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Heyeti Um ilmiyeye 

1 — Sabık zabıt hulâsası 
2 — Havale edilen evrak 
3 — Riyaset Divanının 

maruzatı 28 
1 — Muş mebusu Hakkı Kılıçoğlunun, Türk 

kanunu medenisinin 274 ncü maddesinin değiş
tirilmesi hakkındaki kanun teklifinin geri veril
mesine dair takriri 28:29 

4 — Seçimler 29 
1 — Devlet şûrasında açık bulunan iki aza-

lık için intihab yapılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye ve Dahiliye encümenlerin
den mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası 
(3/196) 29,30:31,48 

5 — Müzakere edilen maddeler 29 
1 — 1936 malî yılı Hazine hesabı umumi

sine aid mutabakat beyannamesinin sunuldu
ğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresile 

* 1936 yılı Hiazine hesabı katğisi hakkında kanun 
lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni mazba
tası (3/253, 1/38) 29,32,48:49:52 

2 — Posta, telgraf ve telefon umum müdür
lüğü 1937 malî yılı hesabı katğisine aid muta-

Sayıfa 
bakat beyannemisinin sunulduğuna dair Diva
nı muhasebat riyaseti tezkeresile Posta, telgraf 
ve telefon umum müdürlüğü 1937 malî yılı he
sabı katğisi'hakkında kanun lâyihası ve Divanı 
muhasebat encümeni mazbatası (3/276, 1/18) 29: 

30,32,48,52:55 
3 — Erzincana ve Erzincan yer sarsıntısın

dan müteessir olan mıntakaya yardım içn ya
pılan ve yapılacak olan her nevi nakliyattan 
alınacak ücretlere dair kanun lâyihası ve Nafia, 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/361) 

4 — Askerlik kanununun ceza faslına bir 
madde ilâvesine dair kanun lâyihası ve Millî 
Müdafaa encümeni mazıbatası (1/432) 

5 — Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seya
hatleri hakkındaki kanunun 16 ncı maddesine bir 
fıkra ilâvesine ve 30 ncu maddesinden 26 raka
mının çıkarılmasına dair kanun lâyihası ve Da
hiliye ve Adliye encümenleri mazbataları (1/440) 31: 

32 
6 — Deniz müsadere hukukuna dair kanun 

lâyihası ve Millî Müdafaa, Hariciye ve Adliye 
encümenleri mazbataları (1/355) 32:48 

30 

31 



î : 72 10-7-1940 C : 1 
1 — SABIK ZABIT HÜLÂSASI 

Mersin mebusu İsmail Safa özlerin vefat ettiğine 
dair Başvekâlet tezkeresi okundu ve merhumun hatı
rasını tazizen bir dakika ayakta sükût edildikten 
sonra 

Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi hakkın
da Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi kabul 
edildi. 

İstanbul elektrik işleri umum müdürlüğünün 1938 
yılı bilançosuna aid kanun lâyihasile 

Altıncı sınıf hesab memuru Nuri Anka aid Arzu
hal encümeni mazbatası kabul olundu. 

Erzincana ve Erzincan yer sarsıntısından müteessir 
olan mıntakaya yardım için yapılan ve yapılacak olan 
her nevi nakliyattan alınacak ücretlere dair kanun 

Lâyihalar 
1 — Askerî izin kanununa bir madde ilâvesine 

dair 3129 sayılı kanunun birinci maddesine bir fıkra 
ilâvesi hakkında kanun lâyihası (1/450) (Millî müda
faa ve Bütçe encümenlerine) 

2 — Gümrük ve inhisarlar vekâleti teşkilât ve va
zifeleri hakkındaki 2825 sayılı kanuna ek kanun lâ
yihası (1/451) (Gümrük ve inhisarlar ve Bütçe en
cümenlerine) 

3 — Tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrası
na dair 1219 sayılı kanuna ek kanun lâyihasî (1/452) 
(Sıhhat ve içtimaî muavenet ve Bütçe encümenleri
ne) 

4 — Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası kanu
nuna bazı muvakkat maddeler eklenmesine dair ka
nun lâyihası (1/453) (tktısad, Maliye ve Bütçe encü
menlerine) 

Tezkereler 
5 — Ankara mebusu Ahmed Ulusun teşriî masu

niyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(3/283) (Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerin
den mürekkeb Muhtelit encümene) 

1 — Muş mebusu Hakkı Kıhcoğlunun, Türk 
kanunu medenisinin 271 ncü maddesinin değiş-

lâyihasmın birinci müzakeresi yapıldı. 
Ordu subaylar heyetine mahsus terfi kanununun 

1494 sayılı kanunla değiştirilen dördüncü maddesinin 
tadiline, 

Ceza evleri inşası için istikraz akdine ve sarî ta-
ahhüdat icrasma, 

İcra ve iflâs kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine dair kanun lâyihaları da kabul edildi ve 
çarşamba günü toplanılmak üzere inikada nihayet 
verildi. 

