatası 

T. ]}. 31. M. 
iktisat encümeni 11- VI - 1932 

Karar No. W 
Esas No. 1/379 

Yüluek Reisliğe 

Ziraat bankası hakkındaki 19-111-1340 tarihli ve 444 numaralı kanuna müzeyyel 8 haziran 
1930 tarihli ve 1697 numaralı kanunun ikinci maddesinin tadili ve üçüncü maddesinin ilgası hakkın
da encümenimize havale buyurulan kanun lâyihasımüzakere ve tetkik olundu. 

1470 numaralı ziraî kooperatifleri kanununun muafiyetlere dair olan 20 nci maddesinin hüküm
leri sureti ınutlakada Ziraat bankasına da teşmil edilmiş bulıınmıaktadır. Memleket hayatı iktisadî 
ve ziraisinde mühim inkişaflar yaratacak olan ziraî kooperatiflerin büyük himayeye mazhar olmaları 
ve şimdiye kadar kendilerine bahşedilen muafiyetlerden istifadeye devamları tabiî ve zururî görül -
inektedir. Ancaık bu muafiyetlerin sureti umumiye ve mutlakada Ziraat bankasının çiftçilerden ma
ada tüccar ve saireye yapacakları ikraz muamelelerime kadar tevsii ve bu suretle bu bankanın diğer millî 
bankalardan farklı bir muafiyete tâbi tutulması encümenimizee de muvafık görülmemiş ve muafi
yetin yalnız zürraa yapılacak kredi hududuna ircaı için Ziraat bankası kanununa müzeyyel kanunun 
2 nci ve üncü maddeleri ona göre tadil edilmiştir. 

Ancak lâyihanın birinci maddesinde t es bit. edilen esaslarla zürraa gösterilen kolaylıklar tamamen 
temin edilemediğinden köylerde zürraa yapılacak ikrazat ve kredilere ait evrakın ihtiyar heyetlerin
ce tasdikinin noter tasdiki hükmünde olacağına dair bu maddeye bir takım kayitler ilâvesine lü
zum görülmüştür. 

Lâyihanın 2 nci maddesile ilga olunan lti97 numaralı kanunun o üncü maddesinde gayrimenkulle-
rin ipotek muamelelerinde teshilât bulunduğundan bu maddenin yalnız hare;, resim pullara dair kı
sımları tayyedilerek tadilen ipkası encümenimizee müttefikan kabul edilmiştir. 

Havalesi veçhile Malive encümenine tevdi buvıırulmak üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

li t ısa t E. Reisi 
izmir 

.1/. Rahmi 

Aza 
Bursa 

İh t sim Ferit 

Bu M. 
Aksar; 
Yaşar 

Aza 
Ankara 

Eşref 

M 
:ıy 

imât ip 
Afyon 
izzet 

Aza 
Eskişeh it

Emin 

Aza 
Al araş 
Nuri 

Aza 
Aydın 

Fuat 

Aza 
Bolu 

tführü 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M alin t encümeni 22 - VI - 1932 

Karar No. 7 (i 
Fsa.s No. 1/379 

Yüksek Reisliğe 

Ziraat bankası hakkındaki 444 numaralı kanuna müzeyyel 1(>Ü7 numaralı kanunun ikinci mad
desinin tadili ve üçüncü .fıkrasının ilgası hakkında Başvekâletten gönderilen kanun lâyihasile es
babı mucibe mazbatası ve bu bapta İktisat encümeninden yazılan mazbata encümenimize havale edil
mekle tetkik ve müzakere olundu. 

'Esbabı mucibe mazbatasında da beyan kılındığı üzere 1470 numaralı ziraî kooperatifleri kanu-
nile bu müesseselere bahşedilen geniş muafiyetlerin sureti mutlaka ve umunıiyede Ziraat banka-
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sına da teşmil edilmiş olması ve bankanın çiftçilerden maada tüccar ve saireye yapacakları ik
raz muamelelerine kadar tevsi ini ve binaenaleyh diğer millî bankalardan farklı bir muafiyete 
mazhariyetini intaç etmiş olduğundan mezkûr muafiyetlerin çiftçilere yapılacak ikrazlar hudu
duna ircamı teminen kanun lâyihasının hazırlanmış olduğu anlaşılmıştır. İktisat encümeni de 
zürraâ gösterilen kolaylıkları tamamen temin için Ziraat bankasınca köylerde zürraa yapıla
cak ziraî kredilere müteferri evrakın ihtiyar heyetlerince tasdikinin noter tasdiki gibi muafiyet* 
Jere mazhariyetini ve lâyihanın ikinci maddesile ilga olunan -1697 numaralı kanunun üçüncü mad
desindeki teshilâttan harç, resim ve pullara ait olan kısımlar tayyedilerek ipotek muamelele
rine ait kısmın ipkasını muvafık görmüş ve lâyihayı ona göre tadil etmiştir. 

İktisat encümeninin mazbatasında da işaret edildiği veçhile memleketlerin ziraî hayatında mü
him inkişaflar yapacak olan ziraî kooperatiflere verilen muafiyetlerin tüccar muamelelerine varîn-
cıya kadar mutlak surette Ziraat bankasına teşmili bittabi doğru olamıyacağı cihetle encümeni
miz gerek mezkûr lâyiha ile teklif edilen tahdit esasını gerek zürram bir kat daha teshilâta maz-
har olmaları maksadile İktisat encümenince lâyihada icra edilen tadilâtı muvafık görmüş ve bi
naenaleyh mezkûr encümenin bu baptaki nokta i nazarına iştirak etmek suretile lâyihanın muad
del şeklini aynen kabul etmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi kılınmak üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Maliye E. Reisi N. 
İstanbul 
M. Ziya 

Aza 
İsparta 

Kemal Turan 

M. M. 

Aza 
Aydnı 

Adnan 

Kâ. 
İstanbul 
M. Ziya 

Aza 
Kütahya 

Ömer 

Aza 
Malatya 
.)/. Nedim 

Aza 
Kastamonu 

Refik 

Aza 
Diyarbekir 

Zülfü 

Aza 
Sivas 

Şemsettin 

Aza 
IH 

Emin 

Bütçe encümeni mazbatası 

7'. i). M. M. 
Jiütçe encümeni ,25 - VI • 193:2 

M. No. T65 
Kmn No. 1/37.9 

Yüksek Reisliğe 

Ziraat bankası hakkındaki 444 numaralı kanuna müzeyyel 1697 numaralı kanunun ikinci madde
sinin tadili ve üçüncü maddesinin ilgası hakkında Maliye vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri 
Heyetince 17-V-1932 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası ile esbabı 
mueibesinin takdim edildiğine dair olan Başvekâletin 22 mayıs 1932 tarih ve H/1349 numaralı tez-
keresile İktisat ve Maliye encümenlerinin tadilâtı ve esbabı mueibeleri encümenimize havale buyu-
rulmuş olduğundan Maliye vekili Beyin huzurile encümenimizde mütalea ve tetkik olundu: 

Encümenimiz İktisat ve Maliye encümenlerinin bu husutaki mütalealarına iştirak ederek lâyi
hayı İktisat encümeninin tadilâtı dairesinde kabul eylemiştir. Ancak 21 mayıs 1928 tarih ve 1301 
numaralı kanunun beşinci maddesinin « ancak Osmanlı bankasının mukavelenamesi mucibince 
haiz olduğu müsaade ve muafiyetlerin ilgasına kadar mezkûr bankaların da mümasili müsaade ve 
muafiyetlerden istifadeye devamlarına İcra Vekilleri Heyetince karar verilebilir » şeklinde bir 
hükmü ifade eden son fıkrası lâyihanın istihdaf eylediği maksat ve gayelerle alâkadar görülerek 
bu fıkra üzerinde tevakkuf edilmiştir. 

Hazır bulunan Maliye vekili Beyefendinin verdiği izahattan bu salâhiyete istinaden İcra Vekil
leri Heyeti kararile bahşedilmiş bulunan muafiyetlerin ilgası yine İcra Vekilleri Heyetince ka
rarlaştırılmış olduğu re badema da bu salâhiyetin istimalinde bir icap tasavvur edilemediği an
laşıldığından istimal edilmiyecek bir salâhiyetin idamesinden ise ilgası müreccah addedilmiş ve 



- 4 -
Vekil Beyin dahi muvafakatile salifüzzikij' maddeniii son fıkrası hükümleriıii ilga eden madde 
tedvin olunarak lâyihaya üçüncü madde olmak üzere ilâve edilmiştir: 

Bu ilâve ile lâyihayı Umumî heyetin yüksek tasvibine arzeyleriz; 

île is 
Ciümüşane 
H. Fehmi 

Niğde 
Faik 

Reis V 
Kdnya 

İ\. Hüsnü 

Sivas 
M. lie.mzi 

M. M. 
Konya1 

K. ZdiM 

Kâ; 
Tokat 

Kiki ar eli 
Şevket 

Aksaray Afyon Kara hisar Elâziz İsparta 
A. Süreyya Ali U. Talisin Mükerreri 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ziraat bankası hakkındaki 19 mart 1340 tarihli 
re 414 numaralı kanuna müzeyyel 8 haziran 

1930 tarihli ve 1697 numaralı kanunun 
ikinci maddesinin tadiline re 3 üncü 
maddesinin ile/asına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Ziraat bankası hakkındaki 19 
mart 1340 tarih ve 444 numaralı kanuna müzeyyel 
8 haziran 1930 tarihli ve 1697 numaralı kanunun 
ikinci maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

Ziraat bankasının münhasıran zürraa yapacağı 
ikrazlara ait deyin senetleri ve zürra tarafından 
teminat gösterilen gayrimenkul lerin ipotek 'muame
lelerde bu ikrzalara müteallik olarak tanzim edi-
leceık sair her nevi evrak damga resmile tapu ve 
noter harçlarından muaftır. 

MADDE 2 — 8 haziran 1930 tarihli ve 1697 nu
maralı kanunun 3 üncü maddesi mülgadır. 

İKTİSAT ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Ziraat bankası hakkındaki 19 mart 1340 tarihli ve 
144 numaralı kanuna müzeyyel 8 haziran 1930 
tarihli ve 1697 numaralı kanunun 2 nci ve 3 üncü 

maddelerinin tadiline dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Ziraat bankası hakkındaki 19 
mart 1340 tarih ve 444 numaralı kanuna müzeyyel 
8 haziran 1930 tarihli ve 1697 numaralı kanunun 
2 nci maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir i 

Ziraat bankasının münhasıran zürraa ve 
(zürradan müteşekkil ziraî kooperatiflerle koope
ratif birliklerine) yapacağı her nevi (kredi mua
melelerine ) ait deyin senetlerde bu (kredilere) 
müteferri bilûmum senedat, evrak, vesaik, ku-
yut, defatir ve hulâsai hesabiyeler ve bankaya 
teminat gösterilen gayrimenkullerin ipotek ve 
menkul rehin muameleleri damga, tapu ve noter 
harçları, muamele vergisi ve sair her nevi tekâlif 
ve rüsumdan muaftır. 

Köylerde zürraa Ziraat bankasınca yapılacak 
ziraî kredilere, müteferri evrak, senedat, kuyut, 
defatir ve hulâsai hesabiyelerin ihtiyar heyetle
rince tasdiki, noter tasdiki hükmünde olup ayni 
muafiyetler dairesinde icra olunur. 

MADDE 2 — 8 haziran 1930 tarihli ve 1697 
numaralı kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şe
kilde tadil edilmiştir: 

Ziraî kredi muamelelerinde Ziraat bankasına 
teminat gösterilen gayrimenkullerin ipotek mua
meleleri banka memurlarının tahrirî talebi üzeri
ne tapu idarelerince ibraz olunacak deyin ve tapu 
senetlerine müsteniden takrir alınmıyarak der
hal ifa ve tescil olunur. 
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BÜTÇIÎ ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Ziraat bankası hakkındaki 19 mart 1340 tarihli vt 
444 numaralı kanuna müzeyyel 8 haziran 1930 
tarihli ve 1697 numaralı kanunun 2 nci ve 3 üncü 
maddelerinin tadiline ve 21 mayıs 1928 tarih ve 
1301 numaralı kanunun 5 inci maddesinin son fık* 

rasının ilgasına dair kanUn lâyihası 

MADDE 1 — İktisat ve Malîye encümenlerinin 
teklifleri aynen 

MADDE 2 — İktisat ve Maliye encümenlerinin 
teklifleri aynen 
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MÂDDE 3 — Bu kanun 1 haziran 1932 tarihin- MADDE 3 — Hükümetin teklifi aynen kabul 
eten muteberdir. edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya MADDE 4 — Hükümetin teklifi aynen kabul 
Icrtı Vekilleri Heyeti memurdur. edilmiştir. 

17- V-1932 
Bş. V. A d . V . M. M. V. 
ismet Zekât 

Da. V. Ha. V. Mal. V. 
-Ş. aKya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik 

M İ V. Na. V. İk. V. 
Esat Hilmi Mustafa Şeref 

8. î. M. V. d. 1. V. Zr. V. 
Dr. Refik Ali Rana Muhlis 



MADDE 3 — 21 mayıs 1928 tarih ve 1301 nu
maralı kanunun 5 inci maddesinin son fıkrası hü-
hümleri mülgadır. 

MADDE 4 — Bu kanun 1 temmuz 1932 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 5 — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 





Sıra No 235 
Türkiye Cümhuriyetile İngiltere Hükümeti arasında münakit 

müzahereti adliye mukavelenamesinin tasdiki hakkında 
I 231 numaralı kanun lâyihası ve Adliye ve Hariciye 

encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 11 - U -1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/286 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Ankarada 28 teşrinisani 193.1 tarihinde Türkiye ile İngiltere arasında imza edilmiş olan müzahere
ti adliye mukavelenamesinin tasdiki hakkında Hariciye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri He
yetinin 31 - T -1932 tarihli ihtimamda Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mu-
cibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasıııı rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe mazbatası 

Türkiye Hükümeti ile İngiltere Hükümeti arasında Ankarada 28 teşrinisani 1931 tarihinde akit 
ve imza edilmiş olan muzahereti adliye mukavelenamesi türkçe ve ingilizce nüshaları işbu kanun 
lâyihası ile birlikte Büyük Millet Meclisinin tetkik ve tasvibine arzolunur. 

Ciayrinizaî mevaddı dahi muhtevi olmak üzere hukuk ve ticaret işlerine taallûk edip mütekabi
ldi mahkeme ve makamlarında cereyan eden muamelâtı adliyenin temşiyetine muaveneti mütekabi-
lede bulunmağı teminen İngiltere Devletile aramızda akit ve imza edilen ve iki millet arasında 
dostluk münasebetlerinin tarafeyn menafiini en müsait bir şekilde tanzim, gayesini istihdaf eden 
bu mukavelename ile Cumhuriyet Hükümeti beynelmilel anlaşma ve sulh vadisinde bir adım daha 
atmış oluyor. f̂̂ '--!--! *'-,' "-' 

Tetkikatınıza arzoluııan ve takip ettiğimiz sulh gayesine muvafık olan işbu muzahereti adliye 
mukavelenamesinin tasdikini tazammuu eden kanunun Büyük Millet Meclisi tarafından tasvip ve 
kabulü Yüksek takdirlerine bağlıdır. 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 

Karar No. 28 
Esas No. 1/231 

Yüksek Reisliğe 

Hükümetimizle İngiltere arasında Ankarada akit ve imza edilmiş olan adlî 
namesinin tasdiki hakkında Hariciye vekâletince hazırlanıp Başvekâletin 11 

22 - V . 1932 

müzaharet mukavele-
- XI - 1932 tarih ve 
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6/286 numaralı tezkeresile Adliye encümenine havale edilen kanun lâyihası tetkik ve müzakere 
olundu. 

