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ZABIT CERİDESİ 

Altmış ikinci inikat 
29 - V - 1933 Pazartesi 

Mündericat 
Sayrfa 

1 — Sabık zabıt hulâsası 414 
2 — Havale edilen evrak 414 
3 — Müzakere edilen maddeler 415 
1 — Askerî ve mülkî tekaüt kanununun bazı 

maddelerinin tefsiri hakkında 3/107 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları 415 

2 — İdare heyetinin, Devlet memurları ma
aşlarının tevhit ve teadülü hakkındaki kanu
nun 18 inci maddesinin son fıkrasının tefsirine 
dair 4/50 numaralı takriri ve Adliye encümeni 
mazbatası 415 

3 — Türkiye Cümhuriyetile İtalya Hükümeti 
arasında aktedikniş olan bitaraflık, uzlaşma ve 
adlî tesviye muahedenamesinin temdidine dair 
protokolün tasdiki hakkında 1/429 numaralı ka. 

feyıfa 
nun lâyihası ve Hariciye ve Adliye -encümenleri 
mazbataları 415:416,419,420:42S 

4 — Tapu harçlarına dair olan kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkmda 1/456 nu
maralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları 416,419,423:426 

5 — İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî me
murları kanununun 3 üncü maddesinin tadiline 
dair kanun lâyihasile alâkadar diğer kanunlarda 
yapılacak ilâve ce tadiller hakkmda 1/408 nu
maralı kanun lâyihaları ve Millî Müdafaa ve 
Bütçe encümenleri mazbataları c Lâyihaların 
ikisi Hükümet tarafından geri altnsııştzr» 416 

6 — Muntazam posta seferleri hakkmda 
1/600 numaralı kanun lâyihası ve İktisat ve Büt

çe encümenleri mazbataları 417:419 



1 — SABIK AZBIT HULÂSASI 

İsmail Efendiye ait Arzuhal encümenince ittihaz 
olunan karara mütedair mazbata ile, 

Seyrisefain idaresinin 1932 malî senesi bütçesine 
34 000 lira fevkalâde tahsisat konulmasına, 

Askerî fabrikalar umum müdürlüğüne müteda^il 
sermaye verilmesine dair kanuna bazı maddeler tez-
yiline mütedair kanun lâyihaları müzakere ve kabul 
edildi. 

Türkiye Cumhuriyeti HükûmetUe Osmanlı düyu
nu umumiye hâmillerinin mümessilleri arasmda imza 
edilen itilâfname ve merbutatmm tasdikma mütedair 
kanun lâyihası müzakere ve kabul edildi ve bu lâyiha 
münasebetile beyanatta bulunan Bütçe encümeni reisi 
Hasan Fehmi Beyin beyanatının tabı ve vilâyetlere 

Lâyihalar 
1 — Ankara su tesisatı için Maliye ve Dahiliye ve

kâletlerine verilen taahhüt mezuniyetinin uzatdması 
ve miktarının 2 300 000 liraya çıkarılması hakkmda 
kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

2 — Aydın vilâyetinin yapacağı 100 000 liralık 
istikraza Hazinenin kefaletine dair kanun lâyihası 
(Bütçe encümenine) 

3 — Deniz ve hava işlerile Seyrisefain teşkilâtı 
hakkındaki kanunların icap ettirdiği masraflara dair 
kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

4 — İnhisarlar teşkilâtını değiştirmek ve ecnebi 
mütehassıs tahsisatını arttırmak salâhiyeti hakkmda 
kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

5 — Jandarma umum kumandanlığı 1932 senesi 
bütçesinde 4 500 liralık münakale yapılması hakkmda 
kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

6 — Menafii umumiyeye müteallik imtiyazat hak
kındaki kanuna bazı maddeler tezyiline ve bu kanu
nun bazı maddelerinin ilgasma dair olan kanunun 
2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkmda kanun lâyi
hası (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

7 — Millî Müdafaa vekâleti 1932 senesi kara ve 
hava bütçelerile Harita umum müdürlüğü bütçelerin
de 8 108 liralık münakale yapılması hakkmda kanun 
lâyihası (Bütçe encümenine) 

8 — Seyrisefain idaresinin 1933 senesi haziran 
ayma ait bütçe kanunu lâyihası (Bütçe encümenine) 

Tezkereler 
9 — Dilenciliğin menine dair olan nizamnameye 

gröe tiyatro ve sinema biletlerinden alınmakta olan 
paranın darülaceze nizamnamesine mugayir olup ol
madığının tayini hakkmda Başvekâlet tezkeresi (Da
hiliye ve Maliye encümenlerine) 

Mazbatalar 
10 — Askerî tayinat ve yem kanununun muaddel 

33 üncü maddesine bazı fıkralar ilâvesi hakkmda 
1/523 ve askerî tayinat ve yem kanununa müzeyyel 
1/536 numaralı kanun lâyihaları ve Millî Müdafaa, 

tevzii, tsmet Paşa Hükümetine ve onu muvaffakiyetle 
temsil eden Saraçoğlu Şükrü Beye B. M. M. nin tak
dirlerinin izharı karargir oldu. 

Türkiye Cümhuriyetile Polonya Hükümeti arasm
da miinakit ticaret ve seyrisefain mukavelenamesinin 
tasdikma, 

Askerlik dersleri muallimlerinin ücretlerine müte. 
dair kanun lâyihaları dahi müzakere ve kabul edil. 
dikten sonra pazartesi günü toplanılmak üzere ini
kada nihayet verildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Esat Rize Denizli 

Ali Haydar Rüştü 

Maliyt ve Bütçe encümenleri mazbataları (Ruzna. 
meye) 

11 — Eylül : teşrinisani 1932 aylarma ait raporun 
takdim kılmdığı hakkmda 8/276 numaralı Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresi ve Divanı muhasebat en
cümeni mazbatası (Ruznameye) 

12 — Hava yolları Devlet işletme idaresinin 1933 
senesi bütçesi hakkmda 1/711 numaralı kanun lâyi
hası ve Bütçe encümeni mazbatası (Ruznameye) 

13 — Haziran : ağustos 1932 aylarma ait rapo
run takdim krimdığı hakkmda 3/245 numaralı Diva
nı muhasebat riyaseti tezkeresi ve Divanı muhasebat 
encümeni mazbatası (Ruznameye) 

14 — İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı idaresinin 
1930 senesi hesabı katisi hakkmda 1/295 numaralı ka
nun lâyihasile memurin kanununun 47 ve 90 mcı mad
deleri i hükmüne nazaran 2 mart 1334 tarihli kanunun 
2 nci maddesinin mülga olup olmadığmm tefsiri hak
kmda 3/40 numaralı Divanı muhasebat riyaseti tezke
resi, Şûrayi devletin 1930 senesi demirbaş eşya, 
mefruşat, kırtasiye, defatir ve evrakı matbua ve mah. 
rukat hesabatı hakkındaki cetvellerin takdim kılındı. 
ğrna dair 3/180 numaraalı Şûrayi devlet riyaseti tez
keresi ve İstatistik umum müdürlüğü 1930 senesi ay
niyat hesabatma dair cetvellerin takdim kılmdığı 
hakkmda 3/202 numaralı mezkûr umum müdürlük tez
keresi ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası 
(Ruznameye ) 

15 — Kânunuevvel 1932 : şubat 1933 aylarma ait 
raportn takdim kılmdığı hakkmda 3/311 numaralı Di
vanı muhasebat riyaseti tezkeresi ve Divanı muhase
bat encümeni mazbatası (Ruznameye) 

16 — Küçük Menderes nehri ile tâbilerinin ısla
hına dair 1/687 numaralı kanun lâyihası ve Nafıa ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

1 7 — Manisa mebusu Refik Şevket ve Çorum me
busu tsmet Beylerin, dahilî nizamnamenin 49 uncu 
maddesinin tefsiri hakkmda 4/45 numaralı takriri ve 
Teşkilâtı esasiye encümeni mazbatası (Ruznameye) 

18 — Mart : mayıs 1932 aylarma ait raporun tak. 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 
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dim kılmdığı hakkında 3/211 numaralı Divanı muha
sebat riyaseti tezkeresi ve Divanı muhasebat encü
meni mazbatası (Ruznameye) 

19 — Mevduatı koruma hakkmda 1/552 numaralı 
kanun lâyihası ve İktisat, Adliye ve Maliye encümen

leri mazbataları (Ruznameye) 
Muhtelif evrak 

20 — Sivas • Erzurum demiryolunun inşası ka
nununun kabulü münasebetile Divrik, Pülümür, Kiğı 
ve Kemah belediye reisliklerinden mevrut telgraf. 

BÎRÎNCÎ CELSE 
Açılma saati: 14 

REİS — Hasan B. 
KÂTİPLER: Ruşen Eşref B. (Afyon Karahisar), Haydar Rüştü B. (Denizli). 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

Roznameye başla-REÎS — Celse açılmıştır. 
yoruz efendim. 

1 — Askeri ve mülkî tekaüt kanununun bazı 
maddelerinin tefsiri hakkında 3/107 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları [İl. 

REİS — Tefsir fıkrası okunacaktır efendim. 
Tefsir fıkrası 

1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanununun 
yirmi üçüncü maddesinde yazılı filî hizmet, me
muriyet sıfatı baki kaldığı halde maaşlı geçen 
müddettir. 

REİS — Tefsir fıkrası hakkmda söz isteyen 
var mı? Tefsir fıkrasını kabul edenler.. Etmeyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

2 — İdare heyetinin, Devlet memurları ma
aşlarının tevhit ve teadülü hakkındaki kanu
nun 18 inci maddesinin son fıkrasının tefsirine 
dair 4/50 numaralı takriri ve Adliye encümeni 
mazbatası [2] 

Tefsir fıkrası 
Mesken tazminatı olarak verilen paralar 

borç için haczolunamaz. 
REİS — Söz isteyen var mı efendim? 
Tefsir fıkrasını reyinize arzediyorum. Ka

bul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
Efendim, ruznamede kalan diğer maddelerin 

müstaceliyetle müzakeresini reyinize arzediyo
rum. Müstaceliyetle müzakeresini kabul eden
ler . . . Etmeyenler... Müstaceliyet karan hep
si hakkmda kabul edilmiştir. 

[1£] 231, 230 numaralı matbualar zaptın so~ 
nundadır. 

3 — Türkiye Gümhuriyetüe İtalya Hükümeti 
arasında aktedilmiş olan bitaraflık, uzlaşma ve 
adlî tesviye muahedenamesinin temdidine dair 
protokolün tasdiki hakkında 1/429 numaralı ka
nun lâyihası ye Hariciye ve Adliye encümenleri 
mazbataları [il 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında söz isteyen var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Hü
kümeti arasında aktedilen bitaraflık, uzlaş

ma ve adlî tesviye muahedesi hakkmda 
kanun 

MADD7 1 — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile İtalya Ktrallığı Hükümeti arasmda 30 
mayıs 1928 tarihinde Romada imza edilmiş olan 
bitaraflık, uzlaşma ve adlî tesviye muahedena
mesinin temdidine dair olan protokol kabul ve 
tasdik edilmiştir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — İşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — İşbu kanunun icrasına Hari
ciye vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

[1] 229 numarah matbua taptım sonundadır. 
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Lâyihayı açık reyle reyinize arzediyroum 

efendim. 
4 — Tapu harçlarına dair olan kanunun bazı 

maddelerinin değiştirilmesi hakkında 1/456 nu
maralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları fi] 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is-
tiyen yoktur. Maddelere geçilmesini kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Tapu tahririne dair olan 10 nisan 1340 tarih ve 
474 sayılı kanunun 8 inci maddesinin tadiline 
ve mezkur kanuna bazı fıkralar ilâvesine dair 

kanun 
MADDE 1 — 10 nisan 1340 tarih ve 474 nu

maralı kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekil
de tadil edilmiştir: 

Verilecek tapu senetleri için harç namile hiç 
bir şey alınmayıp yalnız gayrimenkul malların 
taayyün edecek kıymetlerinden bir defaya mah
sus olmak üzere binde bir tahrir resmi alınır. 

Bu resim vergi ile birlikte ve müsavi taksit
lerle alınacaktır. Evvelce tahakkuk ettirilipte-
henüz tahsil olunmayan tahrir resimleri de bu 
nisbete tâbi olacaktır. 

Tahrire esas olan beyanname ve diğer bütün 
vesikalarla veraset senetleri ve heyetin vereceği 
kararlara ait ilâmlardan bir gûna harç ve kay
diye ve damga resmi alınmaz. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen yok
tur. Reye arzediyorum. Kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Tapu işleri az olan kazalarda
ki tapu memurlarının 474 numaralı kanunun 
tatbik olunduğu yerlerde yapılacak tahrir işle
rinde istihdamları caiz olup bunların vazifesini 
o kaza mal müdürleri yapar. Bu kazalar tapu ve 
kadastro umum müdürlüğünün teklifi ve Ma
liye vekilinin tasvibile tesbit olunur. 

Malmüdürleri tarafından yapılacak ferağ 
muamelâtı evvel emirde vilâyet tapu müdürleri 
tarafından tetkik olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REÎS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka-
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

il] 282 numaralı, matbua zaptın sonundadır. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reyle re
yinize arzediyorum 

5 — İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memur
ları kanununun 3 üncü maddesinin tadiline dair 
kanun lâyihasile alâkadar diğer kanunlarda ya
pılacak ilâve ve tadiller hakkında 1/408 numaralı 
kanun lâyihaları ve Millî Müdafaa ve Bütçe en
cümenleri mazbataları flj 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkmda söz is
teyen var mı efendim? (Hayır sesleri). Maddele
re geçilmesini kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1111 numaralı (askerlik mükellefiyeti) kanu
nunun otuz dördüncü maddesinin (A) fıkra

sının tadiline dair kanun 
BİRİNCİ MADDE — 1111 numaralı (asker

lik mükellefiyeti) kanununun otuz dördüncü 
maddesinin ilk cümleleri ile (A) fıkrası aşağı
daki şekilde tadil edilmiştir: 

Otuz dördüncü madde — Aşağıda yazılı şart
lan haiz olanlara aşağıdaki fıkralarda gösterilen 
kısa hizmetlerden birile muvazzaf hizmetlerini 
yaparlar: 

A - Kanunu mahsus mucibince ihtiyat za
biti olacaklar için tahsil ve askerî ehliyetname 
derecelerine göre hizmet müddeti 6, 8, 10, 12 ay
dır. 

İhtiyat zabitliğine liyakat gösteremeyenlerin 
kısa hizmet hakları refedilerek muvazzaf hiz
metleri işbu kanuna göre tamamlattırılır. Orta 
mektep ve muadillerile tâli derecedeki meslek 
mektepleri ve muadillri mezunlarından orta 
askrî ehliyetnameyi haiz olanların sınıflarına 
mahsus muvazzaflık hizmet müddetleri nihaye
tinden iki ay tenzil olunur. 

B - Ellerinde pilot şahadetnamesi olup 
ilâ 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

İKtNOt MADDE — Bu kanun neşri tari
hinden muteberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükmünü 
icraya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

[l] 233 numaralı matbua zaptın semandadır. 
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6 — Muntazam posta seferleri hakkında 1/600 

numaralı kanun lâyihası ve İktisat ve Bütçe en
cümenleri mazbataları [1] 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkın
da söz isteyen var mı efendim? Maddelere ge
çilmesini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Deniz yollan işletme kanunu 
MADDE 1 — Türkiye sahillerinde muntazam 

posta seferleri işi Devlet inhisarına alınmıştır. 
Bu inhisar Deniz yollan işletme müdürlüğü ta
rafından işletilir. 

Ancak 4 üncü maddede tayin olunan evsaf 
ve şeraiti haiz olmak üzere bu kanunun meriyeti 
tarihinden itibaren en çok üç ay zarfından teşek
kül edecek Türk anonim şirketinin de Deniz yol
lan işletme müdürlüğü ile birlikte muntazam 
posta seferleri işinde çalışmağa hakkı olduğu gi
bi sekizinci madde mucibince teşekkül edecek di
ğer Türk anonim şirketlerinin dahi bu işlerde ça
lışmasına Hükümetçe müsaade olunabilir. 

REİS — Birinci maddeyi reye arzediyorum 
efendim. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir 

MADDE 2 — Aşağıdaki sayılı işler ( Türki
ye sahillerinde muntazam posta seferlerinden ) 
madut değildir: 

A) Şilepçilik işleri, 
B) Limanlar ve körfezlerdeki imtiyazlı iç-

hatlar nakliyatı, 
C) Muntazam posta seferleri yapan müesse

selerin muntazam vapurlar işletmediği iskele 
ve limanlar arasında ve işlettiği iskele ve liman
larla işletmediği iskele ve limanlar arasmda 
makinalı ve makinasız gemiler ile yapılacak 
nakliyat, 

D) Liman hudutlan içindeki her nevi nak
liyat, 

E) Marmarada 18 rüsum tonilâtosunda ve 
Akdeniz ve Karadenizde 30 rüsum tonilâtosun
dan aşağı makinalı ve makinasız gemilerle ya
pılacak her nevi nakliyat, 

F) Türk limanlarile ecnebi limanlan arasın
da yapılacak her nevi nakliyat, 

G - Makinalı ve makinasız hususî gemiler ile 
yapılacak tenezzüh ve tetkik seyahatleri. 

REİS — İkinci maddeyi reye arzediyorum 
efendim. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Navlun mukavelesine merbut ol
mak şartile makinalı veya makinasız gemilerle 
Türk limanlan arsamda yapılan alelûmum tek 
cins eşya nakliyatı ile İstanbul limanı hariç ol
mak üzere münhasıran iki Türk limanı arasmda 

fil 235 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

yepılan her nevi yük ve hayvan nakliyatı ve en 
çok üç Türk limanından bir veya iki Tüık li
manına yapılan azamî üç cins eşya ve hayvan 
nakliyatı şilepçilik sayılır. 