Reis vekili Kâtib Kâtib 
Refet Canıtez Bursa Çanakkale 

Dr. Sadi Konuk Ziya Gevher Etili 

ı g — Orman umum müdürlüğü 1937 malî yılı he
sabı katğisine aid mutabakat beyannamesinin su
nulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

I (3/285) (Divanı muhasebat encümenine) 
7 — Siird mebusu Şefik özdemirin teşriî masuni

yetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(3/284) (Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerin
den mürekkeb Muhtelit encümene) 

Mazbatalar 
8 — 1940 malî yılı muvazenei umumiye kanununa 

ek kanun lâyiası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/449) 
(Ruznameye) 

9 — Devlet memurları aylıklarının tevhid ve te
adülüne dair 3656 sayılı kanuna bağlı 1 sayılı ced-
velin Maarif vekâleti kısmında değişiklik yapılması 
hakkında kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/431) (Ruznameye) 

10 — İstiklâl harbi malûllerine verilecek para mü-
I kâfatı hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 

mazbatası (1/385) (Ruznameye) 
11 — Orman umum müdürlüğü teşkilât kanununa 

ek kanun fâyihası ve Ziraat ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/177) (Ruznameye) 

Hrihnesi hakkındaki kanun teklifinin geri 
meşine dair takriri. 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

B İ R İ N C İ C E L S E 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Şemsettin Günaltay 
KÂTtBLER : Vedit Uzgören (Kütahya), Ziya Gevher Etili (Çanakkale) 

« • » 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMlYEYE MARUZATI 

— 28 — 
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Yüksek Reisliğe 

Türk kanunu medenisinin 274 ncü maddesi
ne bir fıkra ilâvesi için sunmuş olduğum lâyi
hanın bana iade edilmesini saygılarımla rica 

1 — Devlet şûrasında açık bulunan iki azalık 
için intihab yapılması hakkında Başvekâlet tez
keresi ve Adliye ve Dahiliye encümenlernden 
mürekkeb Muhtelif encümen mazbatası 
(3/196) [1] 

1 — 1936 malî yılı Hazine hesabı umumisine 
aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresüe 1936 
yılı Hazine hesabı katğisi hakkında kanun lâyi
hası ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası 
(3/253, 1/38) [2] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
müttlea var mı? (Hayır sesleri). Maddelere ge
çilmesini yüksek reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

1936 malî yılı hesabı katği kanunu 
MADDE 1 — 1936 malî yılı umumî masarifi 

bitişik ( A ) cedvelinde gösterildiği üzere 
265 796 726 lira 84 kuruştur. 

BAŞKAN — Maddeyi cedvelle birlikte yük
sek reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Adı geçen yü umumî tahsi
latı bitişik (B) cedvelinde gösterildiği üzere 
270 805 298 lira 61 kuruştur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — 1936 malî yılı bütçelerinde 395 
nci fasıldan 253 ura 38 kuruş, 396 ncı fasıldan 
63 lira 82 kuruş, 411 nci fasıldan 23 lira 71 ku
ruş, 400 ncü fasıldan 32 lira 68 kuruş, 431 nci 
fasıldan 2 lira 15 kuruş, 432 nci fasıldan 91 ku
ruş, 437 nci fasıldan 3 lira 53 kuruş, 529 ncu fa
sıldan 79 lira 60 kuruş, 537 nci fasıldan 22 lira 
99 kuruş, 629 ncu fasıldan 89 lira 34 kuruş, 
775 nci fasıldan 36 lira 17 kuruş, 820 nci fasıl
dan 2 lira 42 kuruş, 883 ncü fasıldan 185 lira 33 
kuruş, 966 ncı fasıldan 22 lira 47 kuruş fazla 
sarf edilen ve bitişik (A) cedvelinde ayrı bir sü
tunda gösterilen 818 lira 50 kuruş mütemmim 
tahsisat olarak kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyeiler ... 
Kabul edilmiştir. 

flj 209 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[2] 211 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

ederim. 
Muş 

Hakkı Kılıcoğlu 
BAŞKAN — Usulen iade edilmiştir. 

(Mazbata okundu) 
BAŞKAN — Mazbatada yazılı namzedler 

arasından iki zatin ismini seçerek gezdirilecek 
kutulara atmanızı rica ederim. 

MADDE 4 — Âti senede mahsubu yapılmak 
üzere 3010 numaralı kanun hükümlerine göre 
avans olarak verilen ve bitişik (A) cedvelinde 
ayrı. bir sütunda gösterilen 5 118 109 lira 28 
kuruş tahsisattan mevkuf tutulmuştur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Muhassasattan devri meşrut 
olub bitişik (A) cedvelinde ayrı bir sütunda 
gösterilen 634 476 lira 3 kuruş 1937 malî yılı
na devrolunmuştur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Muhassasattan 1936 malî yılı 
içinde sarfolunmayan ve bitişik (A) cedvelinde 
ayrı bir sütunda gösterilen 8 355 466 lira 3 ku
ruş iptal olunmuştur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Bu kanunu icraya Maliye ve
kili memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini açık reyinize arzediyo
rum. 

2 — Posta, telgraf ve telefon umum müdür
lüğü 1937 malî yılı hesabı katğisine aid mutaba
kat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresüe Posta, telgraf ve 
telefon umum müdürlüğü 1937 malî yılı hesabı 
katğisi hakkında kanun lâyihası ve Divanı muha
sebat encümeni mazbatası(3/276, 1/18) [1] 

BAŞKAN — Lâyihanın heyeti umumiyesi 

[1] 214 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

4 — SEÇİMLER 

5 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

— 29 — 
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hakkında mütalea var mı? Maddelere geçilme
sini kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 
1937 malî yılı hesabı katği kanunu 

MADDE 1 — Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 1937 malî yılı sarfiyatı bitişik (A) 
cedvelinde gösterildiği üzere 8 220 936 lira 50 
kuruştur. 