Mütalea olunan esbabı mucibe lâyihasında izah edildiği üzere gayrinizaî mevaddı dahi muhtevi 
olmak üzere hukuk ve ticaret muamelâtına mütedair iki memleket mahkeme ve makamlarında 
cereyan eden adlî muamelelerin mütekabil bir müsavat esasına müstenit olarak görülmesini 
temin eden ve umumî hukuk prensiplerine uygun bulunan ve kanunî esasatımızla hiç bir tearuz 
hâsd etmiyecek olan mukavelename her iki memleket menfaatine muvafık olmakla bunun tasdiki
ni mutazammın olan kanun lâyihasının tasvibine encümence ittifakla karar verilmiş olup havalesi 
mucibince Hariciye encümenine tevdii arzolunur. 

Adliye E. Rs. M. M. Kâtip Aza Aza Aza Aza Aza 
Yozgat Trabzon Antalya (janakkala Kayseri Antalya 

Mustafa Fevzi Salâhattin A. Hamdi Raif Haydar Osman Niyazi S. Azmi Numan 

Aza 
Kocaeli 

llagıp 

Haricye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Haricinyc encümeni 26 - VI - 11)32 

Karar No. 10 
Esas No. 1/231 

Yüksek Reisliğe 

Hükümetimizle İngiltere arasında akit ve imza edilmiş olan adlî müzaheret mukavelenamesinin 
tasdiki hakkında Hariciye vekâletince hazırlanarak encümenimize havale edilmiş olan kanun lâyihası 
ve Adliye encümeni mazbatası tetkik ve müzakere olundu. 

(Jerek Hükümetin ve gerek Adliye encümeni esbabı mucibe mazibatalarındaki mütaleata iştirak 
eden encümenimiz işbu mukavelename ile tasdikma ait kanun lâyihasını kaıbul etmiş ve Heyeti 
umumiyenin tasdikma arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe arzma karar vermiştir. 

Hariciye E. Reisi M. M. Kâtip Aza Aza Aza Aza Aza 
Siirt mebusu Manisa Erzincan Bolu Elâziz Kocaeli 

Yakup Kadri Saffet Ziya Fatih Rıfkı Fazıl Ahmet Süreyya 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Kanun lâyihası 

MADDE 1 — İngiltere Hükümeti ile Ankara da 28 teşrinisani 1931 tarihinde imza edilmiş 
olan müzahereti adliye mukavelenamesi kabul ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — İşbu kanun neşri tarihinden itibaren muteberdir. 
MADDE 3 — İşbu kanunun icrasına Adliye ve Hariciye vekilleri memurdur. 

31 - I - 1932 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. V. Mal. V. Mf. V . Na. V. 
tnmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya Ş Kaya M. Abdülhalik Esat Hilmi 

İk. V. S. İ. M. V. V. ö. I. V. Zr. V. 
M. Şeref M. Abdülhalik Ali Kana Muhlis 
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Türkiye Reisicumhuru Hazretleri ile Büyük Beritanya, İrlanda ve Denizler ötesinde bulunan 

Beritanya Dominyonları Kiralı ve Hindistan İmparatoru Hazretleri gayri nizaî mevaddı dahi muh
tevi olmak üzere hukuk ve ticaret işlerine taallûk edip mütekabilen mahkeme ve makamlarında 
cereyan eden muamelâtı adliyenin temşiyetino muaveneti mütekabile icrasını arzu buyurdukla
rından bu maksatla bir mukavele aktine karar vermişler ve binaenaleyh murahhasları olmak üzere 

Türkiye Reisicumhuru Hazretleri: 
İzmir mebusu ve Hariciye vekili Doktor Tevfik Rüştü Beyefendi Hazretlerini ve 

Haşmetli Büyük Beritanya, İrlanda ve Denizler ötesinde bulunan Beritanya Dominyonları Ki
ralı ve Hindistan İmparatoru Hazretleri: 

Büyük Beritanya ve Şimalî İrlanda için: 
Haşmetli Beritanya Kiralı Hazretlerinin Türkiye Cumhuriyeti nezdinde Fevkalâde Sefir ve 

Murahhası Esaletli Sir Ueorge Russel Clerk (i. C. M. (î. C. B. Hazretlerini 
Murahhas tayin etmişlerdir. 
33u murahhaslar usulüne muvafık bulunan salâhiyetnamelerini yekdiğerine tebliğ ederek ati

deki hususatta ittifak eylemişlerdir: 

I 

Mukaddeme 

Madde 1 - -

(1) Bu mukavele, gayrinizaî mevaddı dahi muhtevi olmak üzere, yalnız hukuk ve ticaret işlerine 
kaJbili tatbiktir. 

(2) Bu mukavelede "zat ı haşmetpenahî" kelimeleri, Büyük Britanya, İrlanda ve denizler öte
sinde bulunan Britanya Dominyonları Hasmetlû Kiralı ve Hindistan İmparatoru manasını ifade 
eder. 

(3) Bu mukavelede "Yüksek Âkit taraflardan birinin (veya diğerinin) arazisi" tabiri zatı haş-
metpenahiye taallûku halinde İngiltere ve Cîalles arazilerile 17 inci maddede mezkûr teşmil ve 18 in
ci maddede mezkûr iltihak muameleleri hasebile mukavelenin kaıbili tatbik olacağı her hangi diğer 
arazi manasını ifade eder. 

(4) "Yüksek âkit taraflardan birinin ( veya diğerinin) tebaası" tabiri, zatı haşmetpenahiye ta
allûku halinde, her nerede mukim olursa olsun, zatı haşmetpenahinin bilûmum tebaası manasını ifa 
de eyler. 

I I 

Vesaiki adliye ve gayri adliye tebligatı 

Madde — 2 

Yüksek Âkit taraflardan birinin arazisinde tanzim edilen adlî ve gayri adlî vesikaların diğer ta
rafın toprağındaki eşhasa tebliği lâzımgelince, alâkadar taraf tebliğ edilecek olan <bu vesikaları mü-
bellaguleyhe, ihtiyarına göre, 3,5 ve (i ncı maddelerde mezkûr tariklerden biri ile tebliğ ettirebilir. 

Madde — 3 

(a) Tebliğ talepnamesi Türkiye de ait olduğu Türk makamlarına irsal edilmek üzere bir Bri
tanya konsolosu vasıtasile konsoloshanenin kâin bulunduğu vilâyetin valisine, İngilterede Lon-
dradaki Türk konsolosu vasıtasile İngiltere « Supreme Court of Judicature » unun « Senior Mas-
ter » ine gönderilecektir. 

(b) irsal olunan vesikanın sadır olduğu makamın ismini, tarafeynin esamisini ve evsafını, 
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mübellâğuleyhin ismini, sıfatını ve adresini ve mezkûr vesikanın cinsini müşir bulunan marül-
beyan talepname, tebliğin yapılacağı memleketin lisanında yazılmış olacaktır. Tebliğ 
olunacak vesika tebliğin ifa edileceği memleketin lisanında yazılmış olacak yahut 
ona bu lisanda yazılmış mütercem bir nüsha merbut bulunacaktır. Bu tercümenin 
doğruluğu talepnameyi gönderen konsolos tarafından, yahut alâkadar memleketlerden birinin 
veya diğerinin resmî veya muhallef bir mütercimi canibinden tasdik edilmiş bulunacaktır. 

(c) Tebliğ, muamelei tebliğiyenin ifa olunacağı memleketin salâhiyettar makamı tarafından 
mümasil vesikaların tebliği için mezkûr memleketin kanunu dahilisi ile muayyen olan şekilde, ya
hut talepnamede tebliğin, mezkûr kanun ile gayrikabili telif olmıyan bir şekli mahsusta icrası 
hususunda bir arzu ifade edilmiş bulunuyorsa, o şekilde icra olunacaktır. Eğer kendisine ve
sika irsal olunan makam, bu işle iştigale salâhiyettar değilse mezkûr makam resen vesikayı kendi 
memleketinin salâhiyettar makamına irsal eyliyecektir. 

(d) Tebliğ talebinin icrasını arazisi dahilinde tebliğ vukua gelecek Yüksek Âkit taraf ancak işbu 
tebliği kendi hâkimiyetini veya emniyetini muhil mahiyette gördüğü takdirde, reddedebilir. 

(e) Talepnameyi ahzeden daire, tebliğin vukuunu müsbit bulunan, yahut mezkûr tebliğin icrası
na mâni olmuş olan esbabı mübeyyin vesikaları konsolosa gönderecektir. Tebliğin icra edildiği, 
muamelei tebliğiye icra olunacak memleketin makamı tarafından muharrer ve bu keyfiyeti ve teb
liğin suret ve tarihi icrasını muhtevi, bir sehadetname ile tesbit olunacaktır. Tebliğ olunacak ve
sika, ve, var ise, tercümesi ikişer nüsha olarak gönderilecek ve sehadetname, bu nüshalardan biri 
üzerine muharrer, veya ona merbut bulunacaktır. 

Madde —- 4 

Tebliğden dolayı Yüksek Akit taraflardan biri tarafından diğerine her hangi mahiyette hiç bir 
resim tediye edilemiyecektir. 

Maahaza 3 üncü maddede mezkûr olan ahvalde, memleketinden vesaikin sadır olduğu Yüksek 
Âkit taraf, canibinden vesaiki mezkûrenin tebliğ olunduğu Yüksek Âkit tarafa, tebliğin icrasında 
müstahdem eşhasa, kanunu mahallî mucibince tediyesi lâzımgelen harç ve masarif ile tebliğin bir 
şekli mahsusta icra edilmesinden mütevellit harç, ve masarifi tediye edecektir. Mezkûr harç ve 
masraflar, tebliğ ifa olunan memlekette tebaa hakkında merî tarifenin kabili tatbik olduğu de
recede, mezkûr tarifeye tevfikan hesap edilecektir.Bu harç ve masrafların tesviyesi, tebliğin ifa olun
duğu memleketin makamatı tarafından, 3 üncü maddenin (e) fıkrasında muharrer sehadetname 
isal edildiği vakit talepnameyi göndermiş olan konsolostan talep edilecektir. 

Madde e — 5 

Mübellâğuleyh eğer vesaikin menılekelinden sadır olduğu Yüksek Âkit taraf tebaasından ise 
tebliğ olunacak vesika hiç bir cebir ve tazyik icra edilmeksizin ve memleketinde tebliğ ifa oluna
cak Yüksek Âkit tarafın makamatmca bir müdahale vaki olmaksızın mübellâguleyhe vesaik 
memleketinden sadır olan Yüksek Âkit tarafın siyasî veya şehbenderî memurini marifetile dahi 
tebliğ olunabilir. 

Vesika tebliğin icra edileceği memlekel lisanında muharrer olacak veya ona, bıı lisanda bir- ter
cüme merbut bulunacaktır. 

Madde — 6 

Mübellâğuleyh, vesikanın memleketinden sadır olduğu Yüksek Âkit tarafın tebaasından ise. 
tebliğ keyfiyeti, vesikanın sadır olduğu memleket kanununun bu usulü kabul ettiği ahvalde, posta 
ile dahi icra olnabilir. 
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III 

Bey yine ahzi 

Madde — 7 

Yüksek Âkit taraflarından birinin mahkemesi diğer Yüksek Âkit taraf toprağında bir beyyine 
ahzine karar verirse işbu ahzi beyyine keyfiyeti 8 ve 10 uncu maddelerde muharrer eşkâlden her 
hangi biri ile vaki olabilecektir. 

Madde — 8 

(a) Mahkeme kendi kanunları ahkâmına tevfikan bir istinabe varakası ile Yüksek Âkit tara
fın arazisindeki salâhiyettar makama müracaat ederek ondan havzai kazası dahilinde bir tahkiki 
adlî icrasını talep edebilir. 

(b) Istanabe varakası kendisine müracaat vaki olan makamın lisanında muharrer olacak veya 
ona, lisanı mezkûrda bir tercüme merbut bulunacak ve bu tercümenin doğruluğu mahkemesinden 
talep sadır olan Yüksek Âkit tarafın bir siyasî veya şehbenderî memuru yahut alâkadar memleket
lerden birinin resmî veya muhallef bir mütercimi canibinden musaddak olacaktır. 

(c) İstinabe varakası, Türkiyede, ait olduğu Türk makamatına irsal edilmek üzere bir Britanya 
konsolosu vasıtasile konsoloshanenin bulunduğu vilâyet valisine, İngilterede, Londradaki Türk kon-
lolosu vasıtasile « Supreme Court of Judicature » « Senior Master » ine gönderilecektir. 

(d) Kendisine istinabe varakası - gönderilen makamı adlî varakai mezkûreyi kendi memleketinin 
makamatından sadır olan istinabe veya emirlerin icrasında müttehaz olan vesaiti cebriyenin aynını 
istimal ederek icra etmekle mükellef olacaktır. 

(e) Kendi marifetile istinabe varakası irsal olunan konsolos, alâkadar tarafların hazır buluna
bilmeleri veya kendilerini temsil ettirebilmesi için, istinabe muamelesinin vukubulacağı tarih ve ma
halden, arzu ettiği takdirde, haberdar edilecektir. 

(f) İstinabe muamelesinin icrasından ancak: 
1 - İstinabe varakasının vüsuku sabit olmadığı, 
2 - Makamatına istinabe varakasının gönderildiği memlekette istinabenin icrası ciheti adliyenin 

vezaifi idadma dahil bulunmadığı, 
3 - Memleketinde talebi vakiin icra edileceği Yüksek Âkit taraf onu hakimiyet veya emniyetini 

muhil telâkki ettiği takdirde imtina olunabilir. 
(g) Kendisine istinabe varakası gönderilen makam salâhiyettar bulunmadığı takdirde, aynea bir 

talebe hacet kalmaksızın, varakai mezkûre ayni memleketin salâ'hiyettar makamına memleketi mez-
kûrenin kanuniarile mevzu kavaide tevfikan, isal olunacaktır. 

(h) İstinabe varakasının kendisine gönderilen makam tarafından icra edilmediği ahvalin her bi
rinde, bu makam istinabenin icrasından imtinaa saik olan sebepleri, yahut istinabenin hangi maka
mı adliye gönderildiğini işaret ederek, istinabe talebini kendisine göndermiş olan konsolosu keyfi
yetten derhal haberdar eyliyecektir. 

(i) İstinabe varakasını icra eden makam takip olunacak usul hakkında kendi memleketinin ka
nununu tatbik edecektir. 