Şileplerde gemi adamlarile sahip ve müs-
tecirleri ve bunların efradı aileleri, sigortacı
lar, mukrizler, yük ve hayvan sahip ve muhafız-
lan ve çobanlan kumpanyanın acentası ve 
memur ve müfettişleri yoloudan madut değildir. 
Yalnız bunların adedi, gemi adamlan ve hayvan 
çobanlan müstesna olmak üzere her seferde on 
iki kişiyi geçemez. 

REİS — Maddeyi kabul edenler. Etmeyenler. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Muntazam posta seferleri işi
ni birinci madde mucibince işletmeğe teşrik edi
lecek olan Türk anonim şirketinin aşağıdaki sa
yılı evsaf ve şeraiti haiz bulunması meşruttur: 

A - Eshamının nama muharrer ve Türklere 
muhtas olması, 

B - Halen mevcut ve posta seferleri yapan 
Türk armatörlerinden bu kanunun meriyeti tari
hinden itibaren on beş gün zarımda İktisat ve
kâletine bir beyanname vermek suretile teşek
kül edecek şirkete iştirak talebini bildirmiş olan
ları ihtiva etmiş bulunması (bu fıkra mucibince 
verilecek iştirak beyannamelerine şirkete aynî 
sermaye olarak konması teklif edilecek vapurlar 
ile içindeki alât ve edevatın müfredatlı ve sa
hipleri tarafından imzalı bir listesi raptolunmak 
mecburidir ). 

C - Aynî ve naktî olarak tediye edilmiş ser
mayenin en az yarım milyon lira olması. 

REİS — Dördüncü maddeyi reye arzediyo
rum efendim. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5 — İktisat vekâletince gösterilecek 
lüzum üzerine birinci madde bucibince teşekkül 
edecek Türk anonim şirketinin tezyidi serma
yeye mecbur olması ve bu takdirde çıkanlacak 
hisse senetlerinden ne kadannın eski hissedar
lara ve ne kadarının yeni taliplere satılması lâ-
zımgeldiğini İktisat vekâleti tayin ve takdir 
eder. 

REİS — Beşinci maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Dördüncü maddede yazılı ano
nim şirketine aynî sermaye olarak ancak mez
kûr maddenin (B) fıkrası mucibince verilen lis
telerde gösterilmiş olup postacılığa salih bulu
nan ve şimdiye kadar postacılıkta muntazam ve
ya gayrimuntazam surette çalıştığı tesbit edilen 
vapurlar ve bunlar içindeki alât ve edevat ka
bul olunur. Bu hususta karar ittihazı ve kıymet 
takdiri muameleleri İktisat vekâletinin tayin 
edeceği iki zatle vapurcular birliği tarafmdan 
intihap olunacak iki zatten ve İstanbul ticaret 
odasınca vapurcular haricinden ve mütehassıs-
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İar arasından müntehap bir zatten mürekkep beş 
kişilik bir takdir heyeti tarafından bu kanu
nun meriyeti tarihinden itibaren azamî üç ay 
nihayetine kadar yapılır. Bu heyetin reisini İk
tisat vekâleti tayin eder. Heyet takdir ettiği 
kıymetleri veya vapurlar hakkında verdiği ka
rarlan her vapur için ayn bir mazbata ile va
pur sahibine, vapurcular birliğine ve İktisat ve
kâletine tahriren bildirir. 

Takdir olunan kıymetlere ve şirkete girmesi
ne veya girmemesine karar verilen vapurlara, 
mazbatanın tebliğinden itibaren, on gün zarfın
da heyet azasından biri veya o vapur sahibi ta
rafından itiraz vukuunda İstanbul birinci ti
caret mahkemesi reisinin hakemliğine müracaat 
olunur. Beis kendisine müracaat tarihinden iti
baren on beş gün zarfmda kararmı verir. Reisin 
vereceği karar katidir. Takdir heyetinin masa
rifi alâkadar anonim şirket tarafından ve hakem 
masarifi hakeme gidenler tarafından ödenir. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı? 
(Hayır sesleri). Reye arzediyorum. Kabul eden
le r . . . Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Dördüncü maddede muharrer 
anonim şirketin tanzim edilecek esas muka
velenamesinin mevaddmda müessisler uyuşamaz-
larsa maddenin şekli İktisat vekâletince tesbit 
olunur ve şirketin bu kanunla taayyün eden 
vazife ve mecburiyetlerine ait hususatı İktisat 
vekâleti lüzum gördüğü surette resen mukavele
ye dercedebilir. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı 
efendim? (Hayır sesleri). Reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
MADDE 8 — Bu kanunun meriyeti tarihinden 

itibaren üç sene sonra asgarî bil milyon lira 
tediye edilmiş sermaye ile teşekkül edecek olan 
Türk anonim şirketlerinin de birinci maddede 
yazılı müesseseler ile birlikte işbu kanun daire
sinde muntazam posta seferleri işinde çalışma
sına Hükümet müsaade edebilir. 

REİS — Sekizinci maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 9 — Muntazazm posta seferleri işini 
işletecek olan müesseselerin sefere tahsis ede
cekleri gemilerin Hükümetçe tayin olunacak 
evsaf ve şeraiti haiz bulunmaları şarttır. İkti
sat vekâletince tesbit olunan evsaf ve şerait nok
tasından bu gemileri her zaman kontrol ettir
meğe ve şeraiti haiz olmayanları seferden menet
meğe mezkûr vekâlet salâhiyettardır. 

REİS — Dokuzuncu maddeyi kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Türk bayrağı altma girecek 
bütün vapurların umumî evsafı bir nizamna

me ile tesbit ve bu kanunun meriyeti tarihinden 
itibaren iki ay zarfmda ilân olunur. Hân tari
hinden sonra ancak bu evsaf dahilinde muba
yaa ye inşa edilecek vapurlara Türk bayrağı 
çekmek hakkı verilebilir. 

RjîS — Onuncu maddeyi kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — İktisat vekâleti her sene ip
tidasında muntazam posta seferleri için : 

A - Türkiye sahilinde işletilecek deniz yol
larını, 

B i- Her deniz yolunun başlangıç, uğrak ve 
son li^ıan ve iskelelerini, 

C - Her yolda yapılması mecburî sefer adedi
ni tayjUı ve ilân eder. 

Muntazam posta seferi için işletecek müesse
seler yukanki fıkra mucibince yapılacak sefer
leri aralarında taksim ederler. Şayet bu müesse
seler aralarında uyuşmazlarsa Marmara, Akde
niz vel Karadeniz hatlarının kabiliyetine göre 
bu hatlarda çalışacak gemilerin miktarını tahdit, 
hareket gün ve saatlerini tayin ve bu günkü 
malik iolduklan tonaj i nazan dikkate alarak in
hisarı işleten müesseseler arasında taksim key
fiyeti deniz ve hava işleri müsteşarlığının riyase
ti altında toplanacak ve İktisat vekâletince er
babı ihtisas arasından intihap edilecek iki zat 
ile müesseseleri temsil eden bir zatten mürekkep 
beş kişilik bir komisyon tarafından yapılır. Ko-
misyoü kararlan ekseriyetle verilir ve İktisat 
vekâletince tasdik edildikten sonra meri olur. 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 12 — Muntazam posta seferleri işi
nin, işleten müesseseleri gemilerile nakloluna
cak yolcu ve eşya ve hayvan navlun tarifesi, 
her se$e mart ayında deniz ve hava işleri müs
teşarlığının riyaseti altında müesseselerin bi
rer mujrahhası ile umum ticaret odalan kon
gresi tarafından üç sene müddetle vapurcular 
haricinde intihap edilecek üç mütehassıs aza
dan vej İktisat vekâletince tayin edilecek bir 

mütehassıs murahhastan mürekkep yedi kişilik bir 
heyet tarafından kamara ve mevkilerin ve eş
yanın Sınıfına ve cinsine göre tesbit olu
nur. $u tarifeler İktisat vekâletinin tasdikile 
meri olur. tasdik olunan tarife aynen tatbik 
edilmek mecburidir. Bu tarifelerin dununda 
veya fevkinde ücret alınamaz. Yeni tarifelerin 
tasdikına kadar bir evvelki tarife tatbik olu
nur. Tarifeler İktisat vekâletinin göreceği lü
zum veya müesseselerin mucip sebeplerle vekâ
lete vajri olacak müracaatleri üzerine muayyen 
vaktinden evvel dahi değiştirilebilir. Umum ti
caret odalar kongresinin içtimaına kadar kon-
girenin! intihap edeceği azalar muavakkaten İs
tanbul [ticaret odasınca seçilir. İlk tarife bu 
kanunun meriyeti tarihinden itibaren azam^ üç 
ay zarftnda yapılacaktır. 
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REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 

MADDE 13 — Muntazam posta seferleri işi
ni işleten müesseseler, Türkiye sahillerindeki de
niz yollarında Devlet postasını, posta kanunu 
mucibince meccanen taşımağa mecburdurlar. 

BEİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 14 — Muntazam posta seferleri işi
ni işleten müesseseler İktisat vekâletince miktar 
ve ücretleri tayin edilecek mülâzim, kaptan 
ve çarkçı istihdamına ve staj görmek üzere 
Yüksek deniz ticareti mektebi talebesinin xnu-
allimlerile birlikte kendi gemilerile seyahat
lerini temine mecburdurlar. 

BEİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 15 — Ecnebi limanlara açılması lâ-
zımgelen hatlar için muntazam posta seferlerini 
işleten müesseselere bir mecburiyet tahmil olu
namaz. 

BEİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 16 — Deniz ticareti müdürleri veya 
tayin edeceği memurlar vasıtasile inhisarı işleten 
müesseselerin bütün muamelatını her zaman mu
rakabe ve teftiş ettirmeğe İktisat vekaleti salâ-
hiyettardır. 

BEİS — Kabul edenler... Etmeyenler .. 
Kabul edilmiştir 

MADDE 17 — Bu kanunla teşekkül eedcek 
olan anonim şirketler nezdine İktisat vekâletince 
daimî birer murakıp tayin olunur. Murakrpler 
bu kanun mucibince müesseseye tahmil edilen 
vazifenin ifa edilip edilmediğini murakabe ve 
İktisat vekâletinin vereceği direktif dahilinde şir
ket muamelâtı umumiyesini teftiş ederler. Mura-
krplerin tahsisatı vekâletçe tayin ve müesseseler-
ce Hazineye tesviye olunur. 

BEİS — Kabul edenler... Etmeyenler . . 
Kabul edilmiştir 

MADDE 18 — Bu kanun hükümlerine muha
lefet edenlerle muayyen tarifeleri tatbik etme
yen veya her ne suretle olursa olsun bu tarifele
rin tatbik edilmemesi halinde husule gelecek ne
ticelerin istihsaline müsait muamele yapanlar 
hakkmda 100 liradan 10 000 liraya kadar para 
cezası hükmedilir, aynca gemileri de bir aydan 
bir seneye kadar seferden menolunabilir. 

Tekerrürü halinde para cezası bin liradan 
aşağı hükmedilemez. 

BEİS — Kabul edenler... Etmeyenler . . 
Kabul edilmiştir 

MADDE 19 — Türkiye iskele ve limanları 

arasmda posta seferleri hizmetinin Devlet idare
sine alınmasına dair 2068 numaralı kanun mül
gadır. 

BEİS — Kabul edenler... Etmeyenler . . 
Kabul edilmiştir 

MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanunda mev
cut inhisara ait hükümler icap eden hazırlık] a-
rm bitirilmesi için 1 haziran 1933 tarihinden 
itibaren üç ay sonra tatbik edilecektir. 

BEİS — Kabul edenler... Etmeyenler . . 
Kabul edilmiştir 

MADDE 20 — Bu kanun 1 haziran 1933 tari
hinden muteberdir. 

BEİS — Kabul edenler... Etmeyenler . . 
Kabul edilmiştir 

MADDE 21 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BEİS — Kabul edenler... Etmeyenler . . 
Kabul edilmiştir 

Efendim, birinci maddede (tarihinden itiba
ren en çok üç ay zarfında) danilmiş bu (itibaren 
en çok altı ay zarfında) olarak tashih edilecek
tir. Bu maddeyi tashih münasebetile tekrar reye 
arzediyorum. Birinci maddeyi tashih veçhile ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arzedi
yorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kanu
nun heyeti umumiyesi kabul edilmiştir. 

Reylerin neticesini arzediyorum efendim. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetıle İtalya Hü

kümeti arasmda aktedilen bitaraflık, uzlaşma 
ve adlî tesviye muahedesinin tasdiki hakkındaki 
kanuna (158) zat rey vermiştir. Kanun (158) 
reyle kabul olunmuştur. 

(Ekseriyet var mı sesleri). 
MÜKEBBEM B. (İsparta) — Muamele tamam 

değildir, zannediyorum. 
HASAN FEHMİ B. (Gümftşane) — Mürettep 

adedin bir fazlası nisabı müzakere, nisabı mü
zakerenin bir fazlası ekseriyettir. Binaenaleyh 
muamele tamamdır. 

BEİS — Bendeniz de ayni içtihattayım. Fakat 
şimdiye kadar yapılan teamül başka. Bu hususta 
hepimizi tenvir edecek olan 144 üncü maddeyi 
huzurunuzda okutacağım: 

MADDE 144 — Bütün müzakereler, üçte 
iki ekseriyet meşrut olmiyan hususlarda, hazır 
bulunan azanm mutlak ekseriyetile kararlaşır. 

REİS — Görüyorsunuz ki madde sarihtir. 
160 la müzakere açtığımıza göre verilen karar
ları 160 m ekseriyetile kabul etmek icap ediyor. 
Binaenaleyh kanuna verilen 158 reyi, kanunun 
kabulü için kâfi görebileceğiz. Muamele tamam
dır. 

Diğer tapu tahririne dair olan 10 nisan 1340 
tarih ve 474 sayılı kanunun sekizinci maddesi-
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nin tadiline ve mezkûr kanuna bazı fıkralar 
ilâvesine dair kanuna (162) zat rey vermiştir. 
Binaenaleyh kanun (162) reyle kabul olunmuş

tur. 

Yarın saat 14 te toplanılmak üzere celse ta
til olunmuştur. 

Kapanma saati: 14, 30 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Ifökûmeti arasında aktedilen bita
raflık, uzlaşma ve adli tesviye muahedesf hakkındaki kanuna verilen 

reylerin neticesi 
[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Adana 
Ali Münif B. 
Hilmi B. 
Ömer Resul B. 

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

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

Amasya 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 
Şakir B. 

Antalya 
Haydar B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aza adedi; 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler : 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

317 
158 
158 

0 
0 

• 158 
I 

/ Kabul edenler / 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
İbrahim Yürük B. 
İsmail Hakkı B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
ihsan B. 
Übeydullah B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Ref et B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 

* 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustıafa B. 
İsmail Kemal B. 
Nabi Rızft B. 

^Denizli ^ 
Dr. Kâzım B. 
Emin Asjan B. 
Haydar Büstü B. 
Yusuf B. 

Biyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 

JSdîrne 
Faik B. 
Hasan Hfyri B. 
Şeref B 

Elâziz 
Ahmet Sşffet B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 

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

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 

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

Gümüsane 
Edip Servet B. 
Şevket B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

îçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. , 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 

420 
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Salâh Cimtfoz Bs 

Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal 

îzmir 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Memet Sadettin B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

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

Kars 
Memet Nazif B. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Halil B. u 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

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

Kırklareli 
Memet Nahit Bs 

Şevket B. 

B 

Kocaeli 
IAİİ B. 
[ibrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Kâzım B. 
Mustafa B. 
İMustafa Lûtfi B. 
Namı Hazım B. 
Srrn B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
Ömer Davut B. 
Rasim B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Talât Haşim B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Kani B. -<? 
Osman B. 

Mardin 
İrfan Ferit B. 

Mersin 
İHamdi B. 
{Süleyman Fikri B. 

Muğla 
[Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 

Ordu 
İHamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 
İŞevket B. 

Rize 
lAli B. 
lAtıf B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
lEtem B. 

Sinop 
İHulûsi B. 

Sivas 
İsmail Memet B. 
|Rahmi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

I Şebin Kardhisar 
İsmail B. 

Tekirdağ 
(Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Nâzım B. 
Resai B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Halil Nihat B. 
Hasan B. 
Raif B. 
Süleyman Sırn B. 

Vrfa 
Ali Saip B. 
Behçet B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 
mamdi B. 

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

[Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Arukoğlu Damar B. 

Afyon Karahisar 
Haydar B. 
İzzet B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Numan B. 
Basılı B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Adnan B. 
3r. Mazhar B. 

Fuat Şahin B. 
Balıkesir 

Ali Şııuri B. (Mezun) 
Hacim Muhittin B. (Me
zun) 
Kâzım Pş. (M. R.) 
Memet Cavit B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
İbrahim B. 
Salih B. (Mezun) 

Bolu 
Cevat Abbas B. (Mezun) 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 

İsmail Hakkı B. 
[Şükrü B. 

Burdur 
[Mustafa Şeref B 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Galip B. (Mezun) 
Emin Fikri B. 
[Rüştü B. 

Cebelibereket 
Naci Pş. 

ÇanakkaU 
Ahmet Cevat B, 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. :-

Çankırı 
İMustafa Abdülhalik B. 
Talât B. 

Çorum 
İsmet B. (Mezun) 

İMünir B. '•"" 
Denizli 

Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 
Zülfü B. 

Edirne 
Şakir B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B 
Hüseyin B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 

4 2 1 -



İ : 6 2 2 9 - 5 - 1 9 3 3 C : 4 

Necip Asım B. 
Eskişehir 

Yusuf Ziya B. 
Gazi Antep 

Kılıç Ali B. 
Nuri B. h, 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
Ali Rana B. (V.) 
İbrahim Tali B ' • ' 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Hasan Vasıf B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Esat B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 

İsparta 
İbrahim B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. 
Hasan Fehmi B. 

Kayseri 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
[Dr. Fuat B. 

Kırşehir 
[Hazim B. 
İLûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Konya 
(Ahmet Hamdi B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Refik B. 
Tahsin B. 