BAŞKAN — Maddeyi cedvelle birlikte ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Adı geçen umum müdürlüğün 
ayni yıl tahsilatı bitişik (B) cedvelinde göste
rildiği üzere 9 361 448 lira 69 kuruştur. 

BAŞKAN — Maddeyi cedvelle birlikte ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 -~ Âti senelerde mahsubu yapıl
mak üzere 3010 numaralı kanun hükümlerine 
göre avans olarak verilen ve bitişik (A) cedve
linde ayrı bir sütunda gösterilen 31 833 lira 50 
kuruş tahsisatından mevkuf tutulmuştur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler .. Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Muhassasattan 1937 malî yılı 
içinde sarf olunmayan ve bitişik (A) cedvelinde 
ayrı bir sütunda gösterilen 805 770 lira 6 ku
ruş tahsisat bakiyesi iptal olunmuştur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler .. Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler .. Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanunu icraya Münakalât 
vekili memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler .. Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar-
zediyorum. 

3 — Erzincan ve Erzincan yer sarsıntısın
dan müteessir olan mmtakaya yardım için ya
pılan ve yapılacak olan her nevi nakliyattan alı
nacak ücretlere dair kanun lâyihası ve Nafıa, 
Mali/ye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/361) [1] 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir, madde
lerin müzakeresine geçiyoruz. 

[1] Birinci müzakeresi 71 nci inikad zabtın-
dadır. 

Erzincana ve Erzincan yer sarsıntısından mü
teessir olan mmtakaya yardım için yapılan ve 
yapılacak her nevi nakliyattan alınacak üc

retlere dair kanun 
MADDE 1 — 3773 sayılı kanunun birinci 

maddesi mucibince Erzincana ve Erzincan yer 
sarsıntısından müteessir olan mmtakanm icra 
Vekilleri Heyetince tesbit edilecek olan mahal
lerine yardım için Kızılay kurumu tarafından 
yapılacak her türlü yolcu, eşya ve hayvan nak
liyatında Devlet demiryolları ve limanları işlet
me umum müdürlüğünce umumî tarifedeki na
kil ücretleri üzerinden üçte iki ve Devlet liman
lan işletme idaresince yükleme, boşaltma ve 
aktarma ücretlerinden ve Devlet denizyollarm-
ca umumî tarifedeki nakil ücretlerinden yüzde 
otuz nisbetinde tenzilât yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında tadilname 
yoktur. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Ecnebi memleketlerden Erzin
can felâketzedelerine yardım maksadile liman
larımıza getirilecek eşyayı taşıyan ve başkaca 
yük ve yolcu alıb vermek suretile ticaret mua
melesi yapmıyacak olan gemilerden rüsumu 
bahriye, fener, tahlisiye, kılavuzluk, rıhtım ve 
şamandıra resmi ve ücretleri almmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler .. Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — A - Bu kanunun 
neşrinden evvel mülkiye âmirleri ile Kızılay 
kurumu tarafından Erzincan ve Erzincan yer 
sarsıntısından müteessir olan mmtaka felâket
zedelerine yardım için yapılmış olan her nevi 

nakliyat ücretlerile liman ücretlerinden henüz 
tesviye edilmemiş olanlar hakkında da birinci 
madde hükmü tatbik olunur. 

B - Ecnebi memleketlerden Erzincan felâ
ketzedelerine yardım maksadile getirilmiş eşya
yı taşıyan ve başkaca yük ve yolcu alıb vermek 
suretile ticaret muamelesi yapmamış olan ge
milerden dahi ikinci maddede sayılan resim ve 
ücretler almmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren iki sene müddet için muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reye arzedi-
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Heyeti 
umumiyesi kabul edilmiştir. 

Şûrayi devlet azalıkları seçimine rey vermi-
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yen arkadaşlar varsa lütfen reylerini versinler. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Reyleri tasnif için üç arkadaş seçeceğiz: 
[Faik Baysal (Kayseri), Daniş Eyiboğlu 

(Trabzon), ve Dr. Münir Soykam (Antalya) rey
lerin tasnifine kura ile seçildiler]. 

BAŞKAN — Bu arkadaşlar lütfen reyleri 
tasnif etsinler. 

4 —• Askerlik kanununun ceza faslına bir mad
de ilâvesine dair kanun lâyihası ve Millî Müda
faa encümeni mazbatası (1/432) [1] 

BAŞKAN — Kanunun heyeti umumiyesi 
hakkında mütalea var mı? Maddelere geçilmesi
ni kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

Askerlik kanununun 94 ncü maddesini değiş-
tiran kanun 

MADDE 1 — 1111 sayılı askerlik kanunu
nun 94 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

Madde 94 — 
A) Askerliklerini bitirib terhis edilen efrad-

dan 54 ncü madde mucibince 3 ay içinde bir 
gûna özürleri olmaksızın tezkere ve cüzdanla
rını şubelerine kaydettirmeyenlerden 500 kuruş 
cezayi nakdî almrr. 