Maahaza talip olan makamın bir usulü mahsusa tatbik edilmesi hakkındaki arzusu isaf olunacak
t ır ; şu şartla ki böyle bir usul istinabenin icra edileceği memleketin kanunile gayri kabili telif ol
masın. , ' : • t • .. 

Madde — 9 

(a) İstinabe icrasından dolayı Yüksek Âkitlerden biri tarafından diğerine her hangi bir mahiyet-
yette hiç bir resim tediye olunmıyaeaktır. 

(b) Maahaza istinabe talebi kendi mahkemesinden sadır olan Yüksek Âkit taraf, şahitlere, ehli hib-
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reye, tercüman veya mütercimlere verilecek her nevi harç ve masarifi, ve tavan icabet etmiyen 
şahitlerin celbini temin için vaki olan masrafları, ve salâhiyettar adlî makamın kanunu dahilinin 
müsait olduğu ahvalde kendilerine icrayi hareket için niyabet verebileceği eşhasın ücurat ve ma
sarifini, ve talep üzerine bir usulü mahsusa takip olunduğu takdirde bundan mütevellit ücurat ve 
masarifi, arazisinde istinabenin icra edileceği Yüksek Âkit tarafa tediye edecektir. 

(e) Bu ücurat ve masarifin tediyesi istinabenin icrasını talep eylemiş olan Konsolostan, isti
nabe icra olunan memleketin makamı tarafından, işbu istinabenin ifasını müsbit vesaikin hini 
tevdiinde istenilecektir. Ücurat ve masarifi mezkûre istinabenin icra. edildiği memlekette tebaa 
hakkında meri tarifenin kabili tatbik olduğu derecede mezkûr tarifeye tevfikan hesap edilir. 

Madde — 10 

(a) Kendi arazisinde beyyine ahzedilecek olan Yüksek Âkit taraf makamatmm müdahelesi ol
maksızın, huzurlarında beyyinenin istima edileceği mahkemelerin mensup olduğu Yüksek Âkit 
tarafın siyasî veya şehbenderî memuru marifetile dahi ahzi beyyine caizdir. 

(b) Ahzi beyyine için tayin edilen siyasî veya şehbenderî memuru, mahkemeleri için beyyine 
talep edilen Yüksek Âkit taraf tebaasından olmak şartile, isimleri muayyen eşhası şahit sıfat ile 
ispatı vücut etmeğe, veya bunları hergûna vesaiki ibraz eylemeğe ve yemin etmeğe davet edebilir, 
fakat cebir istimaline salâhiyeti yoktur. 

(e) Konsolosun istar edeceği davet varakaları beyyinenin ahzolunacağı memleketin lisanında 
muharrer olacak, yahut onlara o lisanda muharrer bir tercüme merbut bulunacaktır. 

(d) Beyyine, istima olunacağı memleket kanun ile mevzu usule tevfikan ahzolunabilecek, ve ta
rafeyn hazır bulunmak, veya alâkadar iki memleketten her birinin mahkemesi huzurunda icrayi ha
rekete salâhiyettar her hangi bir şahıs ile kendilerini temsil ettirmek hakkını haiz bulunacaktır. 

Madde — 11 

10 uncu maddede zikrolunan usul ile beyyine ahzi hususundaki teşebbüsün şühudün hazır bu
lunmaktan, ifade vermekten veyahut vesaik ibraz eylemekten imtina etmelerinden 
dolayı akim kalmış olması bilâhara 8 inci madde mucibince müracaatta bulunulmasına 
mâni olamaz. 

IV 

Masarif için teminat ve saire 

Madde 12 — 

Masarif için teminat, masarifin ve harçların tediyesi hakkındaki kararlar, meccanen müzahe
reti adliye ve deyin için hapis hususlarında Yüksek Âkit taraflardan her birinin tebaası diğer Yük
sek Âkit taraf arazisinde işbu Yüksek Âkit araf tebaasına tamamen müsavi bir muameleden müste
fit oolacaklardır. 

Madde — 13 
Yüksek Âkit taraflardan birinin tebaası diğerinin arazisinde 12 nci maddeye tevfikan masarif 

için teminat itasından istisna edildiği ahvalde böyle bir şah,sı tediyei masarife mahkûm eden hüküm
ler, birinci Yüksek Âkit taraf arazisindeki mehakim veya makamlar tarafından o memleke
tin kavanini mucibince ilâmatı ecnebiyenin tenfizi hususunda kabili tatbik en müstacel usul ile 
icra olunacaktır. 
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V 

Ahkâmı umumiye 

Madde — 14 

Bu mukavelenamenin icrasına müteallik olarak tehaddüs edebilecek hergûııa müşkülât diplomasi 
tarikile hallolunacaktır. 

Madde — 15 

(a) Yüksek Âkit taraflardan her biri bu mukavelenamenin meriyette bulunduğu esnada herhangi 
bir zaman, diplomasi tarikile bu hususta iki ay evvel ihbarı keyfiyet etmek şartile mukavelenin ah
kâmı mütebakiyesiııin meriyetine halel gelmeksizin, 5 inci, 6 ncı ve 10 uncu maddelerin meriyetine 
nihayet verebilecektir. 

(b) Eğer bu mukavelenamenin meriyette bulunduğu müddet zarfında Türkiye Reisicumhuru 
5, 6 ve 10 uncu maddelerin haklarında hâlen tatbik olunduğu sınıf eşhastan gayri sunufu eşhasa 
da teşmiline muvafakatini Londradaki Büyük Elcisi vasıtasile bildirecek olursa, Bu maddeler her 
iki Yüksek Âkit taraf arazisinde işbu tebliğ tarihinden itibaren ve o tebliğa tevfikan teşmil olu
nacaktır. 

Madde — 16 

Türkçe ve İngilizce metinleri müsavi derecede kabili ihticaç. olan işbu mukavelename tasdika 
tâbi olacaktır. Tasdiknameler Londrada teati olunacaktır. Mukavele tasdiknamelerin teatisi 
tarihinden üç ay sonra iktisabı meriyet edecek ve meriyete vazmdan itibaren üç sene meri kala
caktır. iki Yüksek Âkit taraftan hiç biri müddeti mezkûreiıı inkizasından altı ay evvel mukaveleye 
nihayet vermek niyetinde bulunduğunu diğerine bildirmezse, mukavele iki Yüksek Âkit taraftan 
her hangi birinin böyle bir tebliğde bulunacağı günden itibaren altı ay geçinciye kadar meriyette 
kalacaktır. 

Madde — 1 7 

(a) Bu mukavele ne Iskoçya veya Şimalî Irlandaya, ne Zati Haşmetpenahinin müstemleke ve 
mahmiyelerinden hiç birine, ne de Müttehit Kırallık dahilinde Zati Haşmetpenahinin Hükümeti ta
rafından hakkında manda icra edilmekte olan manda altındaki araziden hiç birine kendiliğinden 
tatbik olunmıyacak, fakat Zati Haşmetpenahi, mukavelenin, 16 ncı maddeye tevfikan meriyette 
bulunduğu esnada her hangi bir zaman; Türkiyedeki büyük elçisi vasıtasile yapılacak bir tebliğ 
ile onu yukarıda mezkûr araziden her hangi birine teşmil edebilecektir. 

(b) Tebliği mezkûr, alâkadar arazide adlî ve gayriadlî vesaikin ve istinabe varakalarının gön
derileceği makamatı tayin edecektir. Tebligat veya tercümelerinin yapılacağı lisan ingilizcedir. 
Keyfiyeti teşmilin meriyete vazı tarihi tebliğ tarihinden itibaren bir ay olacaktır. 

(c) Yüksek Âkit taraflardan her biri, bu maddenin (a) fıkrasında muharrer araziden her hangi 
birine işbu mukavelenamenin teşmili keyfiyetinin meriyete vazmdan itibaren üç sene geçtikten 
sonra, altı ay evvel diplomasi tarikile haber vermek suretile, teşmili mezkûre her vakit nihayet 
verebilir. 

(d) 16 ncı madde mucibince mukavelenin meriyetten iskatı, Yüksek Âkit taraflarca sarahaten 
başka yolda bir itilâf yapılmadıkça, mukaveleyi işbu maddenin (a) fıkrası mucibince teşmil edilmiş 
bulunduğu araziden her hangi biri hakkında da kendiliğinden hükümden iskat edecektir. 

Madde — 18 

Yüksek Âkit taraflar, işbu mukavelename gerek 16 ncı maddeye gerek bu madde mucibince vıı-
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kubulau her hangi bir iltihaka tevfikan, meriyette bulunduğu esnada her hangi bir zaman, zati haş-
metpenahinin diplomasi tarikile yapı lan bir tebliğ ile, Bri tanya mecmuai milelindeıı, Hükümet i 
taraf ından böyle bir iltihak arzusunda bulunabilecek her hangi bir uzuv için, işbu mukavelename
ye iltihak edebileceğinde ittifak eylemişlerdir; ancak böyle bir iltihak tebliği, zati haşmetpenahi-
niıı, mukavelenamenin kabili tatbik olduğu bi lûmum arazisi hakkında, bu mukavelenamenin ıska
tına dair Türkiye Reisicumhuru taraf ından bir tebliğ icra olunduktan sonra vaki olamaz. 17 nci 
maddenin (b) fıkrası ahkâmı bu kabîl tebligat hakkında kabili tatbik olacaktır. Bu kabil iltihaklar
dan her biri tebliğ tar ihinden itibaren bir ay sonra meriyet iktisap edecektir. 

(b) İşbu maddenin (a) fıkrasında mezkûr i l t ihakın meriyete vazı tarihinden üç sene sonra 
Yüksek Âkit taraf lardan her hangi biri diplomasi tarikile altı ay evvel fesih ihbarında bulunarak 
mukaveleyi, hakkında iltihak tebliği yapılmış her hangi bir memlekete taallûku itibarile meriyetten 
ıskat edebilir. Mukavelenin 16 ncı madde mucibince ıskatı, bu kabîl memleketlerden her hangi bi
rine tatbikimi müessir olmıyacaktır. 

(c) Bu maddenin (a) fıkrası mucibince vâki olacak her hangi bir iltihak tebliği, işbu iltihak teb
liğinin hakkında vâki olduğu memleketin Hükümet i tarafından idare edilen her hangi bir tetüm-
mei araziye veya manda al t ında bulunan araziye şamil olabilecek ve böyle b i r memleket hakkında (b) 
fıkrasına tevfikan yapılacak her hangi bir fesih tebliği, mezkûr memleketin iltihakına ait tebliğna-
menin şamil olduğu tetümmei araziye ve manda al t ında bulunan araziye de tatbik olunacaktı]-. 

Tasdikanlilmakal aşağıda imzası bulunanlar bu mukaveleyi İngilizce ve Türkçe metinlerde imza 
etmişler ve mühür lemislerdir. 

İki nüsha olarak Ankarada bin dokuz yüz otuz bir senesi teşrinisani ayının 28 inci günü yapıl-
nı ıştır. 

Gr.onjc T. C/erk Dr. T. Rüştü 

T Ü R K İ Y E - İISYHETERE MUZAHERETİ ADEİYE M U K A V E L E N A M E S İ N E M LR-
BUT İMZA PROTOKOLÜ 

Muamelâtı adliyenin tenısiyetiıtde nıütekabilen muavenet icrası hakkındaki bu günkü tarihli 
mukaveleyi imza etlerken zirde vaziülimza ve salâhiyeti kânıileyi haiz murahhas la r atideki hıısusatı 
karar laş t ı rmış la rd ı r : 

17 nci madde ahkâmı, merbut listede t ada t edilen arazinin kâffesinde, ve Hükümetler i tarafın
dan işbu maddeye tevfikan mukavelenin kendiler ine teşmili arzusu izhar edildiği t akd i rde , kezalik 
Terre Neuve ve Cenubî Rhodezya ya da ta tb ik olunacakt ı r . 

İki nüsha olarak A n k a r a d a teşrinisani ayının 28 inci günü yapılmıştır . 

(horgo T. Clcrk Dr. T. h'iişlii 
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Bahamas 
Barbados 
Bermuda 
İngiliz Güyanı 
ingiliz Hondürasr 
Seylân 
Kıbrıs 
Falkant adaları ve tetümmatı 
Fiji 
Gambiya (müstemleke ve mahmiye) 
Oebelüttarık 
Altın sahil 

a - Müstemleke 
b - Aşanti 
c - Şimal arazisi 
d - İngiliz mandası altında Togoland 

Hong Kong 
Jamayik (Törk ve Kaykos adalarile Kayman adaları da dahil olmak üzere) 
Kenya (müstemleke ve mahmiye) 
Tjeeward adaları 

Antigııa 
Dominika 
Monserrat 
Sent Kristofer ve Nevis 
Virgin adaları 

Malaya Devletleri 
2-Müttehit Malaya Devletleri 

Negri Sembilân 
Pahang 
Perak 
Selângor 
b - Gayri müttehit Malaya Devletleri 
Yohore 
Kedah 
Kelantan 
Perl is 
Trengganu 
Brünei 

Malta 
Mauritius 
Nigeria 

a - Müstemleke 
b - Mahmiye 
e - İngiliz mandası altında Kemerim 

Şimalî Borneo Devletleri 
Şimalî Rodezya 
Niyassa mahmiyesi 
Aden » 
Sent Elen ve Assansiyon 
Sarawak 



Seychelles 
Siyerra Leona (müstemlekat ve mahmiye ) 
Somali mahmiyesi 
Cenubî Afrika Âli komisyonu arazisi 

Bisutu 
Bechuana 
Swazi 

Malaya yarım adası müstemlekesi 
Tankanika arazisi 
Trinidad ve Tobago 
Uzanda mahmiyesi 
Garbî Pasifik adaları 
İngiliz Solomon adaları mahmiyesi 
Gilbert ve Ellice adaları müstemlekesi 
Tonga 
Vindward adaları 
Grenada 
Sent Lusiya 
Senvensan 
Zengibar mahmiyesi 



Sıra No 233 
Türkiye Cümhuriyetile Irak Hükümeti arasında münakit 
iadei mücrimin muahedenamesinin tasdiki hakkında 1/232 
numaralı kanun lâyihası ve Adliye ve Hariciye encümenleri 

mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 1 - U - 1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/228 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Türkiye Cumhuriyeti ile Irak hükümeti arasında akit ve imza edilen iadei mücrimin muahedena
mesinin tasdiki hakkında Hariciye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 27 - I - 1932 
tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte tak
dim olunmuştur. 

Muktazasınm ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Ksbabı mucibe mazbatası 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetile İrak Hükümeti arasında akit ve imza edilen iadei mücrimin 
muahedenamesi bu baptaki kanun lâyihasile birlikte Büyük Millet Meclisinin tetkik ve tasvibine ar-
zolunur. 

iki memleket arasında mevcut olan dostluk rabıtalarını kuvvetlendirmek arzusuna istinat eden 
bu muahedename hangi suçluların iadeye tâbi olduğunu ve hangilerinin de tâbi olmıyacağını tesbit 
etmekte ve bu hususta takip edilecek yolları göstermektedir. 