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

Malatya 
Dr. Hilmi B. (Mezun) 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
İMahmut Nedim B. 
Vasıf B. (Mezun) 

Manisa 
Memet Sabri B (Mezun) 
Mustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
lAbdülkadir B. 
Memet |B. 
Mitat 3 . 
İNuri BL 

Mardin 
lAbdürrezzak B. 
Ali Rize B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
jŞükrüKayaB. (V.) 
[Yunus Nadi B. 

Muş 
İHasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
İNaki B. 

Niğde 
lAhmet Vefik B. 
|Faik B. 
[Galip B. 
[Halit B. •'.'•- •*-«\ 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 

Rize 
[Akif B. 
[Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
lEmin B. 
Memet Hacıyunus B. 
Ruşeni B. 
IZühtü B. 

Siirt 
[Halil TTnlki B. 

İMahmut B. 
Sinop 

İbrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
[Necmettin Sadık B. 
Remzi B. 
Rasim B. %, 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat * 
Büsnü B. 
Mustafa Vasfi B. (Meaım) 
Süreyya Tevfik B. (Me
zun) 

Trabzon 
Ali Şeydi B. 
[Nebizade Hamdi B. 

Urfa 
İMemet Emin B. 
[Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
[Münip B. 

Yozgat 
Avııi Doğan B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Ragıp B. 
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T a p u t ah r i r i ne ait 
m a d d e s i n i n tadil ine 

nlaıı 10 n i s a n 1 3 4 0 t a r i h ve 4 7 4 say ı l ı kanıı ıuı ı ı 8 inci 
ve m e z k û r k a n u n a bazı f ık ra l a r i l âves ine d a i r k a n u n a 

ve r i l en r e y l e r i n net ices i 
[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

317 
162 
162 

0 
0 

154 
1 

Kabul edenler 

Adana. 
Ali Münif B. 
Hilmi B. 
Ömer Resul B. 

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

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

Amasya 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 
Şakir B. 

Antalya 
Haydar B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
İbrahim Yürük B. 
İsmail Hakkı B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 

Vasfi Memet B. 
Bayazıt 

Bayraktaroğlu Halit B. 
İhsan B. 
Übeydullah B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

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

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 

Zekfıi B. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
$eref B. 

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

Erzincan 
Abdülhak B. 

Erzurum 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer Bs 
Emin B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 

Giresun 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

îçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Rana B. 

Dr. Refik B. 
Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Salâh Cimcoz B3 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B. 

İzmir 
Halil B. 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. -

Memet Sadettin B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

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

Kastamonu 
Halil B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

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

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kocaeli 
Ali B. 
İbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
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Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Kâzım B. 

Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Namı Hazini B. 
Srrrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
Muhlis B, 
Ömer Davut. B. 
Rasim B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Talât Haşim B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 

İ : 02 
Kani B. 
Osman B. 

Mardin 
İrfan Ferit B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 

Niğde 
Faik B. 

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

Rize 
Ali B. 

2 9 - 5 - 1 9 3 3 C : i 

Esat B. 
Samsun 

Dr. Asım B. 
Etem B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Sivas 
İsmail Memet B. 

B. Rahmi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Ştbin Karahisar 
tsmail B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Nazım B. 
Resai B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Halil Nihat B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

ürfa 
Ali Saip B. 
Behçet B. 
Refet B. 

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

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Rıfat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler ] 

Adana 
Arukoğlu Damar B. 

Afyon Karahisar 
Haydar B. 
İzzet B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Eşref B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Numan B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B (Mezun) 
Hacim Muhittin B. (Me
zun) 
Kâzım Pş. (Rs.) 
Memet Cavit B. 

Büecik 
Hayrettin B. 
İbrahim B. 
Salih B. (Mezun) 

Bolu 
Cevat Abbas B. (Mezun) 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
ismail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Galip B. (Mezun) 
Emin Fikri B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 

Şükrü B. 
Ziya Gevher B. ' 

Çankırı 
Talât B. 

Çorum 
ismet B. (Mezun) 
Münir B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

Edirne 
Şakir B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Aziz Şamili B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 

Aziz Bi. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafi Aituf B. 
Nafiz B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

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

Giresun 
Hakkı Tank B. 
ihsan Pş. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. ibrahim Tali B. 
Halil Etem B. 
Hamdi Mustafa B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V. 
Kâzım Pş. 
Mahmut Esat B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 

İsparta 
ibrahim B. 
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Kurs 
Baha Tali B. 
Faik B } 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Âli Rıza B. 
Dr. Suat B. 
Hasa Fehmi B. ' 

Kayseri 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 
Serdar Ahmet B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Ktrşehir 
Hazım B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Refik B. ^ 
Tahsin B. 

Kütahya 
İbrahim B. 
Memet B. 
Recep B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. (Mezun) 
ismet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. (Mezun) 

Manisa 
Memet Sabri B. (Mezun) 
Mustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. » 
Memet B. 
Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıeoğlu Hakkı B. 
Maki B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B, 
Galip B. 
Halit B. ""• 

Ordu 
Ahmet îhsan B. 

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

Samsun 
Emin B. 
Memet Hacıyunus B. 
Rüşeni B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
İbrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 

Rasim B. 
Remzi B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. (Me
zun) 
Süreyya Tevfik B. (M§-
zun) 

Trabzon 
Ali Şeydi B. 
Hasan B. (R. V.) 
Nebizade Hamdi B. 

Vrfa 
M. Emin B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B, 
Ragıp B. / 
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T. B. M. M. MathMSi 



Sıra No 231 
Askerî ve mülkî tekaüt kanununun bazı maddelerinin tef

siri hakkında 3 107 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. £ 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 26-X/-i931 
Sayı : 6/4153 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Tekaüt kanununun bazı maddelerinin tefsin hakkında Maliye vekâletinden yazılan 24-XI-931 
tarihli ve 156 numaralı tezkerenin sureti leffen takdim kılınmıştır, 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

ismet 

Başvekâleti celileye 

1683 numaralı tekaüt kanununun neşrinden evvel tekaüt hakkında istihkak müddeti, 11 ağustos 
1325 tarihli memurini mülkiyenin tekaüdüne dair kanununun ikinci maddesindeki (hakkı tekaüt se
nesi senei şemsiye hesabile yirmi yaşına vusulden itibaren hizmete mahsus olarak maaşa nailiyet 
tarihinden bet ile otuz sene hizmetle iktisap olunur) kaydine ve bilâhare bu hükmü ilga eden 788 
numaralı memurin kanununun tekaütlüğe müteallik yetmişinci maddesinin ( yirmi yaşına vusulden 
itibaren memuriyet ve mazuliyet maaşı alarak veya vekâlet emrinde bulunarak yirmi beş sene hiz
met edenler tekaüt hakkını talep edebilirler) hükmüne nazaran, yani maddedeki memuriyet ve ma
Zuliyet maaşı alarak kaydinin sarahati veçhile yalnız maaşla mesbuk hizmetler nazan itibare alınmak 
suretile hesap olunuyordu. 

Bu itibarla maaş kanununun tarihi neşrinden evvel mahalli ahara tayin ve tahvil olunan bir me
mura eski vazifesinden infikâkinden yeni vazifesinde işe mübaşeretine kadar bir gûna maaş verilme
mekte bulunmasına mebni bu memurun infikâk ve yeni vazifesine başladığı tarihler arasında geçen 
müddet zarfında her ne kadar uhdesinde unvan ve sıfatı memuriyeti baki ise de tekaüt hakkını ikti
sap için meşrut olan yirmi beş senenin hesabında kanunun hiç bir imaleye müsait olmayan mutla
kıyetine binaen bu müddetin nazarı itibara alınmasına imkân yoktu. 

1483 numaralî kanun bu ahkamı tamamen ilga ederek 23 üncü maddesinde (bilfiil yirmi beş se
tte hizmet eden mülkî memurlar tekaüt hakkına malik olur ) şeklinde umumî bir hükümle tekaüde 
istihkak müddetini tayin etmişse de bu maddenin son fıkrasında mazuliyet ve açık maaşı almak su
retile geçirilen müddetlerin nısfının yalnız tekaüt maaşının hesabında itibara alınacağı tesbit olunmak
la açık veya mazuliyet maaşı alanların bile bu suretle geçirdikleri müddetlerin filî hizmet müddet
leri hesabına ithal edilemeyeceği ifade edilmiş oluyor. Bu hükme nazaran hiç maaş almamak sureti
le geçen müddetin filî hizmeti müddet hesabına evleviyetle ithal edilmemesi lâzımgeleceği Hazinece 
mütalea edilmekte ise de maaş kanununun neşrinden evvel merkezden bir vilâyete veya bir vilâyet
ten diğer bir vilâyete nakil ve tahvil edilen memurların eski memuriyetinden infikâkinden yeni vazi
fesine başlayıncaya kadar bir gûna maaş verilmemek hasebile eski tekaüt kanununa tevfikan tahsis 



olunan maaşlar da dahili hesap edilmemekle beraber uhdesinde memuriyet bulunmak gibi bir mülâ
hazaya istinaden bu müddetin ve kezalik maaş kanununuıj. neşrinden sonra on beş gün zarfında eski 
memuriyet mevkiinden ayrılmamak veya tehiri hareketi içjin mezuniyet almak suretile maaş almak
sızın geçen müddetin filî hizmetten sayılmayacağı hakkında sarih bir hüküm olmadığından maaş tah
sis ve hesabında her hangi bir tereddüt ve yanlışlığa mah^l kalmamak üzere bu cihetin tefsiren hal 
ve tayini hususunun Yüksek Meclise arzına müsaade buyujrulmasını istirham eylerim efendim. 

Maliye vekili 
. . ; -• M. AMnlhalik 

Maliye encümeni mazbatası 

T. H. M. M. 
Maliye e neti meni :>7 - 111 - 1 !):>;> 

Karar Xo. :is 
E »as No, :i/107 

Yüksek Reisliğe 
Tekaüt kanununun bazı maddelerinin tefsiri hakkında; Maliye vekâletinden yazılan tezkere 

suretinin gönderildiğinden bahsile muktazasının ifasına İair Başvekâletten gelen 26 - XI - 1931 ta
rihli ve 6/4153 numaralı tezkere ile merbutu tetkik ve müzakere olundu: 

Maaş kanununun neşrinden evvel bir mahalden diğer mjahalle nakil ve tahvil edilen memurların 
eski memuriyetlerinden infikâklerinden yeni vazifelerine -başlayıncaya kadar bir gûna maaş veril
memek hasebile bu müddet eski tekaüt kanununa tevfikan tahsis olunan maaşlarda dahili hesap 
edilmemekle beraber uhdelerinde memuriyet bulunmak gitji bir mülâhazaya istinaden bu müddetin 
ve kezalik maaş kanununun neşrinden sonra on beş gün zarfında eski memuriyet mevkiinden ayrıl
mamak veya tehiri hareketi için mezuniyet almak suretile maaş almaksızın geçen müddetin filî 
hizmetten sayılmayacağı hakkında sarih bir hüküm olmadığından maaş tahsis ve hesabında her 
hangi bir tereddüt ve yanlışlığa mahal kalmamak üzere Wu cihetin tefsiren hallü tayini istenilmek
tedir. 

1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanununun 23 iijncü maddesinde (bilfiil yirmi beş sene 
hizmet eden mülkî memurlar tekaüt hakkına malik olurlair) denilmekte ve maaş kanununun dör
düncü maddesinde ise : (On beş gün zarfında memuriyeti mahalline gitmeyen memurlara sabık 
vazifelerinden infikâkleri tarihile yeni vazifelerine başladıkjan tarih arasında maaş verilmemek şar-
tile on beş gün daha mühlet itası caizdir, ilâh...) diye mufıarrer bulunmaktadır. 

Şu halde bu dördüncü madde : başka bir mahalle tahfili memuriyet eden bir memura on beş 
gün zarfında memuriyeti mahalline gitmek suretile maaş verilmesi kabul ve bu memuru bilfiil hizmet 
etmediği halde hizmet etmiş gibi telâkki ediyor. 

Nitekim mezuniyet istihsal ederek bir müddet vazifesinden infikâk edenlerle hastalık gibi bir 
mazerete müsteniden hizmeti başına gelmeyenler de ayni ijelâkkiye tâbi tutuluyor. Bu itibarla hiz
meti, filî ve hükmî olarak ikiye tefrik etmek ve bilfiil hşunet etmedikleri halde uhdelerinde vazi
fe bulunmakla beraber bu vazifelerinden dolayı maaş aljnış olanların hükmen filî hizmet etmiş 
addedilerek bu müddetlerini tekaüt maaşı tahsisinde bijfiil hizmet gibi nazarı itibara almak ve 
fakat uhdelerinde velev memuriyet sıfatı bulunsun maaşşz geçmiş müddetleri filî hizmetten ad
detmemek icap eder. Binaenaleyh bu maksadı teminen encümenimiz bir tefsir fıkrası hazırla
mıştır. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi kılınmak ü^ere Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Reis M. M. Ka. Aza Aza Aza Aza 
Çorum Bayazıt İstanbul Konya i Mersin izmir Aydın 
İsmet İhsan M. Ziya Refik Ham di Kâmil Adnan 
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Tefsir fıkrası , 

Hükmen filî hizmet addolunan kanunî mezuniyetlerden başka velev memuriyet sıfatı baki olsun 
maaşsız geçen müddetler filî hizmet sayılamaz. 

Bütçe encümeni mazbatası 

27-V-1933 

Yüksek Reisliğe 

Uhdelerinde memuriyet sıfatı baki kalmakla beraber gerek maaş kanununun neşrinden evvel 
ve gerek bu kanunun neşrinden sonra maaşsız geçen müddetlerin 1683 numaralı askerî ve mülkî 
tekaüt kanununun 23 üncü maddesinde yazılı olan yirmi beş senelik filî hizmete dahil olup olma
yacağının tayin ve tefsiri hakkında olup encümenimizin 30 haziran 1932 tarih ve 99 numaralı 
mazbatasile Umumî Heyetin tasvibine arzolunan tefsir fıkrası, Manisa mebusu Refik Şevket 
Beyin nazarı itibare alınarak encümenimize tevdi buyurulan takriri dairesinde yeniden tanzim 
edilmiştir. Umumî Heyetin yüksek tasvibine arzolunur. 

Reis Reis V. 
Gümüşane Konya Edirne Elâziz İsparta İstanbul Kayseri Kırklareli 

H. Fehmi K. Hüsnü Faik H. Tahsin Mükerrem Sadettin A. Hümi Şevket 

Manisa Niğde Sivas Yozgat 
M. Turgut Faik M. Remzi S. Sim 

Tefsir fıkrası 

1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanununun yirmi üçüncü maddesinde yazık filî hizmet 
memuriyet sıfatı baki kaldığı halde maaşlı geçen müddettir. 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
M. No. 167 
Esas No. 3/107 





Sıra No 229 
Türkiye Cümhuriyetile italya Hükümeti arasında aktedifmiş 
olan bitaraflık, uzlaşma ve adlî tesviye muahedenamesinin 
temdidine dair protokolün tasdiki hakkında 1/429 numaralı 
kanun lâyihası ve Hariciye ve Adliye encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı 6/2010 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

30 mayıs 932 tarihinde- Roma da imza edilmiş olan bitaraflık, uzlaşma ve adlî tesviye 
muahedenamesinin tasdikına dair Hariciye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 
19-VII-932 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı muci-
besile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim, 
Başvekil 
ismet 

Esbabı mucibe lâyihası 

1928 senesinde Romada akit ve imza edilmiş olan bitaraflık, uzlaşma ve adlî tesviye muahedena
mesinin trihi inkızasından itibaren üç sene müddetle temdidini mutazmmın olarak müşarileyh Hükü
met ile 25 mayıs 1932 tarihinde Romada imza edilmiş olan protokol yüksek huzurlanna takdim olu
nur. 

İki memleket arasında mevcut dostluk bağlan ve iyi münasebetlerin daha ziyade takviyesine me
dar olacak olan işbu protokolün kabul ve tasdikini Hükümetiniz yükske reylerine arzeyler. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 31 - XII - 1932 

Karar No. 6 
Esas No. 1/429 '/ . 

Yüksek Reisliğe' 

Türkiye Cümhuriyetile İtalya Hükümeti arasında aktedilen bitaraflık, uzlaşma ve adlî tesviye 
muahedesi hakkındaki kanun lâyihası tetkik edildi. Romada imzalanan protokolün mahiyeti 1928 sene
sinde imzalanan muahedenin üç sene daha temdidinden ibarettir, 
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Bu itibarla bunu encümenimiz tasdika şayan görmüş ve Yüksek Meclisin tasvibine arzına karar 

yermiştir efendim. 

Reis 
Siirt 

Mahmut 
Aza 

Erzincan 
Saffet Ziya 

M. M. Kâ. Aza Aza Aza 
Bolu İstanbul Kocaeli 

Fatih R'ifkı Salah Cimcoz / r Süreyya 

T. B. M. M. 

Adliye encümeni mazbatası 

,;v V - .nn:ı Adliye encümeni 
Karar. Xo. 20 

Esas Xo. L/429 
Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Kırallığı arasında aktedilmiş olan bitaraflık, uzlaşma ve adlî tes
viye muahedenamesinin temdidine dair kanun lâyihası encümenimize havale edilmekle Hariciye en
cümeni mazbatasile birlikte tetkik ve müzakere edildi. 

italya Kırallığı ile imza edilmiş olan muahedenamenin tasdikına müteallik olan bu protokol 
mümasil muahedelerdeki hukukî esasata muvafık ve Hükümetin esbabı mucibe lâyihasında beyan 
olunan mütalea da varit ve musip görülmekle lâyihanın kabulüne encümenimizce ittifakla karar 
verilmiştir. 