B) İlk veya son yoklama zamanlarında ya
pılan ilân üzerine yoklama memurlarına veya 
askerlik şubelerine ve elçilik ve konsolosluklara 
bizzat müracaatla veyahud yazı ile veya başka 
birisi vasıtasile hüviyet cüzdanını göndererek 
kanunî yoklamasını yaptırmayan ruhsatlı ve 
ihtiyat erat 500 kuruş para cezasile cezalandı
rılır. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek reyinize arze-
diyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükmünü yürütme
ğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
5 —• Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahat

leri hakkındaki kanunun 16 net maddesine bir fık
ra ilâvesine ve 30 ncu maddesinden 26 rakamının 
çıkarılmasına dair kanun lâyihası ve Dahiliye 
ve Adliye encümenleri mazbataları (1/110) [1 | 

[lj 212 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[2] 210 sayılı basmayazı zabtın sonundadır, 

BAŞKAN — Lâyihanın heyeti umumiyesi 
hakkında mütalea var mı? 

Maddelere geçilmesini Yüksek Reyinize ar-
zediyorum. 

Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri 
hakkındaki 3529 numaralı kanunun bazı madde

lerini tadil eden kanun 
MADDE 1 — 3529 numaralı kanunun 16, 20 

ve 30 ncu maddeleri aşağıda yazılı şekilde tadil 
edilmiştir: 

Madde 16 — İkamet, misaferet veyahud 
herhangi diğer bir maksadla yanlarına, evlerine 
ve idareleri altında bulunan yerlere her hangi 
bir ecnebiyi kabul eden hakikî veya hükmî her 
şahıs 24 saat zarfında en yakın polis veya jan
darma karokoluna o ecnebinin adını ve soyadını 
tabiiyetini ve mesleğini ve taşımakta olduğu hü
viyetine aid vesikanın mahiyet, tarih ve numa
rasını ve yanındakileri bildirmeğe mecburdur
lar. Hiç bir menfaat mukabilinde olmayan ve 
müddeti yedi günü geçmeyen hususî misafiret-
ler bu hükümden müstesnadır. 

Ancak Hükümetçe lüzum görülen zamanlar
da birinci fıkradaki 24 saat zarfında haber ver
me mecburiyeti hususî misafiretlere de teşmil 
olunabilir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Maddenin muh
telif yerlerinde «Misafiret» diye yazılıdır. «Mü-
saferet» olacaktır. 

BAŞKAN — Tashih ediyoruz. 
Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
Madde 20 — Ecnebilerin girmekten ve ika

metten kanunla menedilmiş oldukları yerlerden 
başka memleketin muayyen mıntakalarında da
hi münferid veya toplu bir halde ikamet veya 
seyahatleri İcra Vekilleri Heyeti kararile men-
olunabileceği gibi zabitadan müsaade istihsali 
ne de tâbi tutulabilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? 
Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Ka

bul buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 30 — 7, 14, 15, 16, 18 ve 19 ncu mad
deler hükümlerine ve 17 nci maddedeki ihbar 
mükellefiyetine makbul bir sebeb olmaksızın 
riayet etmiyenler 3 aya kadar hafif hapis ve 5 
liradan 100 liraya kadar hafif para cezasile ve
ya bunlardan biri ile cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? 
Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 
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BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 

Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic

raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 

Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Açık reye iştirak etmiyen arkadaşlar lütfen 

reylerini istimal buyursunlar. 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
6 — Deniz müsadere, hukukuna dair kanun lâ

yihası ve Millî Müdafaa, Hariciye ve Adliye en
cümenleri mazbataları (î/355) [1] 

MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÎLÎ SAFFET ARI-
KAN (Erzincan) — Muhterem arkadaşlar; bu 
kanun lâyihası dört gün evvel tab edilmiş ve 
huzuru âlinize takdim kılınmıştır. Esasen bu 
lâyiha üç kompetan, üç mutahassıs encümenden 
geçmiştir ve günün ihtiyacı da bunun bir an 
evvel çıkmasını ve tatbik mevkiine konmasını 
âmir bulunuyor (Doğru sesleri). Esasen Müda-
faai Milliye encümeni de bunun müstacelen mü
zakeresini mazbatasında teklif etmektedir (Hay, 
hay, kabul sesleri). 

Lâyihanın müstacelen müzakeresini bendeniz 
de teklif ve rica ediyorum. 

BAŞKŞAN — Bu lâyihanın müstacelen mü
zakeresi Millî Müdafaa vekili ve Millî Müdafaa 
encümeni tarafından teklif ediliyor. Bu teklifi 
kabul buyuranlar ... Kabul etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında mü-
talea var mı? 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Muhterem ar
kadaşlarım; bu kanun lâyihası beynelmilel bir 
hukukî mevzua taallûk ettiği için mehazleri 
hakkında etraflı bir surette tenevvür etmemiz 
lâzımgelir. Hükümetin esbabı mucibesinde me
haz tayin edilirken; Lâheyde, Pariste toplanan 
bir kaç konferanstan bahsedilmiş ise de kanun 
lâyihasında bunların esas ittihaz edildiklerine 
dair bir kayid yoktur. Bilâkis bir takım müb-
hemiyetler vardır. Adliye encümeninin mazba
tasında yine mehazden bahsolunurken şöyle de
nilmektedir : 