Diğer bazı Devletlerle aktolunan iadei mücrimin muahedelerine müşabih ve mümasil olan ve bu 
mesaili tarafeyn 'menfaatlerine en müsait şekilde halleden işbu muahedeyi imza etmekle Türkiye 
Cumhuriyeti beynelmilel anlaşma ve sulh sahasında bir adım daha atmış oluyor. 

Tetkikinize arzolunan ve takip ettiğimiz gayeye muvank olan işibu iadei mücrimin muahedenamesi
nin tasdikini tazammun eden kanunun Büyük Millet Meclisince tasvip ve kabulü Yüksek takdirlerine 
bağlıdır. 

Adliye encümeni mazbatası 

T. II. M. M. 
Adliye encümeni 22 - V - 1932 

Karar No. 27 
Esas No. 1/232 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cümhuriyetile İrak Hükümeti arasında akit ve imza edilen iadei mücrimin muahede-
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namesinin tasdikine mütedair Hariciye vekâletince hazırlanıp Başvekâletin 1 - II - 1932 tarih 
ve (J/228 numaralı tezkeresile Adliye encümenine tevdi edilen kanun lâyihası tetkik ve müzakere 
olundu. 

Mütalea olunan muahedename mündericatına ve görülen lüzum üzerine encümene davet edilen 
mezkûr muahedenamenin müzakeresi sırasında hükümetimiz tarafından murahhas bulunan İktisat 
vekili Mustafa Şeref Beyefendinin verdikleri izahata göre komşu Irak Hükûmetile memleketimizin 
hemhudut olmasından her iki devletin emniyet ve asayiş noktasından ehemmiyet ve menfaati mü
sellem olan mücrimlerin iadesine taallûk eden hükümler hukukî esasata tamamile muvafık olduğu 
gibi kanunlarımızla da bir taarruz hâsıl etmemekte bulunmasına mebni bu muahedenamenin tasdi
kini mutazammm olan kanun lâyihasının tasvip) ve kabulüne encümenimizce ittifakla karar veril
miştir. Havalesi mucibince Hariciye encümenine tevdii arzolunur. 

Adliye E. Reisi M. M. Kâ. Aza Aza Aza 
Yozgat Trabzon Antalya Çanakkale 

Mustafa Fevzi Salâhattin A. Hamdi Raif Haydar Osman Niyazi 

Aza Aza Aza 
Kayseri Kocaeli Antalya 
S. Azmi Ray ip Nıınıan 

Hariciye encümein mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 16 - VI - 1932 

Karar No. 18 -, ., 
E sus No. 1/232 "\ -*i:' 

Yüksek Reisliğe 

Tünkiye Cumhuriyeti!e Irak Hükümeti arasında aktedilen iadei mücrimin muahedesinin tasdiki 
hakkında Hariciye vekâletince hazırlanarak encümenimize havale edilmiş olan kanun lâyihası ve 
Adliye encümeni mazbatası tetkik ve müzakere olundu: 

Herek Hükümetin ve gerek Adliye encümeni esbabı mucibe mazbatalanndaki mütaleata iştirak 
eden encümenimiz işbu mukavelename ile tasdiklim ait kanun lâyihasını kabul etmiş ve Heyeti u-
m um iyenin tasdikine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe arzına karar vermiştir. 

Hariciye E. Rs. M. M. Kâ. Aza - Aza Aza Aza Aza 
Siirt Elâziz Bolu Erzincan Manisa Kocaeli 

Fazıl Ahmet F. IJıfkı Saffet Ziya Yakup kadri Süreyya 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1 — Irak Hükümeti ile Ankarada 9 kânunusani 1932 tarihinde imzalanan iadei müc
rimin muahedenamesi kabul ve tasdik olunmuştur. 

MADDE 2 — İşbu kanun neşri tarihinden itibaren muteberdir. 

MADDE 3 — İşbu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
27 - I - 1932 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
îsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya Ş. Kaya M. Abdülhalik Esat, Hilmi 
İk. V. S. 1. M. V. V. ö. I. V. Zr. V. 

M. Şeref M. Abdülhalik Ali Bana Muhlis 
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TÜRKİYE CÜMHURÎYETÎLE IRAK K& ALLIĞI ARASINDA ÎADEÎ MÜORÎMıN 

MUAHEDENAMESt 

Bir taraftan 
Türkiye Cumhuriyeti Reisi Hazretleri 

Diğer taraftan 
Haşmetlû Irak Kiralı Hazretleri, 

Suçluların iadesini tanzim için bir muahede akti arzusunda bulunduklarından : 
Türkiye Cumhuriyeti Reisi Hazretlteri 

İktisat vekili ve Burdur mebusu Mustafa Şeref Beyefendiyi, 
Haşmetli! Irak Kiralı Hazretleri 

Trak Meclisi Vüzera Reisi Rafidein nişanının ikinci rütbesini hamil, Ferik Nuri Essait Paşa 
Hazretlerini, 

Müteıkabilen murahhas tayin buyurmuşlar ve müşarileyh murahhaslar usul ve kaidesine muvafık 
bulunan salâhiyetnaıinelerini yekdiğerine tebliğ ettikten sonra atideki ahkâmı kararlaştırmışlardır: 

Madde — 1 

Yüksek Âkit taraflar işbu muahede ahkâmı mucibince yekdiğeri makamatı adliyesince takip 
olunan veya mahkûm edilen ve diğerin arazisi üzerinde bulunan eşhasın mütekabilen yekdiğe
rine teslim etmeği taahhüt ederler. 

Şurası mukarrerdir ki Âkit tarafların kendi tebaaları iadeden müstesna olduğu gibi ecnebi 
tebaasının iadesi dahi iade kendisinde talep olunan devletin ihtiyarına muallâktır. 

ladei mücrimin, ancak, iade kendisinden talep olunan devletin arazisi haricinde irtikâp olun
muş bir suçtan dolayı takibat icrası veya mahkûmiyet hallerinde vaki olur. 

Madde — 2 

Aleyhinde takibat icra olunan veya hüküm sadır olan bir şahıs talep olunduğu takdirde iade 
aıiıcak cürüm olarak kendisine atfolunan fiil her iki memleketin kanunlarına göre en aşağı bir 
sene hapis veya daha ağır bir cezayi istilzam ettiği ahvalde vaki olur. 

iade talebi, katileşen bir hükmün icrası için vuku bulduğu takdirde ancak suçlu, her iki mem
leketin kanunlarına göre en az bir sene hapis veya daha ağır bir cezayi istilzam edebilen bir fiil 
için altı aydan ziyade hapis cezasına katiyen mahkûm olmuş ise iade vaki olur. 

Madde — 3 

İadei mücrimin kezalik her ne şekil ve mahiyette olursa olsun teşebbüs veya iştirak hallerinde de 
bu teşebbüs veya iştirak talip olan Devletle iade kendisinden talep olunan Devletin kanunlarrna 
göre, ikinci madde ahkâmına tevfikan cezayi müstelzim olduğu takdirde vaki olur. 

Madde — 4 

Aşağıdaki hallerde iadei mücrimin talebi kabulolunmaz: 
a) Siyasî suçlar ve onlara mürtabıt fiiller; ] 
')>) Askerî suçlar ve ona mürtabıt fiiller; 
e) Matbuat suçları; 
d) Ancak mutazarrır şahsın şikâyeti üzerine takip edilebilen ve işbu şahsın feragat etmesile taki

bine nihayet verilmesi lâzmıgelen suçlar; 
e) Talep edilen şahıs gerek iadeyi istiyen Devletin, gerek iade kendisinden talep olunan veya 

suç toprağı üzerinde irtikâp edilmiş bulunan Devletin kanunlarına nazaran müruru zamana uğramış 
yahut saikıt olmuş bir suçtan-dolayı tkip edilmekte ise; 
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f) Talep edilen şahıs iade kendisinden istenilen memlekette ayni fiilden dolayı taıkip edilmekte 

ise, keza orada sureti kafiyede dava harici görülmüş, mahkûm edilmiş veya ademi mesuliyetine ka
rar verilmiş veya beraet kazanmış ise; 

g) tade kendisinden talep olunan Devletin makamatı işbu Devletin kanunları mucibince suç hakkın
da. hüküm vermeğe salâhiyettar bulunuyorlar ise, 

ıh) Fiil üçüncü bir Devletin arazisinde irtikâp edilmiş olupta iade kendisinden istenilen tarafın 
kanunları ecnebi memlekette irtikâp edilmiş böyle 'bir fiilin takibini kabul etmez ise; 

Ancak: 
1 - Devlet reisinin şahsına ve ailesi azasına karşı yapılan her hangi bir cürüm, 
2 - Hükümet reisine karşı irtikâp edilen katil veya buna teşebbüs yahut iştirak, 
3 - Her ne maksatla vaki olursa olsun yol kesieilik ve işkence fiilleri ve işkence ile yapılan hır

sızlık, 
Siyasî suç veya böyle bir suça mürtabit fiil addedilemez. 

Madde — 5 

İadei mücrimin talebi daima diplomasi tarikile yapılmak lâzımdır. 

Madde — 6 , 

Mücrimin iadesini müştekim, olmıyaıı ve üçüncü maddede zikir ve tadat olunan hallerde fiille
rin mahiyetini takdir etmek münhasıran iade kendisinden talep olunan devlete aittir. 

iade talebinin tetkikinde takip olunacak usul her ne olursa olsun, siyasî bir suçtan dolayı 
iade talebinin reddine, ancak iade kendisinden istenilen devletçe tayin edilmiş salâhiyettar mahke
me tarafından- karar verileceğini kabul hususunda akitler mutabık kalmışlardır. 

Madde —• 7 

1 - Mazının veya müttehemin iadesi hakkındaki talepnameye âtideki evrakın, terfik edilmesi icap 
eder : 

A) Salâhiyettar adlî bir makamdan sadır olmuş derdest veya tevkif emri. 
B) Oürmün nevini gösteren bir varaka ile mevzubahs suç için kabili tatbik kanunun metni. 
O) Maznun veya müttehemin, hüviyyet ve evsafını havi kabil olduğu kadar mufassal bir be

yanname veya hüviyyet varakası. 
D) Mevcutsa, dava hakkında tahkikat icra eden hâkim tarafından musaddak ifade varakaları. 
2 - fade talebi, hakkında gıyabî veya. temerrüt halinde hüküm sadır olmuş olan bir şahıs için 

ise, talepnameye geçen fıkrada zikredilen evraktan maada hüküm hülâsasile hükmün istinat ettiği 
kanım maddeler ilâve edilecektir. 

.'i - İade talebi vicahen mahkûm olmuş bir şahıs hakkında ise, talepnameye âlideki evrakın 
merbut bulunması icap eder: 

A) Hükmün bir sureti, 
]>) Mahkûmun leyli şahsın, oldukça mufassal hüviyetini bildirir bir beyanname veya hüviyet 

varakası, 
(-) Hükmün müstenit olduğu kanun metninin bir sureti, 
D) Hükmün lâzimüttenfiz olduğunu mutazammm salâhiyettar bir me re iden verilmiş bir vesika. 
4 - Mülkiyet aleyhine suç mevzubahs olduğu takdirde vaki olan veya ikama tasaddi edilen za

rarın, daima, takribi baliği bildirilecektir. 
5 - dönderilecek evrak iadeyi istiyeıı Devletin kanunlarile tayin olunan şekilde tanzim edilecek 

ve bunların aslı veya işbu Devletin mahkemesi yahut sair herhangi salâhiyettar bir makamı tara
fından tasdik olunmuş sureti gönderilecektir. İşbu evraka, iade kendisinden talep olunan Devletin 
lisanında muharrer ve talip Devletin diplomasi memuru veya iade talep olunan Devletin yeminli 
bir tercümanı tarafından tasdik edilmiş bir tercüme raptolnnacaktır. 
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6 - Şurası mukarrerdir ki, mücrimin iadesi kendisinden talep olunan Devlet yukarıda zikredilen 

evrakı alır almaz, iade talebi vehleten ğayrikabili kabul görünmiyorsa işbu talep hakkındaki karar 
mahfuz kalmak şartile, makamatı aidesi talep olunan eşhası tevkif etmek veya diğer her hangi mü
nasip bir tedbir almak suretile firar ihtimalinin önüne geçer. 

7 - îade talebinin mevzuunu teşkil eden suçun işbu muahedenamede iadeyi mucip oİmâk üzere 
derpiş edilen suçlar meyanma dahil bulunduğu hususunda şüphe husulü takdirinde talip Hükümetten 
izahat istenilecek ve verilen izahat bu şüpheyi izale edecek mahiyette bulunmadıkça iadeye muvafa
kat edilmiyecektir. istizah talebi iade talebinde bulunan Devletin siyasî mümessiline irsal edildiği 
günden itibaren iki ay zarfında iade kendisinden istenilen Devlete izanat verilmemiş ise tevkif olu
nan şahıs tahliye veyahut hakkında alınan tedbir refediİebilecektm 

Madde — 8 

İade kendisinden talep olunan Yüksek Âkit taraf, suçun bu muahede mucibince iadeyi icap ede
ceğine kani olursa suçlunun derdesti ve mesele hakkında lâzımgelen tetkik ve tahkikin yapılması 
için emir verilecektir. Neticede evrakın tam veya kâfi olduğuna, talep olunan şahsın, maznun, 
müttehem veya mahkûm gösterilen şahis olduğuna, ve mahkûmiyet halinde buna sebep olan su
çun, hükmün suduru, zamanında iadeyi icap eden suçlardan bulunduğuna kanaat hâsıl ederse, iade
yi 'emredecektiri 

Madde — 9 

Mücrimin iadesi talepnamesile buna terfik edilmesi lâzımgelen ve bu muahedede zikir ve beyan 
olunan evrakın iade kendisinden talep olunan tarafa tevdiine kadar mücrimin firarı melhuz olduğu 
takdirde bu evrakın vusulüne intizar olunmaksızın iade kendisinden talep olunan Devlet Hariciye 
nezaretine iadeyi talep eden Devlet tarafından telgraf veya posta ile vaki olacak işar ayhut bu 
Devletin siyasî mümessili tarafından yapılacak teşebbüs üzerine iade kendisinden talep olunan Dev
let mücrimi muvakkaten teklif etmek yahut her hangi bir diğer tedbir almak suretile firarın 
önünü alacaktır. 

- Şu kadar ki bu halde cürmün nevi ve mahiyeti ve cezanın derecesi ve mücrim hakkında salâhi-
yettar merciden gayri muvakkat tevkif müzekkeresinin isdar edilmiş olduğu bildirilmek lâzımdır. 