Heyeti umumiyenin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Ad. E. K(iisi 

Mustafa Ferzi 

Aza 
K l ' Z İ l I C J I I L 

Abdüllıak 

Al. M. Katip A/.;ı Aza Aza Aza 
Yozgat K aynen Antalya. Trabzon Kars 

Salâhatliıı A. Haindi S. Azmi Haydar lîaif X(tzif 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Hükümeti arasında ahtedilen bitaraf
lık, uzlaşma ve adlî tesviye muahedesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Kırallığı Hükümeti arasında 30 mayıs 
1928 tarihinde Romada imza edilmiş olan bitaraflık, uzlaşma ve adlî tesviye muahedenamesinin tem
didine dair olan protokol kabul ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — İşbu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — İşbu kanunun icrasına Hariciye vekili memurdur. 

Fiş. Y. 
İsmet 
Mf. Y. 
Esat 

\d . V. 

Na. V. 
Hilmi 

M. M. V. 

îk. V. 
M. Şeref 

19 - VII -1932 
J)a. Y. Ha. Y. Mal. V. 

Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik 
S. İ. M. Y. ' G. İ. V. Zr. V. 

Dr. Refik Muhlis 
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türkiye Hükümeti ile İtalya Hükümeti iki memleket arasında mevcut samimî dostluk bağla-

nnı idame ve daha fazla sıkılaştırmak arzusu ile mütehassis olarak ve 30 mayıs 1928 tarihinde 
Komada akit ve imza olunan bitaraflık, uzlaşma ve adlî tesviye muahedenamesinin meriyetinin 
temdidi mütekabil menfaatlerine muvafık olduğuna kani bulunarak iki taraf murahhaslannca imza 
edilen işbu protokol ile atideki ahkamı tesbit etmişlerdir; 

Madde -^ 1 

30 mayıs 1928 tarihinde imza olunan bitaraflık, uzlaşma ve adlî tesviye muahedenamesinin 
meriyeti mezkûr muahedenamenin inkızası tarihinden itibaren üç sene müddetle temdit edil
miştir. 

Muahede, işbu müddetin hitamından altı ay evvel feshedilmeyecek olursa diğer beş senelik 
bir müddet için meri kalacaktır. ,, , « , 

Madde—2 

İşbu protokol mümkün olduğu kadar çabuk tasdik edilecektir. 
İki Hükümet ayni zamanda teati edilecek olan bu baptaki notalarla tasdik keyfiyetini birbir

lerine karşılıklı olarak bildireceklerdir. 

Komada 1932 senesi mayısının 25 inde iki nüsha olarak yapılmıştır. 

Türkiye namına İtalya üiamma 
İsmet Dr. T. Rüştü Mussolini 





Sıra No 230 
İdare Heyetinin, Devlet memurları maaşlarının tevhit ve 
teadülü hakkındaki kanunun 18 inci maddesinin son fıkra

sının tefsirine dair 450 numaralı takriri ve Adliye 
encümeni mazbatası 

Yüksek Reisliğe 

B. M. M. azalarına kanunu mahsus mucibince mesken tazminatı karşılığı olarak verilmekte 
olan mebaliğin alacak için icra dairelerince haczi yoluna gidilmektedir, l 452 numaralı teadül 
kanununun 18 inci maddesinin son fıkrasında mesken tazminatının vergi ve tevkıfata tâbi 
olmayacağı sarahaten zikredilmiş olmasına mebni sırf Ankara şehrindeki mesken buhranının 
ihtiyaca tekabül eylemek üzere ve istisnaen verilen Devlet namına işlemiş veya işleyecek her 
hangi bir hizmet mukabili olmayan bu paranın icar bedelinden gayri bir borç için haczi 
ibarei kanuniye hükmüne muhalif düşeceği mütalea kılınmaktadır. 

Maddei mezkûrenin buna müteallik fıkrasının tefsirine müsaade buyurulması tasvibi dev
letlerine arzolunur efendim. 

İdare âmiri İdare âmiri İdare âmiri 
Bayraktaroğlu 

Halit /. Ferit 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 27 - V - 1933 
Karar No. 29 

Esas No. 4/50 
Yüksek Reisliğe 

1452 sayılı maaşların tevhit ve teadülüne dair kanunun 18 inci maddesinin tefsiri talebine dair 
T. B. M. Meclisi İdare âmirleri tarafından verilip Adliye encümenine havale edilen tezkere İdare 
âmirlerinden İrfan Ferit Bey (Mardin) hazır olduğu halde tetkik olundu. 

Tefsir talebini mutazammın tezkerenin münderi çatına ve İrfan Ferit Beyin şifahî izahına göre 
T. B. M. Meclisi azalarına verilen mesken tazminatı karşılığı olan paranın icra dairelerince hacze-
dilmesi hakkında bazı tebliğler yapıldığı ve 1452 numaralı kanunun bahsedilen 18 inci madde
sinde ise muvakkat mahiyette olarak verilen mesken bedeli tazminatmm bir gûna vergi ve tev
kıfata tâbi olmadığı sarahatle yazılı olduğu ve esasen bu tazminatın bir hizmet mukabili olma
yarak zarurete binaen verildiği cihetle kira borçlarından gayri bir borç için bu tazminatın 
haczi kanun hükmüne muhalif düşeceği mütaleasile keyfiyetin tefsir yolile halli istenmektedir. 

Encümence yapılan müzakere neticesinde mesken tazminatı olarak verilen paralar mezkûr 1452 
numaralı kanunun 18 inci maddesinde gösterildiği veçhile maaşlardan, ayrı olarak muvakkat bir 
tazminat olduğuna ve her ne kadar borç için haczolunmayacağı hakkında bir kaydi havi olma-
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makla beraber bu tazminatın vergi ve sair tevkifata tâbi olmadığı tasrih kılınması vazıı kanu
nun maksadına ve işin zat ve mahiyetine göre aylık gibi kazanç telâkki edilemeyecek olan bu taz
minatın borç için dahi haczolunamayacağı manasını ihtiva eylemektedir. Bu itibarla tefsir tale
bine dair olan tezkeredeki mütaleat esas itibarile varit görülmüş ve mutlak surette mesken tazmi
natı karşılıklarının haczi caiz olmayacağına encümenimizce karar verilmiştir. 

Bu yolda tanzim edilen tefsir fıkrasının kabul ve tasvibi Heyeti umumiyeye arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Adliye E. İle isi M. M. Kâ. Aza Aza Aza 
Manisa Balıkesir Yozyal Kayseri Antalya Trabzon 

Mustafa Fevzi Salâkattin A. İlamdı S. Azmi Haydar tîaif 

Aza. Aza 
Erzincan Kars 
Abdülhak Nazif 

Tefsir fıkrası 

Mesken tazminatı olarak verilen paralar borç için haczolunamaz. 



Sıra No 232 
Tapu harçlarına dair olan kanunun bazı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında 1/456 numaralı kanun lâyihası ve Maliye 

ve Bütçe encümenleri mazbataları 

7*. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 21'-XII-1932 
Sayı 6/3095 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Tapu harçlarına ait olan 474 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
Maliye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 18-XII-932 de Yüksek makamlarına 
sunulması kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 
474 numaralı kanuna tevfikan tapu tahriri icra kılınmakta olan mahallerde bir çok köylerin ara

zisi Hazineye ait olup köy ahalisi tarafından kiralanarak ziraat edilmektedir. Bu itibarla 
mülkiyet münazaası mevcut olmayan bu gayrimenkullerin şekil ve miktarlarının yazılmasile ik
tifa edilmekte olduğuna göre buralarda tahrir heyetlerini meşgul etmeyerek bu işlerin fen me
murları tarafından yapılması mümkün ve münasip görülmüştür. Bu suretle bütün heyetlerin eş
hasın tasarrufunda bulunan arazide çalışmalan hususu temin edilmiş olacaktır. Şayet bu kabîl 
arazide tasarruf iddiasında bulunanlar olursa ihtilâfın heyet tarafından halledilmesi muvafık gö
rülmüştür. 

Umum müdürlük istatistiklerine göre vilâyet ve kaza tapu idarelerinden bazılarında az mua
mele olmakta ve bir kısım kazalarda da hiç olmamaktadır. Buradaki memurları ve kadroları âtıl 
bir halde bırakmaktan ise bu kuvvetleri bir araya toplayarak memleketimizin her tarafında ya
pılması icap eden tapu tahrir işlerinde kendilerinden istifade edilmesi düşünülmüş ve bu kabîl 
kaza tapu işlerinin lüzumu halinde kaza mal müdürleri tarafından yapılması ve kendilerine 50 
lirayı geçmemek üzere münasip bir ikramiye verilmesi tensip kılınmıştır. 

Henüz tahriri icra kılınmamış olan gayrimenkullere ait tasarruf muameleleri: umumî hüküm
lerden ayn hükümleri ihtiva eden mezkûr 474 numaralı kanuna tevfikan tapu idareleri tarafın
dan yapılmakta olduğundan bu cihetin bir kanun ile tesbiti muktazi görülmüştür. 

tşte bu sebeplere binaen kanunun altıncı maddesine zeyil olmak üzere bir madde kaleme alın
mıştır. 

Kanunun sekizinci maddesinde gösterilen % 5 nisbetindeki tahrir resmi pek çok ve ağır oldu
ğundan nisbetin binde bire tenzili muvafık görüldüğü gibi daha evvel tahakkuk ettirilip te ta
mamen veya kısmen tahsil olunamayan tahrir resminin de bu nisbete tâbi tutulması hususu hal
kımızın gözetilmesi lâzımgelen haklı temennilerine istinat ettirilmiştir. Bundan başka heyetlerin 
verdikleri ilâmlarla veraset senetlerinin harç ve kaydiyeye tâbi tutulmasından dolayı alâkadarla
rın ekseriyetle muamelelerinden vaz geçmeleri ve köylerde pul tedarik edilemediğinden beyanname-
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lere damga pulu yapıştırılamaması yüzünden bir çok işler bitirilememektedir. Halbuki bu havali 
halkının ihtiyacı ve Hazinenin menfaati buralarda tapu sicillerinin çabukça vücude getirilme
sini icap ettirmektedir. Bu mütekabil ihtiyaç ve menfaatin kolaylıkla temin edilebilmesi için esa
sen pek az miktar tutan bu harç ve kaydiyelerle damga resminin alınmaması zarurî görülmüştür. 

Arzedilen bu sebep ve zaruretler üzerine kanunun sekizinci maddesi de değiştirilmiştir efendim. 

Maliye encümeni mazbatası 

4 - V - 1933 

Yüksek Reisliğe 
10 nisan 1340 tarih ve 474 numaralı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Maliye 

vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince kabul olunan kanun lâyihası ve esbabı mucibe 
mazbatasının gönderildiğine dair Başvekâletin 21 kânunuevvel 1932 tarih ve 6/3095 numaralı tezke-
resile evrakı müteferriası encümenimize havale buyurulmakla Tapu umum müdürü hazır olduğu 
halde tetkik ve müzakere edildi. 

Artvin, Ardahan ve Kars vilâyetlerile Kulp ve iğdir Hazaları ve Hopenin Kemalpaşa nahiyesi 
ahalisinden olup öteden beri karye ve kasabalarda mütemekkin ve ziraatle müteveğğıl bulunanla
rın arazilerinin sureti tahririne dair olan 474 numaralı kânunun 6 inci maddesinde: «Birinci, ikin
ci, dördüncü maddelerde muharrer mahallerde kâin bilcümle arazi ve emvali gayrimenkule bir 
heyeti mahsusa marifetile tahrir ve iratlarile kıymetleri usulen tahmin ve tayin kılınacaktır. Tah
rir heyeti, maliye ve umuru tasarrufiye memurlarile hükme çıezun bir hâkimden mürekkep olacak 
ve bu heyetlerin yanlarında birer mühendisle lüzumu kadş,r messah ve kâtip bulunacaktır. Bu 
heyete her karyenin ihtiyar meclisi istisasî mahiyette iştirakıettirilecektir» denilmektedir. Bu maddeye 
bir fıkra tezyiline dair olan esbabı mucibe mazbatasında^ buralarda tahrir heyetlerinin meşgul 
edilmeyerek fen memurları tarafından tahrir yapılması işjin daha süratle intacını mümkün kılacağı 
ve bundan başka tapu istatistiklerine nazaran vilâyet ve ikaza tapu idarelerinden bazılarında pek 
az muamele olmakta ve bir kısım kazalarda hiç olmamakla bulunduğundan bu vilâyet ve kazaların 
tapu memurlarını âtıl bir halde bırakmaktan ise memleketin her tarafında yapılması icap eden 
tapu tahrir işlerinde istihdamları suretile kendilerinden istifade edilmesi için bu kabîl işi pek 
az olan kaza tapu işlerinin lüzumu halinde kaza nıalmüdjürleri tarafından yapılması ve kendile
rine senevi elli lirayı geçmemek üzere münasip bir ikramiye verilmesi ve mezkûr kanunun 8 inci 
maddesinin tadili hususlarına dair hazırlanan bir kanun lâyihasının gönderildiği beyan edilmektedir. 

Her nerede olursa olsun efradın hukuku tasarrufiyesinje taallûk eden işlerinin yalnız bir fen me
murunun eline bırakılmayı ve mezkûr altıncı maddeye bu Şekilde zeyil yapmağı encümenimiz muva
fık bulmamışsa da işi az olan tapu memurlarının bu kanunun tatbik olunduğu sahalarda isithdami 
ve onların vazifelerinin kaza malmüdürlerine gördürülmedi teklifi kabul edilmiştir. Ancak ikramiye 
verilmesi keyfiyeti 1452 numaralı teadül kanununun 15 inci maddesile ruhuna mugayir olduğundan 
reddedilmiş ve encümenimizin kabul ettiği şekilde madde yapılmıştır. 

Sekizinci maddenin tadiline gelince: 474 numaralı kanunun şümulüne aldığı mahalleri vaziyetle
rine ve elyevm oralarda hakkı tasarrufun usulen tesbit vej tevsik edilmemesine binaen bu noktala
rın teminine medar olacak olan tadille Hükümetin teklifi ieçhile kabulüne karar verilmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine verilmek üzere Yjüksek Reisliğe arzolunur. 
Maliye En. Reisi mı. M. M. Kâtip 4 z a ^ z a ^ z a 

Bayazıt Bayazıt İsparta İstanbul Balıkesir Diyarbekir 
İhsan İhsan Kemal Taran Hamdı M. Pertev Zülfü 

T- B. M. M. 
Maliye encümeni 

Karar No. 37 
Esas No. 1/456 

j 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
encümeni 

M. No. 168 
Esas No. 1/456 

27 -V -1933 

Yüksek Reisliğe 

Artvin, Ardahan, Kars vilâyetlerile Kulp ve İğdir kazaları ve Hopa kazasının Kemalpaşa 
nahiyesindeki arazide tasarruf hakkına ait olan 474 numaralı kanunun altıncı ve sekizinci mad
delerinin tadili hakkında olup Maliye encümeni mazbatasile birlikte encümenimize tevdi kılı
nan kanun lâyihası Tapu ve kadastro umum müdürü Cemal Bey hazır olduğu halde encümenimiz-
ce de tetkik ve mütalea edildi: 

Lâyihanın heyeti umumiyesi Maliye encümeninin tadilâtı dairesinde encümenimizce de kabul 
edilmiştir. Ancak ikinci madde mucibince kaza malmüdürlerince yapılacak ferağ muamelâ
tının evvelemirde vilâyet Tapu müdürlüğü tarafından tetkik edilmesi faydalı görülmüş ve bu 
sebeple ikinci maddeye bir fıkra ilâve edilmiştir. 

Umumî Heyetin yüksek tasvibine arzolunur. 

Reis 
Gümüşane 
H. Fehmi 

Kayseri 
A. Hilmi 

Reis V. 
Konya 

K. Hüsnü 

Kırklareli 
Şevket 

Aksaray 
A. Süreyya 

Manisa 
M. Turgut 

Edime 
Faik 

Niğde 
Faik 

El aziz 
/ / . Tahsin 

Sivas 
M. Renizi 

Erzurum istanbul 
Aziz Sadettin 

Yozgıat 
S. Sırrı 

İsparta 
M ük er rem 
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HÜKÛMETÎN TERLÎFÎ 

Tapu tahririne dair olan 474 sayılı kanuna 
müzeyyel kanun lâyihası 

MADDE 1 —474 sayılı kanunun altıncı mad
desine aşağıki fıkralar tezyil edilmiştir: 

(Hazineye ait köyler emlâk ve arazisi fen me
murları tarafından da tahrir olunabilir. Bunla
rın yanında lüzumu kadar kâtip bulunur. Bir 
dava açılırsa kanunun yedinci maddesi hüküm
leri tatbik olunur. 

Vilâyetler tapu müdürlerile başkâtip, tapu 
memuru ve kâtiplerinin ve işi az olan kazalar 
tapu memurlarının her nerede olursa olsun ya
pılacak tapu tahrir işlerinde istihdamları caiz 
olup lüzumu halinde kaza mal müdürleri kaza 
tapu memurlarına ait vazifeyi yapmağa me
zundurlar. Bu kazalar umum müdürlük tara
fından tefrik ve Maliye vekilince tasvip olunur. 
Tapu işlerini gören mal müdürlerine umum mü
dürlükçe tensip ve Maliye vekilince kabul edi
lecek nisbette kadro veya açık maaş tasarrufatm-
dan senelik bir ikramiye verilir. İkramiyenin 
miktarı elli lirayı geçemez). 

474 sayılı kanun hükümleri daimî muameleler 
münasebetile mahalleri tapu idarelerince de tat
bik olunur. 

MADDE 2 — 474 sayılı kanunun sekizinci 
maddesi aşağıda gösterildiği gibi değiştirilmiş
tir: 

(Verilecek tapu senetleri için harç namile hiç 
bir şey alınmayıp yalnız gayrimenkul malların 
taayyün edecek kıymetlerinden bir defaya mah
sus olmak üzere binde bir kuruş tahrir resmi alı
nır. Bu resim vergi ile birlikte ve müsavi tak
sitlerle alınacaktır. Evvelce tahakkuk ettirilip-
te henüz tahsil olunamayan tahrir resimleri de 
bu nisbete tâbi olacaktır. 