«Cihan harbindenberi büyük inkişaflar kay
deden deniz nakliyatı ile harb metodİarmın bu 
günkü icablarmı tam manasile karşılayamadığı 
neticesine varan encümenimiz; ana hatları bey
nelmilel konferanslarda tesbit edilen esaslardan 
mülhem bulunan kanun lâyihasını heyeti umu
miyesi itibarile kabule şayan görerek maddelerin 
ayrı ayrı müzakeresine geçmiştir. » Fakat bu
radaki konferansların hangi konferanslar oldu
ğu tavzih edilmiyor. Bendeniz bunların umu
miyet itibarile hangi konferanslara dayandığı 

[1] 213 sayılı basmayazt zabtın sonundadır. 

ve bunların nelere müstenid bulunduğu hakkın
da encümenin bizi tenvir buyurmasını rica edi
yorum. 

ADLÎYE E. M. M. ŞÎNASÎ DEVRÎN (Zon
guldak) — Efendim, kanunun mehazleri hak
kında malûmat taleb buyurdular; deniz müsa
dere hukukunun esasen beynelmilel bir mahiyeti 
Vardır. Yani mazbatamızda da izah ettiğimiz 
veçhile bunlar, muhtelif tarihlerde toplanmış 
olan konferanslarda tesbit edilmiş ve bir for
mül halinde tatbik edilmekte bulunan esaslara 
istinad etmektedir. Ayni zamanda bazı devlet
lerde kanun halini almıştır. Encümen de bun
dan geniş mikyasta istifade etmiştir. Tabiî bü
tün bu mukarreratm burada zikri kabil değil
dir. Muhtelif tarihlerde, senelerde bu konfe
ranslar toplanmıştır. Yalnız gerek Millî Müda
faa vekâleti namına encümene gelen mümessil
lerin gerekse deniz mutahassıslarmm iştirak et
tiği celselerde bütün bunların beynelmilel tea
müllere uygun olduğu, esasen böyle cereyan 
etmekte olduğu hakkında bize ayrıca izahat ve
rilmiştir (Kâfi, kâfi sesleri). 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
başka mütalea yoktur. Maddelere geçilmesini 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etme
yenler ... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Denizde zabt ve müsadere kanunu 
Birinci bab 
Birinci fasıl 

Denizde zabt ve müsadere hakkmm istimali 
salâhiyeti 

BÎRÎNCÎ MADDE — Denizde zabt ve mü
sadere haki, deniz nakil vasıtalarını durdur
mak ve aramak ve nakil vasıtaları ile onla
rın içinde bulunan mallar hakkında aşağıda
ki hükümlere göre muamele etmek salâhiyetini 
ihtiva eder. 

Harb gemilerile ticarî maksadlara tahsis 
veya bu uğurda istimal edilmeyen ve münha
sıran amme idaresine tahsis veya bu uğurda 
istimal edilen deniz nakil vasıtaları denizde 
zabt ve müsadere hakkına tâbi değildir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

ÎKÎNOÎ MADDE — Denizde zabt ve müsa
dere hakkını istimale aşağıdaki makamlar sa
lahiyetlidir : 

1 - Harb gemileri komutanları ile ordu bir
likleri komutanları; 

2 - Türkiye Cumhuriyeti hâkimiyeti altmda 
olan yerlerde hususî surette bu vazife ile tav
zif edilen makamlar. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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ÜÇÜNCÜ MADDE — Denizde zabt ve mü

sadere hakkının tatbik edileceği zamanın baş
langıcını ve sonunu îcra Vekilleri Heyeti tayin 
eder. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Zabt ve müsadere 
hakkı: 

1 - Açık denizlerde, 
2 - Türkiye Cumhuriyetinin, müttefikleri

nin ve düşmanlarının hâkimiyeti altında olan 
sularda, 

3 - Türkiye Cumhuriyetinin, müttefikleri
nin ve düşmanlarının seyrüsefere yarayan iç 
sularında ve tesisatında, 

İstimal edilir. 
BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
BEŞİNCİ MADDE — Denizde zabt ve mü

sadere hakkı bitaraf sularda tatbik edilmez. 
BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İkinci fasıl 

Nakil vasıtalarının ve malın düşmanlık ve 
bitaraflık sıfatı 

ALTINCI MADDE — Bir deniz nakil vası
tasının düşmanlık veya bitaraflık sıfatı, taşı
mağa salahiyetli olduğu bayrakla taayyün eder. 
Bir bayrak taşımağa salahiyetli olmayan nakil 
vasıtaları hakkmda sahibinin tabiiyeti esas 
tutulur. 

Nakil vasıtasının sıfatı itiraz edilmeyecek 
bir şekilde tesbit olunmadığı müddetçe düş
man gemisi telâkki olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

YEDİNCİ MADDE — Düşman deniz nakil 
vasıtasının bitaraf bir bayrağa geçişi, düşman
lık sıfatmm istilzam ettiği neticelerden kur
tulmağa matuf olduğu takdirde, tanınmaz. 