Bu suretle muvakkaten tevkif olunan veya hakkında diğer bir tedbir ittihaz edilmiş olan şahsa 
ait talepnamesi ve evrakı müteferriası tevkif veya diğer tedbir tarihinden itibaren bir ay zarfında 
iade kendisinden talep olunan Devlete isal edilmediği takdirde talep olunan şahıs serbest bırakılır 
yahut hakkındaki tedbir refedilir. •' , -t - > 

Madde — 10 

Talep olunan şahsın, suçun ikaı neticesinde yedi tasarrufuna geçirdiği yahut üzerinde bulunup 
alınan eşya, suçun ikamda kullanılan al ât ve edevat ile husulü kanaate medar olacak her şey, üçün
cü şahısların hakları mahfuz kalmak şartile ve salâhiyettar makamın takdirine göre, o şahıs ile ayni 
zamanda, iadeyi istiyen Hükümete verilecek ve iadeye muvafakat edilmiş iken suçlunun ölümü veya 
firarı sebebile iade vukubulmamış «İsa bile bu eşya mezkûr Hükümete yine tevdi olunacaktır. Bu 
tevdi, iadeye muvafakat eden memlekette talep olunan şahıs tarafından ihfa veya depo edilip te 
bilâhare keşfolunan ayni mahiyetteki bilcümle eşyaya da şamil olacaktır. 

Madde — 11 

Talep olunan şahıs kendisinden iade istenilen devlet arazisi dahilinde iade talebini mucip olan 
fiilin gayri bir suç sebebile takibata uğramış veya mahkûm olmuş ise, iadesi takibatın intacına ya
hut cezasını çekmesine veya cezanın af ve refine kadar tehir olunabilecektir. 

Kezalik talep edilen şahıs, kendisinden iade istenilen tarafın makamatı huzurunda, ceza ka-



- 6 -
nunlarma muhalefetten gayri bir sebepten dolayı takip edildiği ve bu da onun cebren ihzarını ve
ya tevkifini müeddi bulunduğu takdirde, iade, takibatın veya mevkufiyetin hitamına kadar tehir 
olunabilecektir. 

Bununla beraber, iadeyi talep eden memleketin kanunlarına nazaran bu tehirden, maznunun 
takibi hususunda müruru zaman veya sair mühim müşkülât hâsıl olabilirse, bazı mülâhazatı mah
susa mâni bulunmadığı takdirde ve talep eden memlekette takibat biter bitmez talep olunan şa
hıs tekrar iade olunmak taahhüdü altında maznunun muvakkaten teslimine muvafakat edilecektir. 

Talep olunan kimse efrada karşı edindiği taahhüdati, iade sebebile, ifa edemiyece kolduğu tak
dirde işbu efradın salâhiyettar makam huzurunda haklarını ihkak ettirmeleri ciheti mahfuz kalmak 
üzere, iade yine vaki olacaktır. 

Madde — 12 

İadeye muvafakat edildiği takdirde talep olunan şahıs iade kendisinden istenilen devletin ya hu
dut mevkifinde yahut irkâp limanında talip devletin emrine verilecektir. 

tade kararının tebliğinden itibaren bir ay zarfında talip devlet tesellüm etmemiş bulunursa mez
kûr şahıs serbest bırakılabilecektir. 

Madde — 13 

Teslim olunan şahıs, ancak teslimini icap ettiren cürüm veya cürümlerden dolayı muhakeme 
edilebilir. 

Bununla beraber, iade eden devletin muvafakati lâyik olmak, yahut iade edilen şahıs, ken
disini teslim eden memlekete avdet etmek imkânına malik bulunduğu halde bu imkândan istifa
de eylememiş bulunmak şartile, teslim edilen şahsın teslimini mucip olan cürüm veya cürümler
den başka bir sebeple tevkif ve muhakeme edilmesi caizdir. 

Teslim olunan şahsın üçüncü bir devlete iadesi dahi ancak yukarıda beyan olunan şerait dai
resinde olabilecektir. Maamafih, iade edilen şahıs muhakeme olmıya razı olursa teslim eden dev
letin muvafakatini istihsale lüzum yoktur. Yalnız kendisine malûmat verilir. 

Bu maddenin hükmü iadeyi istemiş olan devletin arazisinde teslimden sonra irtikâp edilen cü
rümlere şamil değildir. 

Madde — 14 

Âkitlerden birinin iadesini talep ettiği şahıs, diğer suçlar sebebile, bir veya müteaddit devlet 
tarafından talep edilmekte ise en ağır suç kendi toprağı üzerinde irtikâp olunan devlete. Ve suç
lar ayni derecede ağır olursa, tebaasından olduğu devlete teslim olunur. 

Talep olunan şahıs talip devletlerden hiç birinin tebaasından olmadığı ve suçlar ağırlıkça 
müsavi olduğu takdirde hangi devletin talepnamesi en evvel vâsıl olmuşsa o devlete teslim olunur. 
Suç ağırlığı, iade kendisinden talep edilen devletin kanunlarına göre taayyün eder. 

Madde — 15 

Bir suçlunun iadesi keyfiyeti Âkitlerden biri ile üçüncü bir Devlet arasında vaki olursa, iadeyi 
mucip suç dördüncü maddede derpiş edilen efalden olmamak şartile, suçlu olan bu şahsın ve onuncu 
maddede münderic eşyanın kendi toprağından transit olarak müruruna diğer Âkit Devlet muvafakat 
edecektir. Meğer ki mevzubahs şahıs kendi tebaasından ola. 

Transit talebi, yedinci maddede zikrolunan evra'kın aslı veya usulü dairesinde musaddak su
reti tevdi edilerek, siyasî tarikle icra olunmak lâzımdır. 

Madde — 1 6 

Akitler kendi arazileri dahilinde suçlunun tevkifi, iaşesi ve nakli ve on birinci maddede zik-
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rolunan muvakkat teslim dolayısile vukua gelen masrafların tediyesine müteallik her nevi nıiita-
1 ebeden karşılıklı olarak feragat ederler. 

Âkit devletlerden birisine, üçüncü bir Devlet tarafından iade veya muvakkaten teslim olu
nan ve diğer Âkit Devletin arazisinden transit suretile geçen şahsın transit masrafı iade veya 
muvakkat teslimi talep etmiş olan Devlete aittir. 

Madde — 17 

Türkiye, İngiltere ve İrak arasında Ankarada 5 haziran 1926 tarihinde aktolunan münasebatı 
hasenei hemcivari muahedesinin işbu muahede mevzuu ile az çok alâkadar bulunan ahkâmı ve 
hassataıı 9 uncu maddesinin hükmü kemakân meri kalacaktır. 

Madde — 18 

İşbu mua'hede iki Yüksek Âkit tarafça tasdik olunacak ve tasdiknameler mümkün olduğu kadar 
az bir zamanda Bağdatta teati edilecektir. 

Bu muahede, tasdiknamelerin teatisi tarihinden 15 gün sonra meriyete girecek ve hükmü bir sene 
için nafiz olacak ve Yüksek Âkitlerden biri muahedeyi fesih arzusunu diğer tarafa bildirdiği tarihten 
itibaren altı ay sonra hükümden sakıt olacaktır. 

Türkçe, Arapça ve Fransızca olarak tanzim edilen bu muahedenin metinleri arasında ihtilâf- vuku
unda fransızcası muteber olacaktır. 

Yukarıdaki ahkâmı tasdik etmek üzere murahhaslar işibu muahedeyi imza etmiş ve mühürlemiş-
lerdir. 

Ankarada bin dokuz yüz otuz iki senesi kânunusanisinin dokuzuncu ünü tanzim edilmiştir. 

M. Şeref Nuri Essaid 





Sıra NQ 2 3 4 
Türkiye Cümhuriyetile Lehistan Hükümeti arasında münakit 
ikamek mukavelenamesinin tasdiki hakkında 1/235 numa

ralı kanun lâyihası ve Hariciye encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 11-11-1932 

Muamelât müdürlüyü 
Sayı: 6/285 

B. M. M Yüksek Reisliğine 

Türkiye ile Lehistan arasında 29 ağustos 1931 tarhinde Ankarada imzalanan ikamet mukavelesi
nin tasdiki hakkında Hariciye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 31 -1 -1932 tarihli 
ihtimamda Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim 
olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasmı rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Lehistan Cümhuriyetile Ankarada 29 ağustos 1931 tarihinde aktolunan ikamet mukavelesinin 
•tasdikimi dair kanun lâyihası Türkiye Büyük Millet Meclisinin tasdikma arzolunur. 

Türkiye ve Lehistan tebaasının yekdiğeri ülkelerinde ikametleri şeraitini şimdiye kadar tanzim 
eden Lozanda münakit 24 temmuz 1923 tarihli ikamet mukavelesinin yerine kaim olmak üzere akto
lunan işbu mukavele asri hukuku düvel esasatı, mütekabiliyet kaidesi ve diğer hükümetlerle yapı
lan mümasil mukaveleler ahkâmı dairesinde tanzim edilmiştir. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. 11. M. M. 
Hariciye encümeni 26 - VI - 1932 

Karar No. 15 
Esas No. 1/235 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cümhuriyetile Lehistan Hükümeti arasında aktedilen ikamet mukavelenamesinin tasdiki 
hakkında Hariciye vekâletince hazırlanarak encümenimize havale edilmiş olan kanun lâyihası tetkik 
ve müzakere edildi. 

Hükümetin esbabı mucibe mazbatasmdaki mütaleata iştirak «den encümenimiz işbu mukavelena-
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me ile tasdikma ait kanun lâyihasını kabul etmiş ve Heyeti umumiyenin tasdikma arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe arzına karar vermiştir. 

Hariciye E. Reisi M. M. Kâ. Aza Aza Aza 
Siirt Manisa Kocaeli Bolu 

Yakup Kadri Süreyya Falih Rıfhı 

Aza Aza 
Elâziz Erzincan 

Fazıl Ahmet Saffet Ziya 

HÜKÜMETIN TLKLIFİ 

Ankarada 2'J ağustos 1931 tarihinde imzalanan Türkiye - Lehistan ikamet mukavelenamesinin tasdi
ki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Lehistan Cumhuriyeti arasında 29 ağustos 1931 tarihin
de Ankarada imzalanan ikamet mukavelesi kabul ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri' tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

31 - I - 1931 
I'.ş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya Ş. Kaya M. Abdülhalik Esat Hilmi 
Ik. V. S. İ. M. V. V. (.-i. 1. V. Zr. V. 

M. Şeref M. Abdülhalik Ali Kana Muhlis 

TÜRKİYE İDE LEHİSTAN ARASINDA İKAMET MUKAVELESİ 

Bir taraftan, 
Türkiye Reisicumhuru, 

Diğer taraftan, 
Lehistan Reisicumhuru, 

İki memleket arasında iktisadî münasebetlerin inkişafı ve Türk tebaasının Lehistanda ve Leh te
baasının Türkiyede ikametleri şeraitinin tanzimi iyin Lozanda 23 temmuz 1923 tarihinde aktolunan 
ikamet mukavelesinin yerine bir yenisinin ikamesi faidcli olacağı kanaatinde olduklarından bu 
maksatla murahhasları olarak, 

Türkiye Reisicumhuru, 
Millî Müdafaa Vekili Zekâi Beyi, 

Lehistan Reisicumhuru, 
Lehistanm Türkiyede fevkalâde murahhas ve büyük elçisi M. Kazimir Olsovvskiyi tayin 

etmişleridr. 
Müşarileyhima, usulüne muvafık ve muteber görülen salâhiyetnamelerini yekdiğerine tebliğ ey -

ledikten sonra atideki ahkâm üzerinde mutabık kalmışlardır. 

Madde — 1 

Yüksek Âkit taraflardan birinin tebaası, diğer tarafın ülkesinde orada meri veya meriyete konulacak 
kanunlar mahfuz kalmak kaydi ile yerleşmek, ikamet etmek, gitmek ve gelmek ve onu serbestçe ter-
ketmek haklarına malik olacaklardır. 



- 3 -
Maamafih, şurası mukarrerdir ki yukarıdaki ahkâm, muhacereti kanunlarla tanzim hususunda 

Yüksek Âkit taraflardan her birine tanınan haklara halel getirmiyecektir. 

Madde — 2 

Yüksek Âkit tarafların, her biri, bilcümle ecnebiler hakkında tatbik edilen kanun ve nizamlar 
dahilinde, ferdî tedbirlerle diğer taraf tebaasını ülkesi dahilinde ikamet ve yerleşmekte men veya 
memleketten tebit hakkını muhafaza eyler. 

Madde — 3 

Yüksek Âkit taraflardan her birinin tebaası diğerinin ülkesinde memleketin kanun ve nizam
larına tevfikan, menkul veya gayrimenkul emval tasarrufu, iştirası, icarı, ve bunlardan her hangi 
bir suretle intifa hususunda en ziyade müsaadeye ınazhar millet muamelesinden müstefit olacak
lardır. Ancak şurası mukarrerdir ki bunlar yalnız, memleketin kanunları mucibince ecnebiler 
tarafından ihrazı kabul edilen emvali ihraz edebileceklerdir. 

Mezkûr tebaayı ayni zamanda memleketin kanun ve nizamlarına tevfikan alelûmum emval ve 
eşyalarını serbestçe memlektten çıkarmağa da müsaade edilecektir. Bu hususta en ziyade müsa
adeye mazhar millet tebaasına tahmil edilen tahdidat veya rüsumdan daha ziyade hiç bir tahdit 
veya resme tâbi olmıyacaklardır. 

Madde — 4 

Yüksek Âkit taraflardan birinin tebaası diğerinin ülkesinde memleketin kanun ve nizamlarına 
tevfikan ve memleket kanunu mucibince mahalli tebaaya hasredilmiş veya edilecek olanlardan 
maada her nevi sanat, ticaret, hirfet ve mesleki icra edebileceklerdir. 

Madde — 5 

Yüksek Âkit taraflardan her birinin tebaası diğerinin ülkesinde şahıslan, malları ve her nevi 
sanat, ticaret, hirfet ve meslekin icrası ıiçin her ne mahiyette olursa olsun mahalli tebaadan -ciba-
yet olunanlardan başka veya daha çok miktarda vergi, harç veya tekâlifi tediye ile mükellef ol
mıyacaklardır. Bu vergi, harç veya tekâlifin kimin hesabına tahsil' edildiği nazarı itibara alın
maz. 

İşbu mukavele ahkâmı, hini hacette ecnebilerin ikametine veya onların kaydü tescili merasimine 
müteallik rüsumun istifasına mâni olamıyacaktır. Bu hususta en ziyade müsaadeye mazhar millet 
muamelesi cari olacaktır. 

Madde — 6 

Merkezleri Yüksek Âkit taraflardan birinin ülkesinde bulunan ve onun kanunları mucibince 
usulü dairesinde mevcudiyeti haiz olan hisse senedatlı ve sair ticarî şirketler - sınaî ve malî şir
ketler, sigorta ve nakliyat şirketleri de dahil olmak üzere - gayrimeşru bir gaye takip eylemedik-
leri takdirde, diğer tarafça da mevcudiyeti haiz tanınacaklardır. 

Mezkûr şirketler, diğer memleketin meri bulunan veya meriyete konacak olan kanun ve ni
zamlarına tevfikan ve eğer o memleketin kanunu müsaade istihsali mecburiyetini vazediyorsa 
müsaadenin istihsalinden sonra o ülkede yerleşebilecekler, filiyaller, şubeler ve acentalar ihdas 
ve müddei veya müddeialeyh sıfatile mehakime müracaat edebileceklerdir. 