Tahrire esas olan beyanname ve diğer bütün 
vesikalarla veraset senetleri ve heyetin vereceği 
kararlara ait ilâmlardan bir gûna harç ve kaydi
ye ve damga resmi alınmaz). 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MALÎYE ENCÜMENİNİN TADÎLÎ 

Tapu tahririne dair olan 10 nisan 1340 tarih ve 
474 sayılı kanunun 8 inci maddesinin tadiline 
ve mezkûr kanuna tazı fıkralar ilâvesine dair 

kanun lâyihası 

MAŞDE 1 — 10 nisan 1340 tarih ve 474 
numaralı kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şe
kilde tadil edilmiştir: 

Verilecek tapu senetleri için harç namile hiç 
bir şey alınmayıp yalnız gayrimenkul malların 
taayyün edecek kıymetlerinden bir defaya mah
sus olmak üzere binde bir tahrir resmi alınır. 

Bu rfesim vergi ile birlikte ve müsavi taksit
lerle alınacaktır. Evvelce tahakkuk ettirilipte 
henüz tahsil olunmayan tahrir resimleri de bu 
nisbete tâbi olacaktır. 

Tahrire esas olan beyanname ve diğer bütün 
vesikalarla veraset senetleri ve heyetin vereceği 
kararlara ait ilâmlardan bir gûna harç ve kay
diye ve damga resmi alınmaz. 

MADDE 2 — îşi az olan kazalar tapu me
murlarının bu kanunun tatbik olunduğu saha
larda yapılacak tapu tahrir işlerinde istihdam
ları caiz i olup bunların vazifesini o kaza mal mü
dürleri yapar. Bu kazalar umum müdürlük ta
rafından tefrik ve Maliye vekâletince tasvip 
olunur. 

MADDE 3 — Hükümetin teklifi aynen 



BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

MADDE 1 — Maliye encümeninin 1 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Tapu işleri az olan kazalarda
ki tapu memurlarının 474 numaralı kanunun 
tatbik olunduğu yerlerde yapılacak tahrir işle
rinde istihdamları caiz olup bunların vazifesini 
o kaza mal müdürleri yapar. Bu kazalar tapu ve 
kadastro umum müdürlüğünün teklifi ve Ma
liye vekilinin tasvibile tesbit olunur. 

Mal müdürleri tarafından yapılacak ferağ 
muamelâtı evvel emirde vilâyet tapu müdürleri 
tarafından tetkik olunur. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 4 — Bu kanuhun hükümlerini icra

ya Maliye vekili memurdur. 
19 - XII - 1932 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi 

Da. V. Ha. V. Mal. V. 
Ş- Kaka Dr. T. Rüştü M. A bdülhalik 

Mf. V. Na. V. ÎK. V. 
Dr. Reşit Galip Hilmi M. Celâl 

S. t. M. V. G. t. V. Zr. V. 
Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

MADDE 4 — Hükümetin teklifi aynen 
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MADDE 4 — Aynen kabul edilmiştir. I 





Sıra Ne 233 
İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları kanununun 
3 üncü maddesinin tadiline dair kanun lâyihası ile alâkadar 
diğer kanunlarda yapılacak ilâve ve tadiller hakkında 1/408 
numaralı kanun lâyihaları ve Millî Müdafaa ve Bütçe encü

menleri mazbataları (( Lâyihanın ikisi Hükümet tarafından geri 
alınmıştır » 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 2O- VI-1932 
Sayı 611699 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

İhtiyat zabitleri hakkındaki 1076 numaralı kanunun 3 üncü maddesinin tadiline dair olan 
kanun lâyihasile alâkadar diğer kanunlarda yapılması icap eden ilâve ve tadilâta dair M. M. 
vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 12-VI-1932 tarihli içtimamda Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibelerile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

1111 numaralı kanunun tadiline dair esbabı mucibe 

Gerek gençlerin askerlik şevk ve hevesinin temini ve gerek tam devreli lise ve muadili mektepler
de askerî tedrisatın tedrici ve normal bir şekilde devamı için orta mekteplerde okutulmakta olan as
kerî derslere devam edilmesi zaruridir. Mektep talebesinin bu derslere devamını temin için orta ve 
tâli mekteplerle muadillerinden askerî orta ehliyetname almağa muvaffak olanlara emsali tam hiz
metlilerden iki ay noksan hizmet etmek suretile bir menfaat gösterilmesi iktiza etmekte ve yine bu se
beple kısa hizmet hakkındaki tarifin tadili icap etmektedir. 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 0$ - VI - 1932 

Karar No. 42 
Esas No. 1/408 

Yüksek Reisliğe 

1076 numaralı (ihtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları ) kanununun 3 üncü maddesini 
tadil eden 1972 numaralı kanun ile alâkadar diğer kanunlarda yapılması icap eden ilâve ve tadilât 
hakkında Başvekâletin 20 haziran 1932 tarihli ve 6/1699 numaralı tezkeresile encümenimize hava-
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İe buyurulan üç kanun lâyihası M. M. Vekili Beyefendinin huzurile tetkik ve müzakere edildi: 

Tetkiki teklif edilen kanun lâyihaları 1455, 1059, 1111 numaralı kanunlara aittir. Bunlardan ilk 
ikisine dair olan lâyihalar 27 haziran 1932 tarihli talep veçhile Hükümetçe geri alındığından bu hu
sustaki encümenimizin mesaisi yalnız askerlik mükellefiyetine dair olan 1111 numaralı kanuna 
taallûk eden kanun lâyihasına münhasır kalmıştır. 

1972 numaralı kanun ile orta ve muadilleri mektepler mezunları, ihtiyat zabiti yetiştirilmesine 
mahsus membalardan hariç bırakılmış ve bu sebeple kanunların 1111 numaralı askerlik mükellefi
yeti kanununun otuz dördüncü maddesindeki (kısa hizmet) hükümlerine tâbi tutulmamalan bizati
hi icap etmektedir. Bu icaptan başka tam devroli lise ve muadili mekteplerde askerî tedrisatın 
müteselsil ve normal şeklile devamı için evvelce olduğu gibi orta ve muadillerile tâli derecede
ki meslek mektepleri ve muadilleri mekteplerde askerî derslerinin okutulması ve kamplar faali
yetine devam edilmesi zaruridir. Bu derslere ve kamplara devam ederek orta askerî ehliyetname 
almağı teşvik etmek maksadile bu gibilerin yani orta askerî ehliyetnameyi haiz olanların muvaz
zaflık hizmetleri müddetinden iki ay tenzili hakkındaki mülâhazaya encümenimiz, iştirak ederek 
teklif edilen kanun lâyihasının, şekle ve ibareye ait küçük bir tadil ile ve aşağıda yazılı surette 
kabulüne karar verilmiştir. 

İşaret buyurulduğu veçhile evrak Bütçe encümenine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe tak
dim kılındı. 

M. M. K. K< 
< ii res ini 

I lisan 
Aza 

Kırşehir 
h. Müfit 

' İ S İ M, M. 

Aza 
Tokat 

H liftn-i i 

K â t i p 
1 ) i y a r b e k ı r . 

Kâzım 
Aza 

( ' e b e l i b e r e k e t 

Naci 

Aza 
l'>a iı k e s i r 

Kurcv 

Aza 
Tokat 

B. Lûtfi 

Aza 
M a lal ya 

M. Nedim 

Bütçe encümni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 27 - V - 1933 

M. No. 16n 
Esas No. 1/408 

Yüksek Reisliğe 

1111 numaralı askerlik mükellefiyeti kanununun 34 üncü maddesinin tadili hakkında olup Millî 
Müdafaa encümeni mazbatasile birlikte encümenimize tevdi kılman kanun lâyihası, Millî Müdafaa 
encümeni tadilâtı dairesinde kabul edilmiştir. Umumî Heyetin yüksek tasvibine arzolunur. 

Reis 
( lümüşane 
/ / . Fehmi 

Kırklareli 
M. Nakit 

Reis V. 
Konya 

K. Hüsnü 

Kırklareli 
Şevket 

Aksaray 
A. Süreyya 

Manisa. 
M. Turgut 

Edirne 
Faik 

Niğde 
Faik 

TClâziz 
/ / . Talisin 

ı 

E m m i m 
Aziz 

I 

Tsparta 
Mükerrem 

Kayser i 
A. Hilmi 
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HÜKÜMETİN TEKLtFl 

İlli numaralı kanunun 31 üncü maddesinin 
tadili halikında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1111 numaralı askerlik mü
kellefiyeti kanununun 34 üncü maddesinin ilk 
cümlesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiş ve mez
kûr maddeye bir fıkra ilâve edilmiştir: 

34 — Aşağıda yazılı şartlan haiz olanlar mez
kûr fıkralarda gösterilen kısa hizmetlerden bi-
rile muvazzaf hizmetlerini yaparlar: 

A - Kanunu mahsus mucibince ihtiyat za
biti olacaklar için tahsil ve askerî ehliyetname 
derecelerine göre hizmet müddeti 6, 8,10,12 ay -
dır. 

ihtiyat zabitliğine liyakat gösteremeyenlerin 
kısa hizmet hakları refedilerek muvazzaf hiz
metleri işbu kanuna göre tamamlattırılır. Orta 
mektep ve muadülerile tâli derecedeki meslek 
mektepleri ve muadilleri mezunlanndan orta 
askerî ehliyetnameyi haiz olanlarm sınıflarına 
mahsus muvazzaflık hizmet müddetleri nihaye
tinden iki ay tenzil olunur. 

B - Ellerinde pilot şehadetnamesi olup 
ilâ. 

MADDE 2 — Bu kanun 
muteberdir. 

nesri tarihinden 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

12 - VI - 1932 
Bş. V. Ad. V. 
İsmet Yamf Kemal 
Da. V. Ha. V. 

Dr. T. Rüşt-il 
Mi V. Na. V. 
Esat Hilmi 

S. t. M. V. G. î. V. 
Dr. Refik Ali Rana 

M. 

M. M. V. 
Zekâ i 

Mal. V. 
AbdiUhalik 

îk. V. 
M. Şeref 

Zr. V. 
Muhlis 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN TADİLİ 

İlli numaralı (askerlik mükellefiyeti) kanu
nunun otuz dördüncü maddesinin (A) fıkra

sının tadiline dair kanun lâyihası 

BİRİNCİ MADDE — 1111 numaralı (asker
lik mükellefiyeti) kanununun otuz dördüncü 
maddesinin ilk cümleleri ile (A) fıkrası aşağı
daki şekilde tadil edilmiştir: 

Otuz dördüncü madde— Aşağıda yazılı şart
lan haiz olanlar aşağıdaki fıkralarda gösterilen 
kısa hizmetlerden birile muvazzaf hizmetlerini 
yaparlar. 

A - Aynan. 

IKINOI MADDE — Aynen. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Aynen. 



T 



Sıra No 235 
Muntazam posta seferleri hakkında 1/600 numaralı kanun 

lâyihası ve İktisat ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 3-IV-1933 
Sayı: öl901 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Muntazam posta seferleri hakkında İktisat ve Maliye Vekilliklerince hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetinin 30-IH-1933 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Muntazam posta seferleri kanun lâyihası esbabı mucibe mazbatası 

Türk ticareti bahriye filosunun mevcudiyeti hiç şüphesiz ki kabotaj seferlerinin bayrağımıza 
hasrolunduğu tarihten başlar. O tarihe kadar elde bulunan gemiler kemmiyet ve keyfiyet itiba-
rile sırf askerî maksatlarla alınmış olan ve Seyrisefain idaresile bir kaç müteşebbise ait mah
dut gemilerden ibarettir. Lozan muahedesinin akti akabinde ise Hükümet bütün sahil nakliyatı
mızı ecnebilere ihtiyaç messettirmeden başarabilecek kudrette bir ticareti bahriye filosuna ma
lik olmak mecburiyeti muvacehesinde kalmıştır. Memleket hayatı umumiyesinin bu cepheden sar
sıntıya maruz kalmaması endişesiledir ki, bir taraftan Seyrisefain idaresi yeni bir teşkilâta tâbi 
tutularak büyütülmüş ve diğer taraftan da armatörlerimize gemi almalarını teshil edecek bazı mua
fiyetler bahşolunmuştur. O günden bu güne kadar güzeran eden zaman ise bir tekâmül ve taaz-
zuv devresi olmuş ve halen Seyrisefain idaresile armatörlerimize ait vapurların miktarı ihtiya
cımızı bile aşmıştır. Son dünya buhranı dolayısile memleketimzde de hissedilen iş azlığı ve eşya 
fiatlerindeki sukut yüzünden nakliye ücretlerinin tenakusu da bu fazlalığa inzimam edince bu 
defada millî teşekküllerimiz arasında şedit ve yıkıcı bir rekabet baş göstermiştir. 

Bu netice karşısında evvelâ rekabetin belli başlı armatörlerle Seyrisefain arasında hususî itilâf
larla veya bir kanunu mahsusla meni derpiş kılınmış ise de bu misillû itilâfların pek kısa yaşa
dığı bittecrübe anlaşılmış ve diğer taraftan kanunî hükümler vazı suretile de bu halin esaslı ve 
daimî bir şekilde önüne geçilemeyeceği diğer memleketlerdeki mümasil vaziyetler tetkik edi
lerek anlaşılmıştır. 

Gerek Seyrisefain ile millî armatörlerimiz arasında ve gerekse armatörlerimizin kendi araların
da yukanki esbap dolayısile devam edegelen şiddetli rekabet pek kıskançlıkla sıyanete mecbur ol
duğumuz memleketimizin âli menfaatlerine tamamen zıt neticelere doğru gitmeğe başlamıştır. Bir ta
raftan rekabet yüzünden millî sermayenin tehlikeye uğraması, diğer taraftan iktisadî tealimizle pek 
alâkadar olan deniz nakliyatımızın zâfa duçar olması ve bilhassa cenup limanlarımızda görüldüğü 
veçhile kâr getirmediği için terkedilen bir takım iskelelerimizdeki nakliyat işlerinin erbabı ticaret 
için zarurî bir istikamet alması ve bundan başka şedit rekabetin icap ettirdiği zararlı tasarruflar 
yüzünden iyice tamir edilemeyen gemilerimizin günün birinde millî müdafaaya yaramaz bir hal ikti-
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sap etmesi ihtimalleri bu meselede devamlı ve esaslı bir hal çaresi bulunması lüzumuna Hükümeti 
mecbur etmiş ve 2068 numaralı kanunun sebebi mevlûdu, bu olmuştur. 

Bütün nakliye işlerini Seyrisefaine devreden ve şimdiye kadar bu işlerde çalışmış olan armatör
lerin ellerinden gemilerini takdiri kıymet ile almağı âmir olan 2068 numaralı kanuna karşı vaki olan 
şikâyetler bilhassa denizcilikle meluf olan memleketimizde deiniz ticareti erbabının bu işlerden uzak-
laştırılmaması temenniyatını ihtiva ettiği cihetle yukarıdan beri sayılan sebeplerin icbar ettiği esas 
ve ruh değişmemek üzere denizcilerimize daha geniş bir çalışma sahası açılmasına lüzum görül
müştür. 

Sahillerimiz nakliyatının her hangi bir sekteden vikayesini nazarı dikkatte tutarak hem memleket 
için zarar olan rekabetin önüne geçmek ve hem de nakliyat işlerile uğraşan halkımıza daha geniş 
bir ufku mesai açamk çaresi, ancak muayyen bir navul tarifesinin tatbikında görülmüş ve teklif e-
dilen kanunun ruh ve esası navullan tanzim edecek olan böyle bir tarifenin tatbikatına istinat ettiril
miştir. Böyle bir tarife tatbik edildiği takdirde bu günkü anormal rekabetin tamamen önüne 
geçilecek ve bunun yerine vapurların büyüklüğü ve temizliği, servisin intizamı, teçhizatın te
kemmülü, gibi memleket için hayırlı neticeler verecek normal bir rekabet ihdas edilmiş olocaktır. 

Yalnız tatbik edilecek tarifeyi fert müesseselerinin hakkile tatbik edip etmediklerini ve alı
nan navullardan bir kısmının risturn olarak iade edilip edilmediğini kontrol etmek Hükü
metçe pek müşkül ve hatta imkânsız olacağı için bu gün bu işlerle uğraşan erbabı ticaretin bir
leşerek bir anonim şirket halinde çalışmaları esası kabul edilmiştir. Bu suretle, serbestçe icrayi 
ticarete imkân bulacak olan bu sarfiyatı muayyen formüller dahilinde cereyan edeceği için tarife 
tatbikatından kaçınmasına da imkân olmayan bir armatörler şirketile, dış hatlar idaresi vasıta-
sile, sahil posta nakliyatımızı inhisar altına almanın; her limana muntazam servis ikame ede
rek hem âmme hizmetini ve iktisadî inkişafımızı temin etmesi ve hem de icabında Millî Müda
faa için elde kemmiyeten ve keyfiyeten kuvvetli bir ticareti bahriye filosu bulundurmak imkân
larını hazrlaması itibarile şayanı tercih olduğu neticesine varılmıştır. 

Bu esasat dahilinde teklif edilen kanun lâyihasının birinci maddesinde Türkiye sahillerinde 
muntazam posta seferleri yapmak işinin Devlet inhisarına alındığı hükmü vazedilmiş ve ikinci 
maddesinde de bu inhisarın hangi işlere şamil olmayacağı gösterilmiştir. Kanunu hazırlarken 
daima göz önünde bulundurulan esaslardan biri de sahillerimizin bütün nakliyatının haleldar 
olmamasına matuf olduğu cihetle muntazam vapur işlemeyen sahillerimiz beynindeki ara nak
liyatı ile limanlar içindeki nakliyat ve şilepçilikten madüt olan nakliyat inhisar hududundan ha
riç bırakılmıştır. 