Aşağıdaki hallerde bitaraf bayrağa geçiş bi
rinci fıkrada gösterilen maksadla yapılmış sa
ydır: 

1 - Geçiş, denizde zabt ve müsadere hakkı
nın tatbika başlandığı andan sonra vukubul-
muşsa; 

2 - Geçiş, denizde zabt ve müsadere hakkmın 
tatbikma takaddüm eden altmış gün zarfmda 
vukubulmakla beraber; 

a) Geçiş vesaiki nakil vasıtasında mevcud 
olmazsa, veya 

b) Geçiş, bir şarta muallâk olur veya tam 
olmazsa, veyahud 

c) Nakil vasıtası üzerinde tasarruf hakkı 
ile, nakil vasıtasının istimalinden mütevellid 
kazanç geçişten evvelki ellerde kalırsa. 

| BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Mal 
SEKİZİNCİ MADDE — Malm düşmanlık 

veya bitaraflık sıfatı, malikinin tabiiyetine ve 
eğer maliki tabiiyetsiz ise kanunî ikametgâhına 
göre taayyün eder. Mal, bir şirkete aid ise 
sıfatının tayinin de şirketin kanunî ikamet
gâhı esas tutulur. 

i Malın sıfatı her türlü itirazdan salim bir 
I şekilde sabit olmadıkça düşman malı sayılır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

DOKUZUNCU MADDE — Düşman malı 
yolculuk esnasında malikini değiştirdiği tak
dirde, bu değişme, zabt ve müsadere hakkmm 
tatbika başlandığı andan sonra vukubulmuşsa, 
varma mahalline vâsıl oluncaya kadar düşman
lık sıfatım muhafaza eder. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü fasıl 
Nakil vasıtalarının ve malm'tâbi olacağı 

muamele 
Düşman nakil vasıtaları ve bunlarm yükü 
ONUNCU MADDE — Düşman nakil vasıta

ları zabt ve müsadereye tabidirler. 
BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
ON BİRİNCİ MADDE — Düşman nakil va-

srtalarmdaki düşman malı zabt ve müsadereye 
tâbidir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ON İKİNCİ MADDE — Düşman nakil vası-
tasmdaki bitaraf mal serbesttir. Şu kadar ki, 
bu mallar aşağıdaki hallerde zabt ve müsadere
ye tâbi olur: 

1 - Harb kaçağı olur veya harb kaçağı olma
sa bile, harb kaçağı diğer eşyanın sahibine 
aid bulunursa; 

2 - Nakil vasıtası ablukayı yarmak filini 
irtikâb ederse; 

3 - Düşman refakatinde giden, kuvvet isti-
malile mukavemet eden yahud hasmane himaye 
ve yardımda bulunan bir nakil vasıtasmm kap
tan veya malikine aid ise. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Bir düşman nakil 
vasıtasmm gemi adamlarına veya yolcularına 
aid olub şahsî istimallerine mahsus bulunan eş
ya serbesttir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka-
I bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
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Bitaraf nakil vasıtaları ve bunların yükü 
ON DÖRDÜNCÜ MADDE — A) Bitaraf na

kil vasıtası aşağıdaki hallerde zabda tâbidir: 
1 - Harb kaçağı mal naklediyorsa veya biz

zat kendisi harb kaçağı ise; 
2 - Düşman refakatinde seyrediyorsa; 
3 - Pasif mukavemet gösterirse; 
4 - Kuvvet istimaline mukavemet ederse; 
5 - Hasmane himaye ve yardımda bulu

nursa; 
6 - Vesaiki muntazam değilse; 
7 - Ablukayı yarmak filini irtikâb ederse; 
8 - Bota emrini tatbik etmezse; 
9 - Sahte evrak kullanarak düşmana kaçak 

mal taşımış ve düşmana bu yardımdan sonra 
dönüş yolculuğunda yakalanmış ise. 

B) Nakil vasıtası aşağıdaki hallerde ayrıca 
müsadereye de tâbidir: 

1 - Yükün yarısından fazlasını harb kaçağı 
teşkil ediyorsa yahud nakil vasıtası bizzat harb 
kaçağı ise; 

2 - Düşman refakatinde seyrediyorsa; 
3 - Kuvvet istimali ile mukavemet gösterir

se; 
4 - Hasmane himaye ve yardımda bulunursa; 
5 - Ablukayı yarmak filini irtikâb ederse; 
6 - Sahte evrak kullanarak düşmana kaçak 

eşya taşımış ve düşmana bu yardımdan sonra 
dönüş yolculuğunda yakalanmış ise. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ON BEŞİNCİ MADDE — Bitaraf nakil va-
sıtasındaki düşman malı serbesttir. 

Şu kadar ki, bu mallar aşağıdaki hallerde 
zabt ve müsadereye tâbi olur : 

1 - Harb kaçağı ise yahud harb kaçağı ol
masa bile harb kaçağı diğer eşyanın sahibine 
aid ise; 

2 - Nakil vasıtası düşman refakatinde sey
rediyorsa; 

3 - Nakil vasıtası kuvvet istimali ile muka
vemette bulunursa; 

4 - Nakil vasıtası hasmane himaye ve yar
dımda bulunursa; 

5 - Nakil vasıtası ablukayı yarmak filini ir
tikâb ederse. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

ON ALTINCI MADDE — Bitaraf nakil va-
sıtalarındaki bitaraf mal serbesttir. Şu kadar 
ki bu mallar aşağıdaki hallerde zabt ve müsa
dereye tâbi olur : 

1 - Harb kaçağı ise veya harb kaçağı olmasa 
bile harb kaçağı diğer eşya sahibine aid ise 

2 - Nâkil vasıtası ablukayı yarmak filini 
tikâb ederse; 

3 - Düşman refakatinde giden, kuvvet isti-
malile mukavemet eden yahud hasmane himaye 
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ve yardımda bulunan bir nakil vasıtasının kap
tan veya malikine aid ise. 