Yüksek Âkit taraflardan birinin kanunları mucibince teşekkül etmiş olan mezkûr şirketlerin 
faaliyeti, diğerinin ülkesinde vaki olduğu takdirde, o memleketin kanun ve nizamlarına tâbi 
olacaktır. Bu faaliyeti noktasından en ziyade müsaadeye mazhar millet şirketlerinden daha dun 
bir muamele görmiyeceklerdir. Emvallerinin kanunî ve adlî himayesi hususunda diğerinin ülke
sinde millî şirketlere tatbik edilen muameleden müstefit olacaklardır. 
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Yüksek Âkit taraflardan birinin şirketleri ve onların filiyalleri, şubeleri ve aeentaları diğeri

nin ülkesinde vergi, harç veya teklif noktasından en ziyade müsaadeye mazhar milletin şirket
lerine tahmil edileuden daha ziyade vergi, harç veya tekâlife tâbi tutulmıyacaklardır. 

Şurası ıxukarrerdir ki mezkûr şirketler ruhsatname istihsaline ve ecnebi şirketlerin tesciline mü
teallik harçları tediye ve kanunda musarrah teminat akçesini tediye ile mükellef olacaklardır. Millî 
şirketler ile ayni şerait dahilinde ve ayni miktarda tekâlifi harbiye ve vaziyetten başkasına tâbi 
o I nııyae aklardır. 

Sermaye, varidat, kâr üzerine hesap edilen vergiler hususunda Yüksek Âkit taraflardan her biri 
diğerinin şirketlerini, vergilerin mahiyetine nazaran ancak kendi ülkesinde işlettiği sermaye hisse
si, orada mutasarrıf olduğu emlâk, temin ettiği kâr veya yaptığı iş nisbetinde vergi tediyesinden 
maadasile mükellef tutmıyacaktır. 

Mezkûr şirketler, en ziyade müsaadeye mazhar millet şirketlerde ayni şerait dahilinde ve memle
ketin kanunlarına tevfikan her türlü menkul emvali ihraz edebileceklerdir. Şirketin faaliyeti için 
mııktazi gayrimenkul emvalin üçüncü madde mucibince ihrazı hususunda da ayni muamele cari ola
caktır. Bu takdirde gayrimenkul emval tasarrufunun şirketin esas gayesini teşkil etmemesi meşruttur. 

Madde — 7 

Yüksek Âkit taraflardan Jürinin tebaası, diğerinin ülkesinde gerek sulh ve gerek harp zamanında. 
hiç bir askerî hizmet ifasına veya şahsî hizmeti askeriye yerine kaim olmak üzere aynen veya malen 
bir vergi tesviyesine tâbi tutulmıyacaktır. 

Mahallî tebaa ile ayni şerait dahilinde ve mütekabil kanunlarda musarrah tazminat mukabilinde 
gerek sulh ve gerek harp zamanında memleketin tebaasına tahmil edilen ve diğer taraf tebaasına 
tatıbik edilecek olan tekâlifi harbiye ve vaziyet muamelâtı müstesna olmak üzere diğer taraf tebaa
sından kanunlara tevfikan Hükümetin veya onıınidarî taksimatının netine olarak ihdas edilmiş ver
gi veya rüsumdan maada hiç bir teklif talep edilmiyecektir. Bu ahkâm bir tarafın diğer taraf ül
kesinde bulunan şirketleri hakkında da tatbik edilecektir. 

Bir taraftan tebaası diğerinin ülkesinde her hangi bir adlî, idarî veya beledî mecburî hiz
metten, kanun diğer suretle hüküm vermemiş ise muaf olacaklardır. 

Yüksek Âkit taraflardan birinin tebaa veya şirketlerine ait emval, diğerinin ülkesinde kanunen 
menfaati ıımumiyeden olduğu tanınan bir sebep olmadıkça ve mahallî kanun mucibince müesses usule 
tevfikan adilâne \c mütekaddim bir tazminat verilmedikçe istimlâk edilnıiyecek veya mezkûr te
baa muvakkaten bile bu emvalin intifamdan mahrum edilmiyecektir. 

Madde — S 

Yüksek Âkit taraflardan birinin tebaası, diğerinin ülkesinde gerek iddiayı hak ve gerek hakla
rını müdafaa için memleketin kanunlarına riayet ederek kanunen müesses her derecede mahakime 
serbestçe müracaat edebilecektir. Bunlar her derecei mehakimde memleketin kanunlarile müsaadeyi 
haiz avukat veya her nevi vekilleri istihdam edebilecek ve bu hususa t ta mahalli tebaaya bahşedilmiş 
veya edilecek olan hukuk ve menafiden istifade edebileceklerdir. 

Altıncı maddenin beşinci fıkrasında zikrolunaıı şirketler adlî hususatta tebaa ile ayni hukuktan 
müstefit olacaklardır. 

Muhakeme masarifini mü e mm. in kefalet akçesine, meccani müzahereti adliyeye, kararların tat
bikine ve adlî evrakın tebliğine müteallik mesai 1. Yüksek Âkit taraflar arasında aktedilecek bir 
mukavele i mahsusa ile halledilecektir. 

Mezkûr mukavele aktedilinciye kadar bu hususat mahallî kavanin ile idare edilecektir. 

Madde — 9 

Versay muahedesinin 104 üncü maddesi ve Pariste Lehistan Cumhuriyeti ile Dançig serbest 
şehri arasında imzalanan mukavelenin 2 nci ve 6 ncı maddeleri mucibince Dançig serbest şehrinin 
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haricî işlerini idareyi taahhüt etmiş olan Lehistan Hükümeti serbest şehrin bu mukavelede âkit ta
raf olduğunu ve ondan mütevellit hukuk ve vezaifi kabul ettiğini beyan hakkını muhafaza eyler. 

Madde — 10 

Yüksek Âkit taraflar, aralarında 23 temmuz 1923 tarihinde Lozanda imza edilmiş olan ikamet mu
kavelesinin, işbu mukavelenin meriyete girdiği günden itibaren hükümden sakıt olacağını tasdik 
eylerler. 

Madde — 11 

İşbu mukavele üç sene için aktedilmiştir. 
Bu mukavele tasdik edilecek ve Varşovada tasdiknameler teati edildikten 30 gün sonra meriyet 

mevkiine girecektir. 
îşbu mukavele, müddetinin hitamından on iki ay evvel feshedilmedikçe, zımnî muvafakat sure-

tile temdit edilmiş addolunacaktır. Ancak bu takdirde her iki taraf on iki ay sonra mühleti hitam 
bulmak üzere her an mukaveleyi fesheylemek hakkını muhafaza eyler. 

Yukarıda vazolunan ahkâmı tasdik etmek üzerezikrolunan ve imza salâhiyetini haiz olan murah
haslar bu muahedeyi imzalamışlar ve mühürlerile mühürlemişlerdir. 

Ankarada iki nüsha olarak 29- ağustos 1931 tarihinde tanzim edilmiştir. 

İmza protokolü 
Bu mukaveleni nimzası esnasında murahhaslar atideki ahkâm üzerinde mutabık kalmışlardır: 

Munzam birinci madde 
Birinci madde ahkâmı, Yüksek Âkit taraflardan birinin diğerinin tebaası hakkında, bu son 

memlekette ecnebiler hakkında meri olan veya meriyete konulacak olan ahkâmı tatbika, bu hu
susta en ziyade müsaadeye mazhar millet carî olmak kaydile, mâni olamıyacaktır. 

Munzam dördüncü madde . 
İleride Yüksek Âkit taraflardan biri bir üçüncü Devlet tebaasına kendi tebaasına hasrettiği 

meslek ve hirfetlerden birinin icrası hususunda bir imtiyaz bahşettiği takdirde bu imtiyaz - ferden 
bahşedilenler hariç olmak üzere - ayni zamanda ve bilâ talep diğer taraf tebaasına da teşmil edile
cektir. 

En ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesi, Yüksek Âkit tarafların biri tarafından, işbu 
mukavelenin imzasından evvel beynelmilel muahedat mucibince ihzar edilmiş olan hakların ken
di tebaasına tanınması için iddia edilemiyecektir. 

Yeni bir kanun her hangi bir meslek veya hirfeti mahalli tebaaya hasrettiği ve bu meslek 
veya hirfetin icrasında müktesep hukuku tanıdığı takdirde birinci fıkrada derpiş edilen en ziya^ 
de müsaadeye mazhar millet muamelesi Yüksek Âkit taraflardan her birinin müktesep hukuku 
hususunda, ancak bu tebaa kanunda musarrah müddet zarfında ve şerait dahilinde mezkûr meslek 
ve hirfeti icra eyledikleri takdirde talep edilebilecektir. 

Munzam altıncı madde 
Altıncı maddenin ahkâmı ile, Yüksek Âkit taraflar Türkiyede faaliyette bulunan Leh şirket

lerinin 30 teşrinisani 1330 (1914) tarihli Türk kanununun 15 inci maddesinin tatbikatından ha
riç tutmağı kastetmemiştirler. 

Merkezleri Lehistanda olan Leh bankalarının filiyal veya şubeleri yukarıki fıkranın şümulü 
dahilinde değildirler. 

İşbu protokol ikamet mukavelesinin mütemmim cüzüdür. Bu mukavele ile beraber tasdik 
edilecek ve onunla ayni günde meriyet .mevkiine girecektir. 

Ankara 29 ağustos 1931 



* 
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Türkiye Cumhuriyet ile Norveç Hükümeti arasmda münakit 
ikamet ticaret ve seyrisefain müahedenamesinin tasdiki 
hakkında 1/135 numaralı kanun lâyihası ve İktisat ve 

Hariciye encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 4 - VII - 1931 

Muamelât müdürlüğü 
6/1942 "' ! 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Hükümeti arasında münakit ikamet, ticaret, ve seyrisefain müa
hedenamesinin tasdiki hakkında Hariciye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 1 - VII -
1931 tarihli içt imamda Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte 
takdim olunmuştur. 

Muktazasmın ifasına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
ismet 

Esbabı mucibe mazbatası 

Cumhuriyet Hükümeti ile Norveç Hükümeti salâhiyettar murahhasları arasında 16 mart 1931 ta
rihinde Ankarada imza edilen ikamet, ticaret ve seyrisefain muahedenamesi merbut kanun lâyihasi-
le Büyük Meclisin tetkik ve tasdikına arzediliyor. 

Muahedename, ikamet ticaret ve seyrisefain ahkâmını şamil ve beynelmilel kabul edilmiş son mua
hedelere 'mümasildir. Ahkâmı umumiyesi itibarilc diğer Devletlerle aktettiğimiz emsali muahedelerin 
aynıdır. 

Hükümetiniz, iki memleket arasındaki ticarî münasebetleri tanzim ve bunların inkişafını temin 
edecek olan bu vesikayi tasvip nazarlarınıza arzeyler. 

İktisat encümeni mazbatası 

T. B: M. M. 
iktisat encümeni 7 - XII - 1931 
Karar No. 6 

Esas No. 1/135 
Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Hükümeti arasında 16 mart 1931 tarihinde Ankarada akit ve 
imza edilen ikamet, ticaret ve seyrisefain muahedenamesile merbut kanun lâyihası tetkik ve mü
zakere edildi. 

Listesiz olup en ziyade müsaadeye mazhar milletler esası üzerine tanzim edilmiş olan bu mu-



- 2 -
alıede ve kanun lâyihasının diğer devletlerle yapılan emsaline muvafık olduğu görülmüş ve Nor
veç Hükûnıetile olan münasebatı ticariyemizi tanzime hizmet edeceğinden aynen kabul edilmeleri 
kararlaştırılmıştır. 

Havalesi veçhile Hariciye encümenine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 
İktisat E. Rs. M. M. Kâ. Aza Aza Aza Aza Aza 

îzmir Mardin Konya Aksaray Bursa îzmir 
M. Rahmi Ali Hıza A. Hamdi Yaşar Dr. K. Ferit Sadettin M. Kani 

Aza Aza Aza Aza 
Kastamonu Trabzon 

A. Hamdi Tahsin Edip servet Daniş 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni \ 26 - VI - 1932 

Karar ,No. 11 
Esas No. 1/135 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Hükümeti arasında 16 mart 1931 tarihinde Ankarada akit ve 
imza edilen ikamet, ticaret ve seyrisefain muahedenanıesile merbut kanun lâyihası ve Adliye encü
meni mazbatası tetkik ve müzakere olundu: 

(terek Hükümetin ve gerek Adliye encümeni esbabı mucibe mazbatalarmdaki mütaleata iştirak 
eden encümenimiz işbu mukavelename ile tasdikına ait kanun lâyihasını kabul etmiş ve Heyeti tımu-
miyenin tasdikına arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe arzına karar vermiştir. 

Kâ. Hariciye E. Reisi M. IV 
Siirt 

Aza 
Elâziz 

Fazıl Ahmet 

Aza 
Erzincan 

Saffet Ziya 

Aza 
Manisa 

Yakup Kadri 

Aza 
Bolu 

Falih Rıfkı 

Aza 
Kocaeli 
Süreyya 
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HÜKÛMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cümhuriyetile Norveç Hükümeti ara
sında münakit ikamet, ticaret ve seyrisefain 

muahedename sinin tasdikına mütedair 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye Cümhuriy et il e Norveç 
Hükümeti arasında 1931 senesi martının on altın
cı günü Arnkarada akit ve imza edilen ikamet, ti
caret ve seyrisefain muahedenamesi kabul ve tas
dik edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. * 

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

1 -VII-1931 

Bş. V. 
îsmet 

Da. V. 

Mf. V. 
Esat 

Ad. V. 
Yusuf Kemal 

Ha. V. 
Dr. T. Rüştü 

Na. V. İk. V. 
Hilmi M. Şeref 

M. M. V. 
Zekâi • 

Mal. V. 
M. Abdülhalik 

S. t. M. V. 
/)/-. Refik 

İKTİSAT ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Türkiye Cümhuriy etile Norveç Hükümeti ara
sında münakit ikamet, ticaret ve seyrisefain 

muahedenam esinin tasdiki hakkında 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir. 
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TÜRKİYE İLE NORVO ARASINDA İKAMET, TİOARET VE SEYRİSEFAİN 

MUAHEDENAMESİ 

Bir taraftan 
Türkiye Reisicumhuru Hazretleri, 

Diğer taraftan 
Haşmetin Norveç Kiralı Hazretleri, 

İki memleket arasındaki iktisadî münasebetleri kuvvetlendirmek ve inkişaf ettirmek arzusunda 
olduklarından Türkiye ile Norveç beynindeki 2 mayıs 192fi tarihli dostluk muahedenamesine tevfi
kan bir ikamet, ticaret ve seyrisefain muahedesi akdine karar vermişler ve, murahhasları olmak üzere 

Türkiye Reisicumhuru Hazretleri : 
Millî Müdafaa Vekili Zekâi, 
İktisat Vekili Mustafa Şeref, 
Hariciye Vekâleti Müsteşarı Menemenli Numan Beyefendileri; 

Haşmetin Norveç Kiralı Hazretleri: 
Fevkalâde murahhas ve Orta Elçi Müsyü Sigurd Bentzon'u tayin etmişlerdir. 