. Üçüncü madde ve dördüncü madde bu inhisarı işletecek olan müesseseleri tarif etmekte ve 
bu müesseselerden armatörler arasında teşekkül eden ikincisinin tarzı teşkili hakkında bazı esasat 
vazetmektedir. Bu maddenin son fıkrası sahillerimiz posta nakliyat işinin yalnız bu günkü mahdut 
armatörlere bırak&nayıp talip olan bütün Türklere tahsis edileceğini âmir bulunmaktadır. 

Lâyihanın beşinci maddesi armatörlerden mürekkep anonim şirketine konacak ayni sermayenin 
takdiri kıymetini ifa edecek teşekkül hakkında hükümler vazetmektedir. Bundan gaye teşkil 
edilecek şirkete konacak ayni kıymetlerin hakikî kıymetlerden fazla olmamasını temindir. 

Altıncı madde müessislerin esas mukavelename tanzminde uyuşamamalannı nazarı dikkate 
alarak meselenin hakemle hallini temin etmekte ve yedinci maddede Devletin bir imtiyaz olarak 
verdiği inhisar hakkına mukabil naklolunacak yolcu ve eşyanın istirahat ve selâmetine muktazi 
tedbirlerin bir talimatname ile alınacağını beyan etmektedir. 

Sekizinci madde şimdiye kadar mühmel bırakılmış olan bir hususu tesbit ederek badema Türk 
bayrağı altına işe yaramaz ve çürük gemilerin girmemesi için bir nizamname tanzimini âmir bu
lunmakta, dokuzuncu madde ise inhisarı işleten müesseselerin aralarında uyuşamadıklan ve gayri-
tabiî rekabetlere kalktıkları takdirde Hükümetçe alınacak tedbirleri ihtiva etmektedir. 

Onuncu madde bu lâyihanın balâsında işaret edildiği veçhile bu gün ticareten kuvvetli olma
yan ve fakat yarın kuvvetli bir mevkii iktisadiye namzet bulunan sahil iskelelerimizden her 
birine sefer açılmasını temin etmekte ve on birinci maddede hariç ecnebi sularına açılacak sefer-
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lerin Hükümetle müesseseler ve bu iş için hazırlanmış başka teşekküller arasında ayrı taahhüt
lere zemin teşkil edeceğini bildirmektedir. 

On ikinci madde tarifenin na&ıl yapılacağını tarif etmekte ve on üçüncü madde posta nakliyatının 
meccanen temin edileceğini tesbit etmektedir. 

On dördüncü madde ile inhisara verilen müesse elerin istihdam edecekleri mülâzim kaptan ve çark
çılara verilecek ücretin miktarı tayin edilmekte ve staj görecek deniz talebesinin iaşesi tahmil olun
makta ve bu suretle ticaret filomuza lâzımgelen anasırın yetiştirilmesi temin edilmektedir. Bu on 
beşinci madde inhisan işleten müesseselerin kimler tarafından kontrol edileceğini bildirmekte ve 
on altıncı madde ile de daimî komiserin vazife ve salâhiyeti tayin olunmaktadır. 

On yedinci madde tarifeyi tatbik etmeyen veya tatbikata hile karıştıranlar hakkında cezaî hü
kümleri ihtiva etmekte 18,19 ve 20 inci maddelerle de mutat hükümler vazolunmaktadır efendim. 

İktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. , , , . . , . 
İktisat encümeni lo - V - 1933 
Karar No. 25 

Esas No. 1/600 , , . , ' 
Yüksek Reisliğe 

Muntazam posta seferleri hakkında İktisat ve Maliye vekâletlerince tanzim edilip İcra Vekilleri 
Heyetinin 30 - III - 1933 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası en
cümenimize havale edilmekle müzakere ve tetkik olundu. 

Lâyihanın esbabı mucibesinde de mufassalan izah edildiği veçhile iki üç senedenberi bir taraf
tan sahillerimizde bu gün seyrisefer eden gemilerin miktarı ihtiyaçtan fazla bir hadde yük
selmiş diğer taraftan umumî buhranın doğurduğu işsizlik neticesi olarak bu gemileri işleten mü
esseseler arasında yekdiğerini yıkıcı bir rekabet meydana gelmeğe başlamıştır. 

Memleketimizde terakki ve inkişafını arzu ettiğimiz deniz ticaret işlerinin ilerleyecek yerde gün
den güne sukuta doğru gitmesini intaç edecek olan bu halin devamına Cumhuriyet idaremiz seyirci 
kalamayacağı gibi bu gün hidematı umumiye sırasına geçen deniz münakalâtını bu şerait altında 
bir gün tamamen felce uğramak tehlikesi karşısında, esaslı tedbirler almak lüzumunu hissetmiş 
ve bu maksatla geçen sene Yüksek Meclisin tasvibine arzettiği (Türkiye iskele ve limanları arasında 
posta seferleri hizmetinin Devlet idaresine alınmasına) dair bir kanunla bu işi intizam ve inzibat 
altına almak istemiştir. Ancak Meclisin kabul ettiği bu kanunun neşri ile tatbiki arasında geçmesi 
icap eden devre arasında yaptığı tetkikat neticesinde muntazam posta seferlerinin yalnız Seyrisefaine 
hasredilmesini ve binaenaleyh bu gün mezkûr işler ile meşgul bulunan millî teşekküllerin bu 
sahadan tamamen ellerini çekmelerini muvafık bulmamış ve bu esasa göre hazırladığı yeni lâyihayı 
Yüksek Meclise arzetmiştir. 

Yeni lâyiha ile ana hatları itibarile geçen sene kabul edilen kanunun istihdaf ettiği munta
zam deniz yolları seferlerinin temini, deniz ticareti işlerinin sukuttan vikayesi gibi esas hükümleri 
muhafaza etmekte olup ancak yukanda arzedildiği veçhile bu işin münferit bir idareye mün
hasır kalmayarak bazı şartlar altında Türk armatörleri tarafından tesis edilecek diğer bir teşek
kül ile birlikte yapılmasının memleket menfaatlerine daha uygun olacağı esasına göre tanzim edil
miştir. 

Türk armatörlerini şimdiye kadar çalıştırdıkları ve alıştıkları muntazam posta seferleri işle
rinden ayırmayarak kendilerine bundan sonra ayni işte devam imkânını vermekle beraber fa
aliyetlerini tanzim etmek ve gerek kendi aralarında, gerek bu sahada çalışmakta olan Devlet mü-
essesesile yıkıcı ve muzur rekabetlere meydan vermemek yolundaki esas noktai nazardan yeni lâ
yiha heyeti umumiyesi itibarile encümenimizco . riyanı kabul görülmüş ve Türkiye sahillerinde 
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muntazam posta seferleri unvanı daha umumî ve vazıh bir (maddede olmak üzere « deniz yollan 
işletmesi » şeklinde tadil edildiği gibi maddelerde aşağıda arzolunan bazı değişiklikler yapılmıştır. 

Lâyihanın birinci maddesi Türkiye sahillerinde muntazamj posta seferlerinin Devlet inhisarına 
alındığına dair bir hükmü ihtiva etmekte olup encümenimiz maddenin vazettiği esas prensipi 
kabul etmekle beraber işbu inhisarı işletecek olan müesseselerin de burada sayılmasını ve bu vazi
feyi görecek olan (dış deniz yolları işletmesi ) ile beraber millî vapurcular arasından bu kanunun 
kabul ettiği formül dahilinde meydana gelecek anonim şirketin bilâhare teşekkülü muhtemel mü
masil anonim şirketlerin muayyen şerait ve inzibat altında bu işte çalışabilmek hakları olduğunun 
birlikte tesbitini muvafık bulmuş ve maddeyi bu esasa göre tanzim etmiştir. 

Lâyihanın ikinci maddesi inhisar mevzuundan hariç kalan deniz münakalâtını saymakta olup 
encümenimiz maddenin A, B, C, D, E fıkralarını hüküm itibarile aynen kabul etmiş ancak Türk 
limanlarile ecnebi limanlan arasında yapılan nakliyat ile hususî tenezzüh ve tetkik seyahatleri 
ve sanayi ve maadin müessesatile ecnebi memleketlere ihracat yapan şirketlerin kendi vasıtalarile 
iştigal mevzularına dahil mevaddı serbestçe nakil edebilmelerinin istisnalar arasına konmasını 
faideli bulmuş ve bu maksatla maddeye F, G, H fıkralarını ilâve etmiştir. 

İkinci maddenin birinci fıkrasında yazılı şilepçilik tabirini encümenimiz mühim gördüğünden 
tatbikatta bir çok ihtilâflara meydan vermek ihtimalini düşünerek bu tabirin hudut ve şümu
lünü tayinde fayda mülâhaza etmiş ve uzun tetkik ve müzakereden sonra üçüncü maddenin 
tanzimini muvafık bulmuştur. 

Lâyihanın dördüncü maddesi muntazam posta seferlerini işletmeğe teşrik edilecek olan Türk 
anonim şirketin tarzı teşekkül ve evsafına ait olup maddenin (A) fıkrası aynen kabul edil
miştir. 

(B) fıkrası teşekkül edecek şirketin halen mevcut Türk armatörlerinden iştiraki arzu edenleri 
ihtiva edeceği hükmünü havi olup maddede bu armatörlerin iştirak taleplerini ne suretle ve ne 
kadar zamanda yapacaklarına dair sarih bir kayit olmadığından encümenimiz bu noktanın tas
rihini faydalı bulmuş ve fıkrayı bu esasa göre tadilen tanşim ile beraber ayni sermaye olarak 
konulacak vapurlarla içindeki alât ve edevatın bir listesinin raptını lüzumlu gördüğünden 
bu maksatla ayn bir madde ilâve etmiştir. Maddenin (D)' fıkrası teşekkül edecek anonim şir
ketin sermayesini tezyide mecbur tutması hakkında bir hükmü ihtiva etmekte olup encümeni
miz fıkradan ayrı bir madde olarak yazılmasını ve tezyidi! sermaye halinde bir misline kadar 
olan kısmının şirketi ilk teşkil edenler tarafından alınmasının mecburî tutulmasını esas itiba
rile muvafık bulmuş maamafih bir inhisar mahiyetinde olan bu işin tecrübe devresinde vereceği 
netayice göre İktisat vekâletince harice satılmasında bir fai<jle mülâhaza edildiği takdirde şirketin 
süratle muameleye mecbur tutulmasının da muvafık olacağını düşünerek tertip ve maddeyi ona göre 
tanzim etmiştir. 

Altıncı madde lâyihanın beşinci maddesi olup armatörlerin) şirkete aynî sermaye olarak koyacak
ları vapurlar ile alât ve edevata ne suretle kıymet takdir edeceğine dair maddenin takdiri kıymet 
komisyonunun tarzı teşekkül ve adedi hakkındaki hükmü ayrien kabul edilmiş, ancak gerek bu he
yetin gerek hakemin ne kadar zamanda vazifelerini yapacaklân ve hakem masarifinin kimin tara
fından ödeneceği hakkında maddede bir sarahat görülemediğinden encümenimiz bu nokatm ta
vazzuhunu faideli bulmuş ve maddeyi bu esasa göre tadil ve tanzim etmiştir. Yedinci madde lâyiha
nın altıncı maddesi olup hüküm itibarile aynen kabul edilmiştür. 

Ticareti bahriyemizin zamanla inkişaf ve tarakki etmek ihtimallerini düşünerek istikbalde bu işe 
sermaye koymak ve daha asrî vesaitle çalışmak isteyen vatandaşlar çıkarsa onların da bu kanu
nun koyduğu esaslar dahilinde Hükümetin müsaadesile bu haktan istifade edebimelerini encüme
nimiz kabul etmiştir. Ancak bu kanunun mevkii tatbika vazile teşekkül edecek iki müessesenin bu 
günkü ihtiyacı bir kaç sene için ifa edebilecek gemi ve vesaitş malik olduklarım düşünerek atiyen 
teşekkülü derpiş edilen şirketin ancak üç sene sonra teşekkülüne müsaade edilmesinin muvafık ola
cağı neticesine varılmış ve sekizinci madde encümenimiz tarafından bu maksatla tanzim edilmiştir. 
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Dokuzuncu ve onuncu maddeler, lâyihanın 7 ve 8 inci maddeleri olup hükümleri itibarile aynen ka
bul edilmiştir. < * 

On birinci madde lâyihanın dokuzuncu maddesidir. Encümenimiz muntazam posta seferleri yapa
cak müesseselerin çalışacakları deniz yollarile uğrayacakları limanların ve sefer adetlerinin her se
ne iptidasında İktisat vekâletince tesbit ve tayinden sonra bu müesseselerin tayin edilen bu hatlan 
aralarında taksim etmelerini daha muvafık bulmuş ve maddenin başına bu hükümleri ifade eden 
A, B, C fıkralarını ilâve ederek diğer hükümlerini aynen kabul etmiştir. 

On ikinci madde lâyihanın 12 nci maddesi olup inhisarı işletecek müesseselerin alacakları yolcu 
ve eşya navlunlarını tesbit edecek komisyonun sureti teşekkül ve vezaifine ait hükümleri ihtiva 
etmektedir. Bu komisyonun tesbit edeceği navlun, müesseseler kadar ve belki daha ziyade mem
leket iktisadiyatını alâkadar ettiğinden, encnümenimiz hariçten komisyona alınacak azayi kâfi bul
mamış ve ticaret oda ve kongrelerinden alınacak azanın üç kişi olmasını ve bu suretle aza adedi
nin yediye çıkarılmasını muvafık bularak maddeyi bu esasa göre tadil etmiştir. 

On üçüncü madde lâyihanın on üçüncü maddesi olup aynen kabul edilmiştir. 
On dördüncü madde lâyihanın on dördüncü maddesi olup hükümleri itibarile aynen kabul 

edilmiş, ancak maddede müesseseler tarafından istihdam mecburiyeti vazedilen mülâzim, kap
tan ve çarkçılara verilecek ücretlerin zamanla tebeddül etmek ihtimalleri düşünülerek bura
da tesbiti muvafık görülmemiş ve bu cihetin vaziyetin icab^tına göre İktisat vekâleti tara
fından tesbit edilmesini tercih ile madde o suretle tanzim olunmuştur. 

On beşinci madde lâyihanın on birinci maddesi olup hükümleri itibarile aynen kabul edilmiştir. 
Lâyihanın 15, 16, 17 nci maddeleri hükümleri aynen kabul edilmiştir. 
Lâyihanın 18, 19 ve 20 nci maddeleri usule ait maddeler olup aynen kabul edilmiş ve bu esas

lara göre tanzim edilen kanun lâyihası havalesi mucibince Maliye ve Bütçe encümenlerine tevdi 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim olunmuştur. 

îk. E. Reisi M. M. Kâ. Aza Aza Aza Aza 
Edirne S. Karalı işar Afyon Bolu Bursa İstanbul Gazi Antep 

Şakır İsmail Akosmanzade izzet Şükrü Dr. R. Ferit M. Yaşar M. Nuri 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 27 - V - 19?>?> 

M. No. 166 
Esas No. 1/600 

Yüksek Reisliğe 

Memleketimizde kabotajı tanzim için Hükümet tarafından hazırlanarak İktisat encümenince de 
tetkik edildikten sonra encümenimize havale olunan « Muntazam posta seferleri » kanun lâyihası 
İktisat vekili Mahmut Celâl Beyefendi hazır olduğu halde okundu. 

Lozan muahedesinden sonra sırf Türk bayrağına terkedilen küçük kabotaj, bir taraftan seyri
sefain, diğer taraftan Hükümetçe takviye edilen hususî teşebbüslerin temin edebildiği vapurcu
lukla yapılagelmekte idi. Sulhtan sonra; gerek seyrisefain, gerekse hususî teşebbüsler bu sahada 
günden güne tekâmüle doğru yürümekte iken son senelerde başlayan cihan buhranı bu işe de büyük 
bir tesir yaptığından gerek yolcu, gerek eşya nakliyatı esaslı bir surette azalmıştır. Bu ise, 
armatörler ile seyrisefain arasında, hattâ sırf armatörler arasında tahammülü müşkül bir reka
bet doğurmuştur. Filvaki bu rekabetten mahdut bir zaman için mahdut bir iki liman ve iskele 
halkı müstefit olmuş ise de işi nisbeten az olan ve fakat mutlaka arasıra olsun posta seferlerinin ya
pılması umumî iktisadiyatımız noktasından mutlaka zarurî bulunan bir çok liman ve iskelelerimiz-
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de ziyan oluyor diye vapursuz bırakılmıştır. Bu yürüyüş, yani hesapsız ve mantıksız rekabet yü
rüyüşü ayni zamanda daha yeni, daha sağlam ve elverişli vapurlara sahip olmak imkânını da 
ortadan kaldınyordu. Karada olduğu gibi denizde de memleketin hal ve bilhassa âti itibarile 
nakliye vasıtalarını, usul ve tarzlarını en iyi ve kâmil bir tarzda hazırlamayı kendine şiar telâkki 
eden Cumhuriyet idaresi; deniz nakliyatında, muntazam posta seferlerinde günden güne vahame
tini artıran bu hastalığa bir hatime çekmek lâzımgeldi. 

Bu maksatladır ki geçen sene Yüksek Meclisimizce 2068 numaralı kanun yapılarak bu kanunla 
Türkiyede muntazam posta seferleri, Devlet inhisarı altına alınmıştı. 

Ancak, denizcilikte az zaman zarfında dikkati calip inkişaf ve terakki adımlan atmış olan millî 
armatörleri bu işten tamamile mahrum bırakmak; memlekette hususî teşebbüsleri takviye ve hima
yeyi yine kendine şiar edinmiş bulunan Cumhuriyetimi* için kabil olamayacağından Hükümetimiz 
bu ciheti ehemmiyetle telâkki ve tetkik ederek bu kanun lâyihasını ve merbut mufassal mucip se
bepleri gösterir mazbatayı hazırlamıştır. 

Encümenimiz; Hükümetimizin bu baptaki mülâhazalarına tamamile iştirak ederek ona göre kanun 
lâyihasının müzakere ve tetkikini yaptı. 