GALIB GÜLTEKÎN (Konya) — Yukarıda 
(Sahibi) geçiyor, burada (maliki) deniyor; bu 
niçin? 

ADLİYE E. M. M. ŞÎNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — « Maliki » kelimesi yerindedir. 

BAŞKAN — Maddeyi aynen reye arzediyo-
rum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

ON YEDİNCİ MADDE — Bitaraf nakil va
sıtasının gemi adamlarına veya yolcularına aid 
olub şahsî istimallerine mahsus bulunan eşya 
serbesttir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul edn-
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Müşterek hükümler 
ON SEKİZİNCİ MADDE — Askerî hastane 

gemilerile hususî şahıslar veya resmen tanın
mış yardım cemiyetlerince teçhiz edilmiş olan 
hastane gemileri, aşağıdaki şartların tahakku
ku halinde, zabt ve müsadereye tâbi değildirler: 

1 - Bu gemilerin hastane gemisi oldukları 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine bildirilmiş; 

2 - Meriyette bulunan Devletler arası muka
veleler hükümlerine göre hastane gemisi olduk
ları lâyikı veçhile belli edilmiş ve 

3 - Tahsis olundukları maksadlara uygun ola
rak istimal edilmekte bulunmuş iseler. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

ON DOKUZUNCU MADDE — A) Aşağıdaki 
nakil vasıtaları da zabt ve müsadereye tâbi de
ğildirler : 

1 - Münhasıran sahil balıkçılığına veya ma
hallî ve küçük seyrüsefere hizmet eden nakil 
vasıtalarile bunların teçhizatı ve yükü; 

2 - Münhasıran dinî, ilmî veya insanî vazife
lerle muvazzaf olan nakil vasıtaları, 

3 - Münhasıran mükâleme memurlarının nak
line veya harb esirlerinin mübadelesine hizmet 
eden nakil vasıtaları; 

4 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin veya 
müttefiklerinin bir vesikası ile mücehhez bulu
nan nakil vasıtası. 

B) Bu nakil vasıtaları her hangi bir surette 
hasmane hareketlerde bulunur veya buna işti
rak eder yahud ciheti tahsislerine mugayir hal
lerde bulunurlarsa zabt ve müsadereden muafi
yet hakkını kaybederler. Bu nakil vasıtaları 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin veya mütte
fiklerinin salahiyetli makamları tarafından ve
rilen emirlere riayet etmedikleri takdirde dahi 
ayni hüküm tatbik olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

YİRMİNCİ MADDE — Bitaraf veya düşman 
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nakil vasıtalarında bulunan posta mektub irsa-
lâtı tecavüzden masundur. Nakil vasıtası zabte-
dildiği takdirde bunlar zabteden tarafından ma
halline gönderilir. 

Şukadar ki birinci fıkra ahkâmı : 
1 - Posta paketlerile harb kaçağı eşyayı ihti

va eden mektublar; 
2 - Ablukanın yarılması halinde abluka edil

miş bir limana giden veya böyle bir limandan 
gelen mektublar hakkında tatbik edilmez. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü fasıl 
Harb kaçağı 

YÎRMÎ BÎRÎNCÎ MADDE — Doğrudan doğ
ruya kara, hava ve deniz teslihatına yarayan ve 
düşman ülkesinde veya düşman tarafından iş
gal olunan araziye veyahud düşman harb kuv
vetlerine muhtas olan bilcümle eşya ve madde
ler harb kaçağı (Mutlak harb kaçağı) addolu
nurlar. 

Eşyanın muvasalât edeceği mahalle doğru
dan doğruya sevkedilmesile aktarmaya veya 
kara üzerinde diğer bir nakliyata lüzum, olması 
arasında fark yoktur. 

Mutlak harb kaçağı eşya ve maddeler îcra 
Vekilleri Heyeti kararile tayin ve ilân olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var ? Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

YÎRMÎ ÎKÎNCÎ MADDE — Mutlak surette 
harb kaçağı eşyanın düşmana muhtas olduğu 
aşağıdaki hallerde sabit addedilir. * t 

1 - Mal ve eşya, vesaikına nazaran, bir düş
man limanında boşaltılmak veya düşman harb 
kuvvetlerine teslim edilmek icab ediyorsa; 

2 - Nakil vasıtası yalnız düşman limanlarına 
uğrayacaksa; 

3 - Vesaikına nazaran mal ve eşj ;m aid ol
duğu bitaraf limana vusulünden evvel nakil 
vasıtasının düşman limanına uğraması veya düş
man harb kuvvetlerile temas etmesi icab edi
yorsa. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

YÎRMt ÜÇÜNCÜ MADDE — A) 1 - Harb 
gayeleri için olduğu kadar, muslihane gayeler 
için de kullanılabilen ve Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti tarafından ilân edilen listeye dahil 
bulunan ve 

2 - Düşman harb kuvvetlerinin veya düşman 
idare makamlarının istimaline mahsus olan bil
cümle eşya ve mevad dahi harb kaçağı (Meşrut 
harb kaçağı) addolunurlar. 