Müşarileyhler, usulüne muvafık ve muteber görülen mütekabil salahiyetııamelerini teati ettik
ten sonra aşağıdaki maddeleri kararlaştırmışlardır: 

Madde — 1 

Yüksek Âkit taraflardan her birinin tebaaları, diğerinin ülkesinde, ecnebilerin kabulüne, ,:: yri-
sefaine, ikametine ve yerleşmesine mütedair kanun, nizam ve talimatlar mahfuz kalmak kaydile ve 
bu hususlardaki zabıta ahkâmına halel gelmeksizin, yerleşmek ve oturmak, »•itmek, gelmek ve seyrü
sefer etmek, kezalik o ülkeyi serbestçe terkeylemek hakkını haiz olacaklardır. 

Şurası mukarrerdir ki bu hükümler, Yüksek Âkit taraflardan her birinin, diğer taraf tebaaları
na, bilûmum ecnebiler hakkında mer'i bulunan kanun ve nizamlara tevfikan, memlekette yerleş
mek veya oturmak müsaadesini reddetmek ve onları memleketten ihraç eylemek, kezalik pasaport 
vizesi ve ikamet tezkeresi itası hususlarım tanzim etmek hakkını hiç bir suretle tahdit etmez. 

Muhaceret hususunda Yüksek Âkit taraflardan her biri serbest i i hareketini tama/mile muhafaza 
eder. 

Madde 2 

Yüksek Âkit taraflardan her birinin tebaaları, diğerinin ülkesinde, mütekabil kanunî mevzuatta 
derpiş edilen ahval şüphesiz müstesna olmak üzere, ihraz ve tasarrufu diğer Yüksek Âkit tarafın 
kanunlarile en ziyade müsaadeye mazhar memleket tebaalarına müsaade edilen veya edilecek olan her 
türlü menkul ve gayri menkul mallan ihraz ve sarruf etmekte tanı bir serbestiye malik olacaklar
dır. Bunlar, ayni şerait altında, mezkûr malları satma, bağışlama, devir, evlenme konturatosu, 
vasiyet ve tevarüs tariklerile veya her hangi diğer vasıta ile serbestçe elden çıkarabileceklerdir. 

Bunlar, yukarıda zikredilen hallerden hiç birinde, mahallî tebaalar için vazolunmuş veya oluna
cak olanlardan başka veya daha ağır - her tıe nam altında olursa olsun - mükellefiyet, resim veya 
vergilere tabi tutulmryacaklardır. 

M a d d e - - 3 

Yüksek Âkit taraflardan her birinin tebaaları, diğerinin ülkesinde, en ziyade müsaadeye maz
har millet tebaası ile ayni şerait altında ve memleketin kanun ve nizamlarına u.varak, icrası mem
leketin kanunu ile mahallî tebaalara hasredilmemiş veya edilmiyeeek olan her nevi san'at ve tica
reti icra etmek ve her hangi hırfet ve mesleğe siilfık eylemek hakkını haiz olacaklardır. 



- 5 -
Madde — 4 

Yüksek âkit taraflardan herbirinin tabaaları, diğerinin ülkesinde -ticaret, sanat, hırfet ve meslek
leri dahil olmak üzere - şahısları, malları hakları ve menfaatları için mahalli tebaalara tahmil edil
miş olanlardan başka veya daha ağır, her ne mahiyette olursa olsun, hiç bîr vergi, resim veya mü
kellefiyete tabi tutulmiyacaktır. 

Yerleşmek ve oturmak dolayisile tediyesi muktazi resimler ve mükellefiyetler hususunda, iki ta
rafın tabaaları en ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesinden müstefit olacaklardır. 

Bunların, memlekette meri kanunî ahkâm mahfuz kalmak şart ile mallarının satılmasından hasıl 
(»lan meblâğı ve mallarının kendilerini serbestçe ihraç etmelerine müsaade olunacaktır. Ve bu hu
susta, onlar, ecnebi sıfatile, mahallî tebaaların tediyesine mecbur bulunacakları vergiler, resimler 
ve aidattan daha yükseğine tabi tutulmıyacaklardır. 

Madde — 5 

Yüksek âkit taraflardan herbirinin tebaaları, diğerinin ülkesinde, orduda, bahriyede, hava kuvvetle
rinde, milis veya millî muhafız kıtaatındaher türlü askerî hizmetten, kezalik askerî hizmet yerine kaim 
olan her hangi mecbriyet veya mükellefiyetten muaf olacaklardır. 

Bunlar sair askerî mükellefiyetlere veya istimvallere ancak mahallî tebaalar derecesinde ve bun
lar hakkında depiş edilen şerait alamda tabi tutulacaklardır. 

Yüksek akit taraflardan her birinin tebaaları, diğerinin ülkesinde, mütekabil kanunlarda derpiş 
edilen mahsusî istisnalar mahfuz kalmak şart ile, herhangi adlî veya idarî memuriyetten de muaf 
olacaklardır. 

Madde — 6 

Yüksek akit taraflardan biri tebaalarının diğer taraf ülkesindeki malları ancak kanunda der
piş edilen sebepler ilcasile istimlâk edilebilecektir. Mezkûr tebaaların, mütekabil memleketlerde me
ri kanunlarla mahallî tebaalar lehine tesbit edilmiş olan tazminata mütekabilen hakları olacaktır. 

Evvelce ilân olunmadan ve tazminat tediye veya depozito edilmeden hiç bir istimlâk yapılamı-
yacaktır. 

Madde — 7 

Yüksek Âkit taraflardan her birinin tebaaları diğerinin ülkesinde, şahıslarının ve mallarının ka
nunî ve adlî himayesine müteallik bütün hususlarda, mahallî tebaalara yapılan muamelenin aynin
den müstefit olacaklardır. 

Binaberin mahkemelere serbestçe ve kolayca müracaat ve mahallî tebaalarla ayni şerait altında 
dava ikame ve defedebileceklerdir. Mütekabiliyet şartile, bunlar diğer tarafın ülkesinde mahallî 
tebaalarla ayni şerait altında meccani müzahereti adliyeden ve mahkeme masarifini müemmin kefa
let akçesi muafiyetinden müstefit olacaklardır. Mahkeme masarifini müemmin kefalet akçesinden 
muafiyet ancak müddei dava ikame edilen Devlet ülkesinde mukim ise talep edilebilecektir. 

Madde — 8 

Merkezi Akit taraflardan birinin ülkesinde olan ve orada memleketin kanunlarına tevfikan usulü 
dairesinde mevcudiyeti haiz bulunan hisse senetli şirketlerle - sınaî ve malî şirketler ve sigorta ve 
nakliye kumpanyaları dahil olmak üzere - sair ticarî şirketler, diğer taraf ülkesinde gayri meşru bir 
gaye takip etmemeleri şartile, bu tarafça usulü dairesinde mevcudiyeti haiz tanınacaklardır. 

Mezkûr şirketler diğer memleketin mer'î bulunan veya mer'iyete konulacak olan kanun ve nizam
larına tabi olarak, ve eğer bu memleketin kanunî mevzuatı bir müsaade istihsali mecburiyetini der
piş ediyorsa bu müsaadeyi istihsal eyledikten sonra, o ülkede yerleşebilecekler, ve filyaller, şu
beler veya acentalar ihdas ve müddei ve müddeaaleyh sıfatile mahkemelere müracaat edebileceklerdir. 
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Yüksek Âkit taraflardan birinin kanunî mevzuatı dairesinde teşekkül etmiş olan meekûr şirketle

rin diğerinin ülkesinde icra edilecek olan faaliyeti işbu diğer tarafın kanun ve nizamlarına tabi ola
caktır. Bu şirketlere faaliyetleri itibarile, en ziyade müsaadeye mazhar millet şirketlerinden daha 
az müsait muamele yapılmıyacaktır. 

Bu şirketler, ikinci memlekette, mallarının kanunî ve adlî himayesine müteallik bütün hususlarda, 
yerli şirketlere yapılan muamelelenin aynından müstefit olacaklardır. Altıncı maddenin ahkâmı, işbu 
sekizinci maddede bahsedilen şirketlere de kezalik ve müşabih tarzda tatbik olunur. Muhakeme ma
sarifini müemmin kefalet akçesinden muafiyete dair olan yedinci maddenin hükmü bu maddede mez
kûr şirketlere dahi tatbik olunur. 

Yüksek Âkit taraflardan birinin şirketlerile filyyalleri, şubeleri veya acentaları diğer memleket
tin toprağında resim, harç ve vergiler hususlarında, en ziyade müsaadeye mazhar millet şirketlerine 
tahmil edilen mükellefiyetten daha ağırına tabi tutulmıyacaklardır. Şurası mukarrerdir ki bunlar 
ecnebi şirketlerin ruhsat ve tescil vesikaları istihsaline ait harç ve mükellefiyetleri tesviye ve kanun
da derpiş edilen kefalet akçeleri depozito etmekle mükellef olacaklardır. 

Bunlar ancak yerli şirketler için derpiş edilen dereue ve şerait altında diğer askerî tekâlif ve is-
timvallere tabi olabileceklerdir. 

Âkit taraflardan her biri, sermaye, irat ve kazanç üzerinden hesap edilen vergilere müteallik hu
suslarda diğer tarafın şirketlerini vergilerin mahiyetine göre, ancak bunların sermayelerinin ken
di ülkesinde mevzu kısmı üzerinden ve bu ülkede tasarruf ettikleri mallar, elde ettikleri kazançlar 
ve yaptıkları muameleler itibarile resme tabi tutacaklardır. 

Bu şirketler, en ziyada müsaadeye mazhar millet şirketlerile ayni şerait altında ve memleketin ka
nunlarına uyarak her nevi menkul malları ihraz edebileceklerdir. Şirketin işliyebilmesi için lüzumlu 
olan gayri menkul malların, ikinci maddeye tevfikan, ihzarı için de, böyle olacaktır; şurası mukar
rerdir ki gayri menkul ihrazı şirketin gayesini teşkil etmiyecektir. 

Madde — 9 

Menşeleri Türkiye olan tabiî veya mamul müstahsall ar Norveçe ithal olundukları zaman güm
rük resimleri, munzam resimler ve tezyit emsali veya diğer her hangi resim veya mükellefiyet 
hususlarında en ziyade müsaadeye mazhar memleketin mümasil müstahsallarma bahşedilen veya 
ileride edilebilecek olan muameleden daha az müsait bir muameleye tâbi tutulmıyacaklardır. 

Aynile menşeleri Norveç olan tabiî veya mamul müstahsall ar Türkiyeye ithal olundukları zaman 
gümrük resimleri, munzam resimler ve tezyit emsali veya diğer her hangi resim ve mükellefiyet 
hususlarından en ziyade müsaadeye mazhar memleketin mümasil müstahsallarma bahşedilen veya 
ileride edilebilecek olan muameleden daha az müsait bir muameleye tâbi tutulmıyacaklardır. 

Madde — 10 

Türkiyeye yapılacak ihracattan Norveçte ve Norveçe yapılacak ihracattan Türkiyede, ayni 
müstahsall arın bu hususta en ziyade müsaadeye mazhar memlekete ihraçlarında istifa edilen veya 
edilecek olan ihraç resimlerinden başka veya daha yüksek resimler veya başka nevi harçlar alınmı-
yacaktır. 

Üçüncü bir memleket ile müsavat üzere muamele görmek teminatı ithalât ve ihracat resimle
rinin cibayet tarzına, emtianın gümrük antrepolarına konulmasına, gümrük aidatına ve usullerine, 
ithal ve ihraç olunan veya transit suretile geçen eşyanın gümrüğe kabul ve gümrükten şevkine 
ait muamelâta da şamildir. 

Madde — 11 

Âkit memleketlerden birinin bir veya bir kaç üçüncü memleketten transit suretile geçtikten sonra 
diğer taraf ülkesine ithal edilmiş olan tabiî veya mamul müstahsallan, ithal esnasında, menşe mem
leketinden doğrudan doğruya ithalleri takdirinde alınacak gümrük rüsumundan yahut aidattan baş-
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kasma veya daha yükseğine tâbi tutulmıyaeaktır. 

Bu hüküm, doğrudan doğruya transit edilen emtia hakkında carî olduğu gibi aktarma, ambalajı 
tecdit ve antrepoya vazedildikten sonra transit edilen emtiaya da tatbik olunur. 

Madde — 12 

Menşei Yüksek Âkit taraflardan birinin ülkesi olup diğerinin ülkesine ithal edilen tabiî veya mı,-
mûl müstahsallar, bu ülkede - her hangi nam altında olursa olsun - dahilî resimler hususunda üçüncü 
bir memleketin mümasil müstahsallanna bahşedilen muameleden müstefit olacaklardır. 

Madde — 18 

Yüksek Âkit taraflardan her biri, ithal edilen emtianın menşe memleketini tesbit etmek için, 
bu emtianın mezkûr memleketin tabiî veya mamul müstahsallarından ve yahut, iktisadî sebeplere 
binaen, orada bir tahavvüle uğramasından veya bir ameliye görmesinden dolayı ithalci memleket 
kanunları mucibince öyle telâkkisi icap ettiğini mübeyyin bir menşe şehadetnamesinin ithalâtçı ta
rafından ibrazını talep edebilecektir. 

Menşe şehadetnameleri, gerek ticaret veya ziraat vekâletleri, gerek gümrük idareleri, gerek 
salâhiyettar ticaret ve sanayi odaları, gerekse mürselünileyh memleketin kabul etmiş olacağı her 
hangi makam veya cemiyet tarafından ita olunacaktır. Mürselünileyh memleketin hükümeti, menşe 
şehadetnamelerinin, kendi siyasî veya konsolosluk mümessili tarafından, tasdik edilmesini talep 
edebilecektir. 

Posta paketleri, mürselünileyh memleket tarafından, kanunlarına göre, ticarî bir ma
hiyeti haiz irsalâttan madut olmadığı tanıldığı takdirde, menşe şehadetnamesine tabi tutulmıya
caktır. 

Menşe şehadetnamelerine müteallik bütün hususlarda , Yüksek Âkit taraflar, en ziyade 
müsaadeye mazhar millete verilmiş olan müsaadatı birbirlerine mütekabildi bahşederler. 

Madde — 14 

İki Yüksek Âkit tarafın biri canibinden, menşei veya sevkolunacağı yer diğer tarafın ülkesi olan 
her hangi emtianın ithal veya ihracına müteallik hiç bir memnuiyet veya takyit, geldiği veya sev
kolunacağı yer her hangi diğer bir memleket olan - eğer varsa - mümasil emtia ayni şerait altında 
tatbik olunmadıkça idame ve ihdas edilemiyecektir. Maamafih emniyeti umumiyeye, devletin 
emniyetine veya âmmenin sıhhatine müteallik esbap dolayısile; yahut hayvan hastalıklarına veya 
faydalı nebatların hastalıklarına, tereddisine veya cinslerinin tükenmesine karşı vaki tedbir olmak 
üzere; yahut da devlet inhisarına mevzu teşkil eden emtiaya müteallik hususlarda, tesis edil
miş veya edilecek olan memnuiyet veya takyitler bu maddenin ahkâmına muhalif hareketler gibi 
telâkki edilmiyecektir. .-

Madde — 15 

Yüksek âkit taraflardan birinin tacirleri, fabrikacıları ve sair sanat erbabı veya seyyar ticaret 
memurları, diğerinin ülkesinde, faaliyetlerine müteallik bütün hususlarda ve bilhassa numunelere 
bahşedilmiş gümrük kolaylıkları hususunda enziyade müsaadeye mazhar milletin tacirlerine, fab
rikacılarına ve sair sanat erbabına veya seyyar ticaret memurlarına yapılan muamelenin aynından 
müstefit olacaklardır. 