Encümenimizce kanun lâyihasının iktisat encümenince tesbit edilen şekline göre yapılması fayda
lı görülen tadiller aşağıya yazılmıştır. 

Birinci maddede yazılı (dış deniz yolları işletme müdürlüğü) tabirleri yerine (deniz yolları iş
letme müdürlüğü) tabirleri geçirilmiştir. 

İkinci maddenin (H) fıkrası, lüzumsuz görülerek kaldsnlmıştır. Çünkü yine maddeye göre zaten 
inhisardan sayılmayan şilepçilik icabı, memleketimizde mevcut sanayi ve maadin müesseseleri, ihra
cat şirketleri gibi ticarî ve sınaî teşebbüs sahipleri ya kendilerine ait veyahut kiralayacakları şilep
lerle hiç bir müsaadeye lüzum görmeksizin nakliyat yapabilirler. 

3 ve 4 üncü maddeler aynen kabul edilmiştir. 

İktisat encümeninin 5 inci maddesi yerine, Hümetten gelen lâyihanın dördüncü maddesinin (D) 
fıkrasının kabulü münasip görülmüştür. 

6 ncı maddede muharrer dört aylık müddet üç aya indirilmiştir. 

7, 8, 9 ve 10 uncu maddeler aynen kabul edilmiştir. 

11 inci maddden ( her hat üzerinde ayrı ayrı ) fıkrası kaldırılarak madde tadilen kabul edil
miştir. 

12 ve 13 üncü maddeler aynen kabul edilmiştir. Ancak 12 nci maddeye şu fıkra ilâve edil
miştir: ( İlk tarife bu kanunun meriyeti tarihinden itibaren azamî üç ay zarfında yapılacaktır). 

14 üncü maddenin son fıkrasındaki ( ve seyahatleri müddetince iaşelerini temine mec
burdur ) fıkrası kaldırılarak madde ona göre tadil ve kabul olunmuştur. 

15 inci maddenin ( ancak Hükümet ecnebi limanlara ) şeklinde tesbit edilen ikin-
ci fıkrası zait görülerek tayyedilmiştir. 

16, 17, 18, 19, 20 ve 21 inci maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Ancak, bu kanuna göre gerek armatörlerin yapmağa mecbur oldukları hazırlıkları, gerekse 
vekâletçe tanzimi lâzımgelen tarifeyi tamamlayabilmek zamana bağlı olduğundan kanuna 
muvakkat bir madde ilâvesile bu kanunun bir hazirandan itibaren üç ay sanra tatbik mevkiine 
geçmesi muvafık görülmüştür. 
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Bu suretle tadil edilen kanun lâyihası, Umumî Heyete arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe tak

dim edilmiştir. 

Reis Reis V. 
Konya Aksaray Çorum Edirne Elâziz Erzurum 

K. Hüsnü A. Süreyya Mustafa Faik II. Tahsin Aziz 

İstanbul Ispaırıta Kayseri Kırklareli Kırklareli Manisa 
Sadettin Mükerrem A. Hilmi M. Nahit Şevket M. Turgut 

Sivas 
Şilepçiliğin kanun metninde ( 3 üncü maddede ) tarif ve takyidine hacet 
olmayıp kayit ve şartsız olarak inhisardan istisnasını memleketin iktisadî 
menfaatleri bakımından lâzım görmekteyim. Çünkü serbest ve tabiî halinde 
işler şilepçilik: İnhisara dahil olacak teşekküllerin Hükümetin müdahalesi
ni beklemeden kendiliklerinden masraflarını en aşağı hadlerde bulundur
mak ve temettü tevziatını mutedil derecelerde yapmak mecburiyetini his
sederek ticaret eşyasma ait tarifelerinin keza daima kabil olacak en aşağı 
hadlerde bulunmasına lüzum görmelerini ve göstermelerini ve bu suretle ih
racat eşyamızın denizlerimizde mümkün olduğu kadar ucuz naklini temin 
edecek, hulâsa ticaret eşyasının umumî deniz nakliyatı tarifelerimizda ay

rıca ve en müessir nâzımlık rolünü yapacaktır 
M. Remzi 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Muntazam posta seferleri kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye sahillerinde munta
zam posta seferleri yapmak işi Devlet inhisarına 
alınmıştır. 

MADDE 2 — Bu inhisar, 
a - Alelumum şilepçiliğe; 
b - Limanlar ve körfezlerdeki imtiyazlı iç 

hatlar nakliyatına, 
c - İnhisarın muntazam vapurlar işletmedi

ği iskele ve limanlar arasında ve işlettiği is
kele ve limanlarla işletmediği iskele ve limanlar 
arasında makinalı ve makinasız deniz vasıtala-
rile yapılacak nakliyata; 

d - Liman hudutları içindeki her nevi nak
liyata ; 

e - Marmarada 18 rüsum tonilâtosundan ve 
Akdeniz ve Karadeniz iskeleleri arasında 30 rü
sum tonilâtosundan aşağı merakip ile yapılacak 
her nevi nakliyata, şamil değildir. «A» fıkra
sında yazılı şilepçiliğin mahiyet ve şümulü İcra 
Vekilleri Heyetince talimatname ile tesbit ve 
ilân olunur. 

MADDE 3 — Hükümet, birinci madde mu
cibince Devlete intikal eden muntazam posta 
sefeerleri inhisarını numaralı kanun mu
cibince Seyrisefain idaresinden ayrılacak Mar
mara, Akdeniz ve Karadeniz dış hatları idare
si marifetile işletir. Ancak bu kanunun neşri 
tarihinden itibaren azamî altı ay zarfında ve dör-

İKTISAT ENCÜMENİNİN TADİLİ 

De niza olları işletme kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye sahillerinde muntazam 
posta seferleri işi Devlet inhisarına alınmıştır. 
Bu inhisar Dış denizyolları işletme müdürlüğü 
tarafından işletilir. Ancak 4 üncü maddede 
tayin olunan evsaf ve şeraiti haiz olmak üzere 
bu kanunun neşri tarihinden itibaren en çok 
altı ay zarfında teşekkül edecek Türk anonim 
şirketinin de Dış denizyolları işletme müdürlü
ğü ile birlikte muntazam posta seferleri içinde 
çalışmağa hakkı olduğu gibi sekizinci madde 
mucibince teşekkül edecek diğer Türk anonim 
şirketlerinin dahi bu işlerde çalışmasına Hükü
metçe müsaade olunabilir. 

MADDE 2 — Aşağıdaki sayılı işler ( Türki
ye sahillerinde muntazam posta seferlerinden ) 
madut değildir: 

A) Şilepçilik işleri, 
B) Limanlar ve körfezlerdeki imtiyazlı iç hat

lar nakliyatı, 
O) Muntazam posta seferleri yapan müesse

selerin muntazam vapurlar işletemediği iskele 
ve limanlar arasında ve işlettiği iskele ve liman
larla işletmediği iskele ve limanlar arasında 
makinalı ve makinasız gemiler ile yapılacak 
nakliyat, 

D) Liman hudutları içindeki her nevi nak
liyat, 

E) Marmarada 18 rüsum tonilâtosundan ve 
Akdeniz ve Karadenizde 30 rüsum tonilâtosun
dan aşağı makinalı ve makinasız gemilerle ya
pılacak her nevi nakliyat, 

F) Türk limanlarile ecnebi limanları arasın
da yapılacak her nevi nakliyat, 

G - Makinalı ve makinasız hususî gemiler 
ile yapılacak tenezzüh ve tetkik seyahatleri, 

H - İktisat vekâletinden müsaade alınmak 
şartile Türk sanayi ve maden müesseselerile ih
racat şirketlerinin kendilerine ait vasıtalar ile 
nakledilecek emtia ve eşyaları. 

MADDE 3 — Navlun mukavelesine merbut ol
mak şartile makinalı veya makinasız gemilerle 

Türk limanlan arasında yapılan alelumum tek cins 
eşya nakliyatı ile İstanbul limanı hariç olmak 
üzere münhasıran iki Türk limanı arasında ya
pılan her nevi yük ve hayvan nakliyatı ve en 
çok üç Türk limanından bir veya iki Türk li-



BÜTOE ENCÜMENİNİN TADlLÎ 

Deniz /folları isletme kanunu lâyihası 
MADDE 1 -T- Türkiye sahillerinde muntazam 

posta seferleri işi Devlet inhisarına alınmıştır. 
Bu inhisar Deniz yolları işletme müdürlüğü ta^ 
rafından işletilir. 

Ancak 4 üncü maddede tayin olunan evsaf 
ve şeraiti haiz olmak üzere bu kanunun meriyeti 
tarihinden itibaren en çok üç ay zarfında teşekkül 
edecek Türk anonim şirketinin de Deniz yollan 
işletme müdürlüğü ile birlikte muntazam posta 
seferleri içinde çalışmağa hakkı olduğu gibi se
kizinci madde mucibince teşekkül edecek diğer 
Türk anonim şirketlerinin dahi bu işlerde çalış
masına Hükümetçe müsaade olunabilir. 

MADDE 2 — (H) fıkrası tayyedilmek su-
retile İktisat encümeninin 2 nci maddesi kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir. 
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düncü maddede yazılı evsaf ve şeraiti haiz 
olarak teşekkül eden anonim şirketin dahi işbu 
inhisarı dış hatlar idaresile müştereken işletme
ğe hakkı vardır. 

MADDE 4 — İşbu kanunla Devlete intikal 
eden inhisarı, üçüncü madde mucibince işletme
ğe teşrik edilecek olan Türk anonim şirketinin 
aşağıda sayılı evsaf ve şeraiti haiz bulunması 
meşruttur. 

a - Ashammın nama muharrer ve Türklere 
muhtas olması, 

b - Halen mevcut ve muntazam posta sefer
leri yapan Türk armatörlerinden talip olanları 
ihtiva etmiş bulunması, 

c - Aynî ve naktî olarak tediye edilmiş ser
mayenin en az yarım milyon lira olması, 

d - İktisat vekâletince gösterilecek lüzum üze
rine tezyidi sermayeye mecbur olmaları ve bu 
takdirde çıkarılacak hisse senedatından ne ka
darının eski hissedarlara ve ne kadarının yeni 
taliplere satılması lâzımgeldiğini İktisat vekâ
letinin takdir etmesi. 

manına yapılan azamî üç cins eşya ve hayvan 
nakliyatı şilepçilik sayılır. 

Şileplerde gemi adamlarile, sahip ve müs-
tecirl#ri ve bunların efradı aileleri, sigortacı
lar, mukrizler, yük ve hayvan sahip ve muhafa
zaları ve çobanlan kumpanyanın acentası ve 
memur ve müfettişleri yolcudan madut değildir. 
Yaln» bunların adedi, gemi adamları ve hayvan 
çobanlan müstesna olmak üzere her seferde on 
iki kişiyi geçemez. 

MADDE 4 — Muntazam posta seferleri işi
ni birinci madde mucibince işletmeğe teşrik edi
lecek olan Türk anonim şirketinin aşağıda sa
yılı eysaf ve şeraiti haiz bulunması meşruttur. 

A - Eshamının nama muharrer ve Türklere 
muhtas olması, 

B - Halen mevcut ve posta seferleri yapan 
Türk armatörlerinden bu kanunun meriyeti tari
hinden itibaren on beş gün zarfında İktisat ve
kâletine bir beyanname vermek suretile teşek
kül edecek şirkete iştirak talebini bildirmiş olan-
lan ihtiva etmiş bulunması (bu fıkra mucibince 
verilecek iştirak beyannamelerine şirkete aynî 
sermaye olarak konması teklif edilecek vapurlar 
ile içindeki alât ve edevatın müfredatlı ve sa
hipleri tarafına imzalı bir listesi raptolunmak 
mecburidir), 

C - Aynî ve naktî olarak tediye edilmiş ser
mayenin en az yarım milyon lira olması. 

MADDE 5 — Dördüncü maddede yazılı ano
nim şirketin sermayesini arttırabilmesi İktisat 
vekâletinin müsaadesine tâbi olduğu gibi İktisat 
vekâleti tahriren talep ettiği takdirde en çok bir 
sene zarfında şirkete sermayesinin arttınlması 
ilk müessese ve hissedar olan armatörlerin yeni 
hisse senetlerinden ilk sermayenin bir misline 
kadar olan kısmını hisselerile mütenasip satın 
almalan mecburidir. Maamafih İktisat vekâleti 
yeni çıkarılacak hisse senetlerinden bir kısmı
nın veya tamamının ilk müessese ve hissedar olan 
armatörler haricindeki Türk taliplere satılmasını 
da takyit edebilir. 

MADDE 5 — Dördüncü maddede yazılı ano
nim şirketine aynî sermaye olarak konacak olan 
vapurlar ve alât ve edevat kıymetleri, İktisat 
vekâletinin tayin edeceği iki zat ile vapurcular 
birliği tarafından intihap olunacak iki zatten 
ve İstanbul ticaret odasınca vapurcular haricin
de ve mütehassıslar arasında müntahap bir zat
ten mürekkep beş kişilik bir heyet tarafından 

takdir olunur. Heyetin reisini İktisat vekili ta
yin eder. Şirkete aynî sermaye olarak ancak 
bu heyetin postacılığa salih ve şimdiye kadar 
postacılıkta muntazam veya gayri muntazam 
olarak çalıştığını tesbit ettiği vapurlar girebilir
ler. 

Bu heyetin takdir ettiği kıymetlere ve şirke
te girmesine veya girmemesine karar verdiği va
purlara on gün zarfında heyet azasından biri veya 
o vapur sahibi tarafından itiraz vukuunda İstan
bul birinci ticaret reisinin hakemliğine müracaat 
olunur. Reisin vereceği karar katidir. Bu heyetin 



MADDE 4 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — İktisat vekâletince gösterilecek 
lüzum üzerine birinci madde mucibince teşekkül 
edecek Türk anonim şirketinin tezyidi serma
yeye mecbur olması ve bu takdirde çıkarılacak 
hisse senetlerinden ne kadarının eski hissedar
lara ve ne kadarının yeni taliplere satılması lâ-
zımgeldiğini İktisat vekaleti tayin ve takdir 
eder. 
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masarifi alâkadar anonim şirket tarafından öde
nir. 

MADDE 6 — Dördüncü maddede muharrer şir
ketin tanzim edilecek esas mukavelenamesinin 
mevaddında müessisler uyuşamazlarsa maddenin 
şekli tanzimi İktisat vekâletince tesbit oluna
caktır. 

MADDE 1 — Bu inhisarı işletecek olan mü
esseselerin sefere tahsis edecekleri gemilerin ik
tisat vekâletince bir talimatname ile tayin oluna
cak evsaf ve şeraiti haiz bulunmaları şarttır. Bu 
gemiler, tesbit olunan evsaf ve şerait noktasın
dan daima kontrol ettirilecek ve şeraiti haiz ol-
mıyanlar seferden men edilecektir. Halen mevcut 
muayene talimatnamesi mucibince mutat olan 
Muayeneler bundan hariçtir, 

MADDE 8 <— Türk bayrağı altına girecek 
bütün vapurların umumi evsafı İktisat vekâleti 
tarafından tanzim olunacak bir nizamname ile 
tesbit ve bü kanunun neşri tarihinden itibaren 
iki ay zarfında ilân olunur, tlân tarihinden sonra 

MADDE 6 — Dördüncü maddede yazılı ano
nim şirketine aynî sermaye olarak ancak mez
kûr maddenin B fıkrası mucibince verilen listeler
de gösterilmiş olup postacılığa salih bulunan ve 
şimdiye kadar postacılıkta muntazam veya gayri 
muntazam surette çalıştığı tesbit edilen vapurlar 
ve bunlar içindeki alât ve edevat kabul olunur. 
Bu hususta karar ittihazı ve kıymet takdiri mu
ameleleri İktisat vekâletinin tayin edeceği iki 
zatla Vapurcular birliği tarafından intihap olu
nacak iki zattan ve İstanbul ticaret odasınca va
purcular haricinden ve mütehassıslar arasından 

müntahap bir zatten mürekkep beş kişilik bir tak
dir heyeti tarafından bu kanunun neşri tarihin
den itibaren azamî dördüncü ay nihayetine ka
dar yapılır. Bu heyetin reisini İktisat vekâleti 
tayin eder. Heyet takdir ettiği kıymetleri ve
ya vapurlar hakkında verdiği kararları her va
pur için ayrı bir mazbata ile vapur sahibine, 
Vapurcular birliğine ve İktisat vekâletine tah
riren bildirir. 

Takdir olunan kıymetlere ve şirkete girme
sine veya girmemesine karar verilen vapurlara, 
mazbatanın tebliğinden itibaren, on gün zarfında 
heyet azasından biri veya o vapur sahibi tara
fından itiraz vukuunda İstanbul birinci ticaret 
reisinin hakemliğine müracaat olunur. Reis ken
disine müracaat tarihinden itibaren on beş gün 
zarfında kararını verir. Reisin vereceği karar 
katidir. Takdir heyetinin masarifi alâkadar ano
nim şirket tarafından ve hakem masarifi hake
me gidenler tarafından Ödenir. 

MADDE 7 — Dördüncü maddede muharrer 
anonim şirketin tanzim edilecek esas muka
velenamesinin mevaddında müessisler uyuşa
mazlarsa maddenin şekli İktisat vekâletince 
tesbit olunur ve şirketin bu kanunla taayyün 
eden vazife ve mecburiyetlerine ait hususatı İk
tisat vekâleti lüzum gördüğü stirette resen mu
kaveleye dercedebilir. 

MADDE S — Bu kanunun meriyeti tarihinden 
itibaren üç sene sonra asgari bir milyon lira 
tediye edilmiş sermaye ile teşekkül edecek olan 
Türk anonim şirketlerinin de birinci maddede 
yazılı müesseseler ile birlikte işbu kanun daire-



MADDE 6 — Dördüncü maddede yazılı ano- | 
nim şrketine aynî sermaye olarak ancak mezkûr 1 
maddenin (B) fıkrası mucibince verilen liste- | 
lerde gösterilmiş olup postacılığa salih bulu
nan ve şimdiye kadar postacılıkta muntazam ve
ya gayrimuntazam surette çalıştığı tesbit edilen | 
vapurlar ve bunlar içindeki alât ve edevat ka- I 
bul olunur. Bu hususta karar ittihazı ve kıymet | 
takdiri muameleleri İktisat vekâletinin tayin | 
edeceği iki zatle vapurcular birliği tarafından 
intihap olunacak iki zatten ve İstanbul ticaret ı 
odasınca vapurcular haricinden ve mütehassıs- I 
lar arasından müntehap bir zatten mürekkep beş ı 
kişilik bir takdir heyeti tarafından bu kanu- | 
nun meriyeti tarihinden itibaren azamî üç ay I 
nihayetine kadar yapılır. Bu heyetin reisini İk- | 
tısat vekâleti tayin eder. Heyet takdir ettiği | 
kıymetleri veya vapurlar hakkında verdiği ka- I 

rarlan her vapur için ayrı bir mazbata ile va
pur sahibine, vapurcular birliğine ve İktisat ve
kâletine tahriren bildirir. 

Takdir olunan kıymetlere ve şirkete girmesi
ne veya girmemesine karar verilen vapurlara, 
mazbatanın tebliğinden itibaren, on gün zarfın- ; 
da heyet azasından biri veya o vapur sahibi tâ- i 
rafından itiraz vukuunda İstanbul birinci 
ticaret reisinin hakemliğine müracaat olunur. Re
is kendisine müracaat tarihinden itibaren on beş 
gün zarfında kararını verir. Reisin vereceği ka
rar katidir. Takdir heyetinin masarifi alâka
dar anonim şirket tarafından ve hakem masa
rifi hakeme gidenler tarafından ödenir. 

MADDE 7 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Aynen kabul edilmiştir. 
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ancak bu evsaf dahilinde mubayaa ve inşa edi
lecek gemilere Türk bayrağı çekmek hakkı ve
rilebilir. 

MADDE 9 — İnhisarı işleten iki müessese ara
larında uyusamazlarsa Marmara, Akdeniz ve 
Karadeniz hatlarının kabiliyetine göre bu hat
larda çalışacak gemilerin miktarını tahdit, hare
ket gün ve saatlerini tayin ve bu günleri malik 
oldukları tonajı nazan dikkate alarak inhisarı 
işleten müesseseler arasında, her hat üzerinde ay
rı ayrı, taksim keyfiyeti Deniz ve hava ticareti 
umum müdürünün riyaseti altında toplanacak ve 
İktisat vekâletince erbabı ihtisas arasından inti
hap edilecek olan iki zat ile müesseseleri temsil 
eden birer zatten mürekkep beş kişilik bir ko
misyon tarafından yapılır. Komisyonun karar
lan ekseriyetle verilir ve iktisat vekâletince 
tasdik edildikten sonra meri olur. 

MADDE 10 — Bu inhisarı işletecek müesse
seler İktisat vekâletince tayin edilecek dahilî 
sefer hatlarında yine vekâletçe her sene tesbit 
edilecek dahilî liman ve iskelelere vekâletçe 
tayin edilecek adette seferlerini yapmağa mec
bur olacakları gibi 12 nci madde mucibince tan
zim edilecek ücreti nakliye tarifelerine de riaye
te mecburdurlar* 

MADDE 11 — Hariç ecnebi sularına anılma
sı lâzımgelen hatlar için inhisarı işleten mü
esseselere bir mecburiyet tahmil olunamaz. An
cak Hükümet ecnebi sulara açılmasına lüzum 
gördüğü hatlar için gerek bu müesseselerle ve 
gerek haarice sefer açmak için teşekkül eden 
diğer millî müesseselerle mukavele yapmağa ve 
taahhüde girişmeğe salahiyetlidir. 

sinde muntazam posta seferleri işinde çalışma
sına Hükümet müsaade edebilir. 

MADDE 9 — Muntazam posta seferleri işini 
işletecek olan müesseselerin sefere tahsis ede
cekleri gemilerin Hükümetçe tayin olunacak 
evsaf ve şeraiti haiz bulunmaları şarttır. İkti
sat vekâletince tesbit olunan evsaf ve şerait nok
tasından bu gemileri her zaman kontrol ettir
meğe ve şeraiti haiz olmayanları seferden menet
meğe salâhiyettardır. 

MADDE 10 — Türk bayrağı altına girecek 
bütün vapurların umumî evsafı bir nizamna
me ile tesbit ve bu kanunun meriyeti tarihinden 
itibaren iki ay zarfında ilân olunur. İlân tari
hinden sonra ancak bu evsaf dahilinde muba
yaa ve inşa edilecek vapurlara Türk bayrağı 
çekmek hakkı verilebilir. 

MADDE 11 — İktisat vekâleti he*1 sene ip
tidasında muntazam posta seferleri için: 

A - Türkiye sahillerinde işletilecek deniz 
yollarını, 

B - Her deniz yolunun başlangıç, uğrak ve 
son liman ve iskelelerini, 

C - Her yolda yapılması mecburî sefer ade
dini tayin ve ilân eder. 

Muntazam posta seferi işini işletecek müesse
seler yukariki fıkra mucibince yapılacak sefer
leri aralarında taksim ederler. Şayet bu mües
seseler aralarında uyusamazlarsa Marmara, Ak
deniz ve Karadeniz hatlarının kabiliyetine göre 
bu hatlarda çalışacak gemilerin miktarını tahdit, 
hareket gün ve saatlerini tayin ve bu günleri 
malik oldukları tonajı nazarı dikkate alarak in
hisarı işleten müesseseler arasında (her hat üze-
zinde ayrı ayrı taksim keyfiyeti deniz ve hava 
ticareti umum müdürlüğünün riyaseti altında 
toplanacak ve İktisat vekâletince erbabı ihtisas 
arasından intihap edilecek iki zat ile müessese
leri temsil eden bir zatten mürekkep beş kişi-



MADDE 9 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — İktisat vekâleti her sene ip
tidasında muntazam posta seferleri için: 

A - Türkiye sahilinde işletilecek deniz yol
larını, 

B - Her deniz yolunun başlangıç, uğrak ve 
son liman ve iskelelerini, 

C - Her yolda yapılması mecburî sefer adedi
ni tayin ve ilân eder. 

Muntazam posta seferi için işletecek müesse
seler yukarıki fıkra mucibince yapılacak sefer
leri aralarında taksim ederler. Şayet bu müessese
ler aralarında uyuşamazlarsa Marmara, Akde
niz ve Karadeniz hatlarının kabiliyetine göre 
bu hatlarda çalışacak gemilerin miktarını tahdit, 
hareket gün ve saatlerini tayin ve bu günkü 
malik oldukları tonajı nazan dikkate alarak in
hisarı işleten müesseseler arasında taksim key
fiyeti deniz ve hava işleri müsteşarlığının riyase
ti altında toplanacak ve İktisat vekâletince er
babı ihtisas arasından intihap edilecek iki zat 
ile müesseseleri temsil eden bir zatten mürekkep 
beş kişilik bir komisyon tarafından yapılır. Ko-



- 1 6 -

MADDE 12 — İnhisarı şleten müesseselerin 
gemilerile naklolunacak yolcu ve eşya ve hay
van navlun tarifesi, her sene mart ayında, de
niz ve Hava ticareti umum müdürünün riyaseti 
altında müesseselerin birer murahhası ile umum 
odalar kongresi tarafından üç sene müddetle va
purcular haricinde intihap edilecek bir mütehas
sıs azadan ve İktisat vekâletince tayin edilecek 
bir mütehassıs murahhastan mürekkep beş ki
şilik bir heyet tarafından kamara ve mevkilerin 
ve eşyanın, sınıfına ve cinsine göre tesbit olu
nur. Bu tarifeleri İktisat vekâleti tadilen ve
ya aynen tasdik eder. Tasdik olunarak tatbika 
başlanan tarifenin dununda veya fevkinde üc
ret alınamaz. Yeni tarifelerin tasdikma kadar bir 
evvelki tarife tatbik olunur. Tarifeler iktisat ve
kâletinin göreceği lüzum veya müesseselerin 
mucip sebeplerle vekâlete vaki olacak müracat-
lan üzerine muayyen vaktinden evvel dahi 
değiştirilebilir. 

Umum odalar kongresinin içtimaına kadar, 
kongrenin intihap edeceği azayı İstanbul tica
ret odası seçecektir. 

MADDE 13 — İnhisarı işleten müesseseler, 
dahilî sularda Devlet postasını, posta kanunu 
mucibince meccanen taşımağa mecburdur. 

MADDE 14 — Bu kanun ile verilen inhisarı 
işleten her iki müessese kanun ve talimatnamesi 
mucibince mülâzim kaptan ve çarhçı istihdam 
edecekler ve mülâzim kaptanlara 50, mülâzim 
çarhçilara 60 lira aylık vereceklerdir. Bundan 
başka İktisat vekâletinin tayin edeceği zaman
larda, yüksek deniz ticareti mektebi talebeleri de, 
muallimleri refakatinde, bu müesseselerin ge
milerinde staj görecekler ve bunların iaşesini bu 
müesseseler temin edeceklerdir. 

MADDE 15 — İktisat vekâleti deniz ticareti 
müdürleri, veya tayin edeceği memurları vasıta-
sile inhisarı işleten müesseselerin bütün muame
lâtını her zaman murakabe ve teftiş ettirmeğe 
salahiyetlidir. 

lik bir komisyon tarafından yapılır. Komisyon 
kararlan ekseriyetle verilir, ve İktisat vekâle
tince tasdik edildikten sonra meri olur. 

MADDE 12 — Muntazam posta seferleri işi
ni işleten müesseselerin gemilerile naklolunacak 
yolcu ye eşya ve hayvan navlun tarifesi, her se
ne mart ayında deniz ve hava ticareti umum mü
dürlüğünün riyaseti altında müesseselerin birer 
murahhası ile umum odalar kongresi tarafından 

üç sene müddetle vapurcular haricinde intihap 
edilecek üç mütehassıs azadan ve İktisat vekâ
letince tayin edilecek bir mütehassıs murahhas
tan mürekkep yedi kişilik bir heyet tarafından 
kamara ve mevkilerin ve eşyanın sınıfına ve 
cinsine göre tesbit olunur. Bu tarifeler İktisat 
vekâletinin tasdikile meri olur. Tasdik olunan 
tarife aynen tatbik edilmek mecburidir. Bu ta
rifelerin dununda veya fevkinde ücret alınamaz. 
Yeni tarifelerin tasdikma kadar bir evvelki ta
rife tatbik olunur. Tarifeler İktisat vekâletinin 
göreceği lüzum veya müesseselerin mucip se
beplerle vekâlete vaki olacak müracaatleri üze
rine rtıuayyen vaktinden evvel dahi değiştirile
bilir. Umum odalar kongresinin içtimaına ka
dar kongrenin intihap edeceği azalar muvak
katen İstanbul ticaret odasınca seçilir, 

MADDE 13 Muntzam posta seferleri işi
ni işleten müesseler, Türkiye sahillerindeki deniz 
yollarinda Dvlet postasını, posta kanunu muci
bince meccanen taşımağa mecburdurlar. 

MADDE 14 — Muntazam posta sferleri işini 
işleten müesseseler İktisat vekâletince miktar ve 
ücretleri tayin edilecek mülâzim, kaptan ve 
çarkçı istihdamına ve staj görmek üzere Yüksek 
deniz ticareti mektebi talebesinin muallimlerile 
birlikte kendi gemilerile seyahatlerini (ve seya-
haterı müddetince iaşelerini) temine mecburdur
lar. 

MADDE 15 — Ecnebi limanlara açılması lâ-
zımgelen hatlar için muntazam posta seferlerini 
işleten müesseselere bir mecburiyet thmil oluna
maz. (Ancak Hükümet ecnebi limanlara açılma
sına lüzum gördüğü hatlar için gerek bu müesse-



misyon kararlan ekseriyetle verilir ve İktisat 
vekâletince tasdik edildikten sonra meri olur. 

MADDE 12 — Muntazam posta seferleri işi
nin, işleten müesseselerin gemilerile nakloluna
cak yolcu ve eşya ve hayvan navlun tarifesi, 
her sene mart ayında deniz ve hava işleri müste
şarlığının riyaseti altında müesseselerin birer 
murahhası ile umum odalar kongresi tarafından 
üç sene müddetle vapurcular haricinde 
intihap edilecek üç mütehassıs azadan 
ve İktisat vekâletince tayin edilecek 
bir mütehassıs murahhastan mürekkep yedi ki
şilik bir heyet tarafından kamara ve mevkilerin 
ve eşyanın sınıfına ve cinsine göre tesbit olu
nur. Bu tarifeler İktisat vekâletinin tasdikile 
meri olur. tasdik olunan tarife aynen tatbik 
edilmek mecburidir. Bu tarifelerin dununda 
veya fevkinde ücret alınamaz. Yeni tarifelerin 
tasdikına kadar bir evvelki tarife tatbik olu
nur. Tarifeler İktisat vekâletinin göreceği lü
zum veya müesseselerin mucip sebeplerle vekâ
lete vaki olacak müracaatları üzerine muayyen 
vaktinden evvel dahi değiştirilebilir. Umum 
odalar kongresinin içtimaına kadar kongrenin 
intihap edeceği azalar muvakkaten İstanbul ti
caret odasınca seçilir. İlk tarife bu kanunun 
meriyeti tarihinden itibaren azamî üç ay zarfın
da yapılacaktır. 

MADDE 13 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Muntazam posta seferleri işi
ni işleten müesseseler İktisat vekâletince mik
tar ve ücretleri tayin edilecek mülâzım, kap
tan ve çarkçı istihdamına ve staj görmek üze
re Yüksek deniz ticareti mektebi talebesinin 
muallimlerile birlikte kendi gemilerile seyahat
lerini temine mecburdurlar. 

MADDE 15 — Ecnebi limanlara açılması lâ-
zımgelen hatlar için muntazam posta seferlerini 
işleten müesseselere bir mecburiyet tahmil olu
namaz. 
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I selerle, gerek harice sefer açmak için teşekkül 

eden diğer millî müesseselerle mukavele yapma
ğa ve taahhüde girişmeğe salahiyetlidir.) 

MADDE 16 — Deniz ticareti müdürleri veya 
tayin edeceği memurlar vasıtasile inhisarı işleten 
müesseselerin bütün muamelâtını her zaman mu
rakabe ve teftiş ettirmeğe İktisat vekâleti salâ-
hiyettardır. 

MADDE 16 — Dördüncü maddede muhar
rer anonim şirket nezdine İktisat vekâletince 
bir daimî mürakip tayin olunur. Bu mürakip 
bu kanun mucibince müesseseye tahmil edilen 
vezaifin ifa edilip edilmediğini murakabe ve 
İktisat vekâletinin vereceği direktif dahilinde 
şirket muamelâtı umumiyesini teftiş ile meşgul 
olur. Bunun tahsisatı vekâletçe tayin ve mües
sesece hazineye tesviye olunur. 

MADDE 17 — Bu kanun hükümlerine mu
halefet edenlerle 12 nci maddede mezkûr tarife
leri tatbik etmeyen veya her ne suretle olursa 
olsun bu tarifelerin tatbik edilmemesi halin
de husule gelecek neticelerin istihsaline müsa
it muamele yapanlar hakkında 100 liradan 10 000 
liraya kadar para cezası hükmedilir. Ayrıca 
gemileri de bir aydan bir seneye kadar seferden 
menolunabilir. Tekerrür halinde para cezası bin 
liradan aşağı hükmedilmez. 

MADDE 18 — Bu kanun hükümlerine mu
halif bilcümle ahkâm ile 2068 numaralı kanun 
mülgadır. 

MADDE 19 — Bu kanun 1 haziran 1933 
tarihinde meriyet mevkiine girecektir. 

MADDE 20 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

30 - III - 1933 
Hs. V. Ad. V. M. M. \ \ 

İsnı< I )'tıstı f Kemal Zekdi 
D;ı. V. M.ı.'Y. MM I. V. 

Dr. T. I! tisin M. Ahel nihai ık 
Mf. Y. \ ; ı . Y. İK. Y. 

Dr. Htşıl Calip Hilmi M. Celal 
s. İ. \İ. Y. e;, İ. V. 'Av. Y. 
Dr. Refik Alı Raini Muhlis 

MADDE 17 — Bu kanunla teşekkül edecek 
olan anonim şirketler nezdine İktisat vekâletince 
daimî birer mürakip tayin olunur. Murakıplar 
bu kanun mucibince müesseseye tahmil edilen 
vazifenin ifa edilip edilmediğini murakabe ve 
İktisat vekâletinin verceği direktif dahilinde şir
ket muamelâtı umumiyesini teftiş ederler. Mura
kıpların tahsisatı vekâletçe tayin ve müesseseler-
ce Hazineye tesviye olunur. 

MADDE 18 — Bu kanun hükümlerine muha
lefet edenlerle muayyen tarifeleri tatbik etme
yen veya her ne suretle olursa olsun bu tarifele
rin tatbik edilmemesi halinde husule gelecek ne
ticelerin istihsaline müsait muamele yapanlar 
hakkında 100 liradan 10 000 liraya kadar para 
cezası hükmedilir, ayrıca gemileri de bir aydan 
bir seneye kadar seferden menolunabilir. 

Tekerrürü halinde para cezası bin liradan 
aşağı hükmedilemez. 

MADDE 19 — Türkiye iskele ve limanlan 
arasında posta seferleri hizmetinin Devlet idare
sine alınmasına dair 2068 numaralı kanun mül
gadır. 

MADDE 20 — Bu kanun 1 haziran 1933 tari
hinden itibaren muteberdir. 

MADDE 21 — Bu kanunun hükümlerim ic 
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 



MADDE 16 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21 — Aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanunda mev
cut inhisara ait hükümler icap eden hazırlıkla
rın bitirilmesi için 1 haziran 1933 tarihinden 
itibaren üç ay sonra tatbik edilecektir. 



# 