Yüksek âkit taraflardan birinin, ticaretlerini icra zımnında, mahallî tebaalara hasredilmiyen 
sergilere, panayırlara veya pazarlara giden tebaaları, diğerinin ülkesinde, en ziyade müsaadeye 
mazhar millet tebaalarına yapılandan daha az müsait bir muamele görmiyeceklerdir. 

Yukarıdaki ahkâm seyyar sanayi erbabına, ticaret ve sanat icra etmiyen eşhas nezdinde sipa
rişler taharrisine, ayak satıcılığına kabili tatbik olmadığından yüksek âkit taraflardan her biri bu 



- 8 -
nususlarda kanunî mevzuatının tam serbestisini muhafaza eder. 

Madde— 16 

Yüksek âkit taraflar, birbirlerine - bu hususta en ziyade müsaadeye, mazhar millet muamelesi 
temin edecek - serbest transit bahşederler. Bu sebeple istatistik vergilerinden ve nezaret ve ma
ğazaya konma masarifinden başka hiç bir resim almamayı taahhüt ederler. 

Yüksek âkit taraflar, umumiyetle transit hususunda, transitin serbestisine dair olup 14 nisan 
1921 de Barselon da imza edilmiş olan mukavelenamenin mütemmim cüzünü teşkil eden esası ni
zamnamede münderiç ahkâm veyahut Yüksek âkit tarafların iltihak edeceği bu mevzuda diğer 
herhangi bir mukavelenamenin atiyeıı tayin ve tanzim edeceği ahkâma ittiba eyliyeceklerdir. 

Madde — 17 

İnsanların, yolcu ağırlıklarının ve emtianın demiryolile nakline müteallik olarak, yüksek âkit 
- taraflar, sevk, nakliye ücretleri ve nakliyata müteallik umumî resim ve mükellefiyet hususlarında 

birbirlerine mütekabilen en ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesi temin ederler. 

Madde — 18 

Yüksek âkit tan.Hardan her birinin tebaa veşirketleri, diğer tarafın ülkesinde, ihtira berat
ları, fabrika veyahut ticaret markaları hususunda kanunda gösterilen usule riayet şart ile bu tara
fın tebaa yahut şirketlerine ait ayni hukuku haiz olacaklardır. 

Madde — 19 

Yüksek Âkit taraflardan her biri, diğer taraf ülkesinde, mütekabil hükümetlerin her hangi bir 
millet müesseselerini kabul eylediği şehir vbe limanlara başkonsolos, konsolos ve muavin konsolos
lar tayin etmek serbestisine malik olacaktır. 

Maamafih bu başkonsolos, konsolos ve muavin konsoloslar nezdine gönderildikleri hükümetin 
müteamil usul dairesinde muvafaktaini almadan vazife ifasına başlıyamıyacaklardır. 

Yüksek Âkit taraflardan birinin konsoloslar, diğer tarafın ülkesinde, her hangi diğer ecnebi bir 
memleketin mümasil konsoloslarına bahşedilmiş veya edilecek olan hak, imtiyaz ve muafiyetlerin ay
nından - mütekabiliyet şartile - müstefit olacaklardır. 

Madde — 20 

Yüksek Âkit taraflardan birinin diğerinin ülkesinde ikamet eden konsolosları, birinci tarafın ge
milerinden firar etmiş olan, ikinci tarafın tebaalarından gayri, gemici efradı geri almak için ma
hallî hükümet tarafından kanunun müsaad ettiği nisbette muavenete mazhar olacaklardır. 

Madde — 21 

îki Yüksek Âkit taraftan her biri diğer tarafın gemilerine, kendi bahrî limanlarında, limana 
serbestçe duhul ve limandan istifade hakkında ve seyrüsef r ile gemilerin ve hamule ve yolcularının 
ticarî muamelâtında ve tahmil ve tali üye vesaitinde bahşet iği teshil âttan tamamen intifa etmek hu
suslarında ve kezalik hükümet, umıunî daireler, imtiyaz sahipleri veya her nevi müesseseler nam ve 
hesabına cibayet edilen her türlü rüsum ve tekâlifle, kendi sefain'me mahsus muameleye müsavi bir 
muamele teminini mütekabiliyet şartile taahhüt eyler. 

Madde — 22 

Yüksek Âkit taraflardan birinin sancağını taşıyıp diğer tarafın bir limanına, orada gerek hamu
lelerini ecnebi bir semti maksut için teşkil veya ikmal etmek, gerek ecnebi memleketten getirdikleri 
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hamulelerini kısmen veya kamilen tahliye eylemek maksadile giren gemi ve vapurlar, mütekabil raem 
leketlerin kanun ve nizamlarına uyarak ve mümasil ahvalde yerli sefainin tabi olduğu veya olacağın
dan başka rüsum tediye etmeksizin hamulelerinin ayni memleketin diğer limanına yahut bir ec
nebi limana mahsus olan kısmını gemi dahilinde hıfz ve'bunu tekrar ihraç edebileceklerdir. 

Madde — 23 

Yüksek Âkit taraflardan birine mensup bir sefinenin diğer taraf sahillerinde batması, karaya 
oturması, hasara veya mecburî tevakkufa uğraması gibi hadiselerde bu sefine, gerek kendisi ge
rek hamulesi ve mürettebatı itibarile, Yüksek Âkit taraflardan her birinin kanunî mevzuatının, 
mümasil ahvalde, kendi sefaretine bahşeylediği muameleden müstefit olacaktır. 

Kaptana, mürettebata ve yolculara, gerek şahısları, gerek sefine ve hamulesi için yerlilere ya
pılan nisbette muavenet ve muzaheret gösterilecektir. Tahlisiyeye müteallik ameliyeler memle
ketin kanunlarına tevfikan cereyan edecektir. Sefine ve hamulesinden kurtarılanların hepsi, yahut 
satıldıkları takdirde bedelleri, sahiplerine yahut bunların yerine hak sahibi olanlara iade oluna
cak ve mümasil ahvalde yerlilerin tabi olduğundan daha yüksek tahlisiye masarifi verilmiye-
cektir. 

Bundan maada Yüksek Âkit taraflar kurtarılan emtianın, dahilî istihlâke arzedilmedikçe, hiç 
bir gümrük resmi tediyesine tabi tutulmamasında mutabıktırlar. 

Madde — 24 

Sefainin milliyeti, mevzubahs geminin ait olduğu memleket kanunları mucibince, salâhiyettar 
makamat tarafından verilip gemide mevcut bulunan senet ve patentler ile tayin edilecektir. 

Hacmi istiabî şehadetnamelerinin mütekabilen tanınmasına müteallik hususî bir itilâf akdine 
kadar Yüksek Âkit taraflardan her birine mensup sefain, diğer taraf limanlarında yeniden hacim 
tayini muamelesine tabi tutulmıyacak ve verilecek seyrüsefer resim ve harçlarının miktarı, gemi
nin sancağını taşıdığı memleketin salâhiyettar makamı tarafından verilmiş olan haci istiabi şe-
hadetnamelerine nazaran tesbit olunacaktır. 

Madde — 25 

Bu muahedenameniıı seyrisefain hususunda mütekabilen millî muamele bahşolunmasına müteallik 
ahkâmı aşağıda zikredilen ve Yüksek Âkit tarafların her birinin ülkesinde meri veya meriyete kona
cak kanun ve nizamlarla tanzim edilmekte devam edecek olan hizmet ve faaliyetlere şamil değildir: 

1 - Kabotaja; 
2 - Yüksek Âkit tarafların kara sularında sayıl icrasına; 
3 - Millî ticareti bahriyeye ve Hükümetin emaneten veya biliştirak işlettiği kendi sefainme bah

şedilen veya edilebilecek olan tergi]>lere ve menfaatlere; 
4 - Bahrî spor şirketlerine verilen imtiyazlara; 
5 - Limanlar, açık demirleme mahalleri ve sığ sahiller hizmetlerinin ifasına, kezalik kılavuzluğa 

cerre, tahlisiyeye ve bahrî müzaherete; bu ameliyelerin Yüksek Âkit tarafların kara sularında ve 
Türkiye için Marmara denizinde icrasr takdirinde. 

Madde — 26 

Üçüncü bir Devletle müsavat üzere muamele görmek esası: 
1 - Yüksek Âkit taraflardan biri canibinden hemhudut memleketlerle hududun her iki tarafın

da on beşer kilometrelik bir saha dahilinde vuku bulan hudut ticaretine bahşedilmiş veya ileride e-
dilebilecek olan müsaadelere; 

2 - Bir veya müteaddit memleketlerle aktedilmiş veya edilecek olan bir gümrük ittihadından 
münbais hususî müsaadelere; 
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3 - Gümrük tarifesi hususunda, Türkiye ile 1923 senesinde Osmanlı İmparatorluğundan ayrılmış 

memleketler arasında mevcut veya ileride tesis edilebilecek olan hususî menfaat ve müsaadelere 
- bu menfaat ve müsaadeler diğer hiç bir devlete bahşedilmiş olmadıkça - ; 

4 - Norvecin Danimarka ve İşvece veya bu iki memlekete bahşettiği veya ileride edebileceği 
hususî müsaadelere - bu müsaadeler zikredilenlerden başka devletlere bahsedilmedikçe - kabili tat
bik olmıyacaktır. 

Madde — 27 

iki Yüksek Âkit taraf arasında bu muahedenamenin tefsirine mütedair zuhur edebilecek ve dip
lomasi tarikile halledilemiyecek olan ihtilâflar bilittifak ve tahkimname tarikile hakeme tevdi edile
bilecektir. 

Madde — 28 

Bu muahedename, imza protokolü ile birlikte, tasdik olunacak ve tasdiknameleri sureti mümküne 
ile Ankarada teati edilecektir. 

Muahede, tasdiknamelerin teatisinden otuz gün sonra meriyete girecek ve muvakkat itilâf derhal 
hükümden sakıt olacaktır. 

Bu muahedename meriyete girdiği günden itibaren iki sene müddeti haiz olacaktır. 
Mezkûr mühletin inkizasından lâakal altı ay evvel Yüksek Âkit taraflardan biri canibinden feshi 

vuku bulmazsa bu muahedename kendiliğinden temdit edilmiş olacak ve feshi gününden itibaren altı 
ay daha meriyette kalacaktır. 

Yukarıdaki ahkâmı tasdik etmek üzere mütekabil murahhaslar bu muahedenameyi imzalamışlar 
ve mühürlerde mühürlemişlerdir. 

Ankarada, 16 mart 1931 de iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Zekâi Sigurd Bentzon 
' , Mustafa Şeref 

* ; ' " , , * :> ' , ' , ' " . ' ' " " " " M. Numan 

İMZA PROTOKOLÜ 

Bu günkü tarihle aktedilmiş olan muahedenin imzası esnasında vaziülimza murahhaslar aşağı
daki mevadı kararlaştırmışlardır: 

İkinci madde ikinci fıkraya müteferrian 

Bu kayıt, sukut eden suların ve bunlar vasıtasile tahassul eden kudretin, maden veya orman
ların ihraz veya işletilmesine müteallik resim ve vergilere taalluk etmez. 

t kinci ve üçüncü maddelere müteferrian 

Şurası mukarrerdir ki meri bulunan kanunlar mucibince eşhasa ferdenferda bahşedilmiş olan 
müsaadeleri mutalebe etmek için en ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesi dermeya edilemi-
yecektir. 

Üçüncü maddeye müteferrian 

Şurası mukarrerdir ki Türkiye de ecnebilerin hukuk ve vazaifine mütedair 23 şubat 1330 (1914) 
tarihli kanunun muvakkat maddesile tanınmış olan hukuku müktesebeden mütehassıl menfaati 
mutalebe etmtek için en ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesi dermeyan edilemiyecektir. 
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Sekizinci maddeye müteferrian 

Yüksek âkit taraflar, bu maddenin ahkâmı ile, beşlıca muamelelerini Türkiyede icra eden ecnebr 
şirketlerini 30 teşrinisani 1330 (1914) tarihli türk kanununun 15 inci maddesinin tatbikinden hariç 
bırakmayı kasdetmiyorlar, 

Dokuzuncu maddeye müteferrian 

Türkiye kuru üzümleri (Sultaniye) Norveçte ne gümrük resmi, ve sair mükellefiyetler, munzam 
resim ve tezyit emsali, ne de muamele hususlarında Korent (Yunanistan) üzümlerine bahşedilen veya 
edilecek olandan daha az müsait bir resim, mükellefiyet ve muameleye tabi tutulmıyacaklardır 

On dördüncü maddeye müteferrian 

Yüksek âkit taraflar dumpinge karşı icap eden tedabiri almak hakkına daima malik olacaklardır. 

Yirmi birinci maddeye müteferrian 

Türkiye 'nin millî sancak taşıyan ve Türk limanları arasında Türk posta çantalarını taşımak hiz
metini muntazaman ifi eden gemilere fener rüsumundan tenzilât bahşetmesinin yirmi birinci mad
de ahkâmını muhil telâkki edilemiyeceği mukarrerdir'. 

Yirmi yedinci maddeye müteferrian 

Şurası mukarrerdir ki hukuku düvel teamülleri mucibince Devletin hakkı hakimiyeti veya mün
hasıran kendi salâhiyeti sahasında bulunan mesail hakeme tevdi edilemez. 

Diğer cihetten şurası mukarrerdir k i ; bu muahedenamede istimal edilen «her hangi diğer resim 
ve mükellefiyetler» tabiri Yüksek âkit taraflardan birinin ülkesinden diğerinin ülkesine ithal edilen 
emtianın menşe şehadetnamelerinin vizesi için konsolosluklarca istifa edilen resimleri de tazammun 
eyler. 

Bundan başka şurası da mukarrerdir k i ; Türkiye Hükümeti, başsız olarak zeytin yağında ve 
domates içinde hazırlanmış ve muhkem kapalı kaplar derununda buluann Clupea Aprattus ve Clu-
pea harangus cinsinden «brisling» veya «sild» tesmiye edilen balıklara, her hangi bir üçüncü 
memleketin muhkem surette kapalı kaplar için-deki sardalyalarına Türkiyeye ithallerinde bahşe
dilen gümrük muamelesini ve sair kolaylıkları tatbik eyliyecektir. 

Yukarıdaki ahkâmı tasdik etmek üzere mütekabil murahhaslar bu imza protokolünü imza et 
mislerdir. 

Ankarada 16 mart 1913 de, iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. ^ 

Zekâi 
Mustafa Şeref Sigurd Bentzon 

M. Numan 