B) A fıkrasında yazılı olan eşya ve mevad 
bitaraf bir limanda boşaltılmak icabediyorsa bu 
takdirde düşmanın da ayni şekilde hareket ey

lemesi şartile, kaçak eşya addedilmez. 
C) Düşman ülkesinde hiç bir deniz hududu 

bulunmuyorsa (B) fıkrası tatbik edilmez. 
BAŞKAN — Mütalea var mi? Kabul eden

ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
YÎRMÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — Meşrut 

harb kaçağı : 
1 - Bir düşman makamına; 
2 - Düşmanın müstahkem bir mevkiine veya 

düşman harb kuvvetlerinin harekât mıntakasına 
veya iaşe üssü hizmetini gören bir mevkie; 

3 - Düşman Devletin harb kuvvetlerine veya 
idare makamlarına bu kabil eşya ve mevad 
ita ve teslim ettiği sabit olan ve düşman ülkesin
de bulunan bir tüccar veya acentaya; gönderil
diği takdirde düşmana aid sayılır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

YÎRMÎ BEŞÎNCÎ MADDE — Aşağıdaki eş
ya ve mevad hiç bir suretle harb kaçağı sayı
lamaz : 

1 - îçinde bulunduğu nakil vasıtasının is
timaline veya gemi adamlarile yolcuların zatî is
timaline yarayan eşya ve mevad; 

2 - Münhasıran hasta ve yaralıların tedavisi
ne yarayan eşya ve mevad; 

Şu kadar ki, iki numaralı benddeki eşya ve 
mevad düşman ülkesine veya düşman harb kuv
vetlerine mahsus olduğu takdirde, mühim aske
rî icablarm ve ihtiyaçların mevcudiyeti halinde 
tazminat mukabilinde alınabilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

YÎRMÎ ALTNCI MADDE — Bir nakil vası
tasının takib edeceği yol ve malın boşaltılacağı 
mahal hakkında nakil vasıtasında bulunan ve-
saika doğru nazarile bakılır. 

Birinci fıkradaki kaide şu hallerde cari de
ğildir : 

1 - Bariz bir surette yolunu değiştiren nakil 
vasıtası yolundan inhirafı hakkında kâfi derece
de muhik sebeb gösteremezse; 

2 - Seyahat yolu ve boşaltma mahalli hakkın
daki vesikaların hakikata uymadığını kabul et
tirecek sebeb mevcudsa. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Harb kaçağı naklinin neticeleri 
YÎRMÎ YEDÎNCÎ MADDE — Hrab kaçağı 

taşıyan nakil vasıtaları zabta tabidirler. 
Harb kaçağı kıymet, ağırlık, hacim veya 

navlun itibarile yükün yarısından fazlasına ba
liğ olursa bu gibi nakil vasıtalan müsadereye 
de tâbidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edümi§tir. 
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YÎRMl SEKİZİNCİ MADDE — Kendisi harb 

kaçağı olan nakil vasıtası zabt ve müsadereye 
tâbidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

YÎRMl DOKUZUNCU MADDE — Harb ka
çağı mal zabt ve müsadereye tâbidir. 

Harb kaçağı mal sahibine aid olan ve aynı 
nakil vasıtasında bulunan sair mal da ayni su
retle zabt ve müsadereye tâbidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

OTUZUNCU MADDE — A) Bitaraf nakil 
vasıtasmdaki bitaraf harb kaçağı: 

1 - Nakil vasıtası durdurulduğu anda de
nizde zabt ve müsadere hakkmm başlanmasına 
dair olan karardan veya bu nevi malın Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ilân edilen 
listeye dahil olduğundan haberdar değilse, 

2 - Nakil vasıtası mezkûr hususattan ha
berdar olmakla beraber harb kaçağı malı bo
şaltmaya muktedir olamamışsa, 

Ancak bir tazminat mukabilinde müsadere 
olunabilir. 

B) Harb kaçağı mal sahibine aid olub böyle 
bir gemide bulunan mal serbesttir. 

C) A fıkrasının 1 ve 2 numaralı hallerinde 
bitaraf nakil vasıtası, yükünün yarısından faz
lası harb kaçağı olsa bile, 27 nci maddenin 2 
nci fıkrası hükmü tatbik olunmaz. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Beşinci fasıl 
Refakat 

OTUZ BİRİNCİ MADDE — Düşman harb 
gemilerinin refakatinde bulunan nakil vasıta
ları harbin her türlü tehlikelerine maruzdur
lar. 

Bunlar zabt ve müsadereye tabidirler. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
OTUZ ÎKÎNCİ MADDE — Düşman harb 

gemileri refakatinde yolculuk etmesi sebebile 
zabt ve müsadereye tâbi olan bir nakil vasıta
smdaki düşman malı zabt ve müsadereye tâbi
dir. 

Nakil vasıtasının kaptan veya sahibine aid 
mal da ayni suretle zabt ve müsadereye tâbidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Kendi harb 
gemileri refakatinde bulunan bitaraf nakil va
sıtaları durdurma ve araştırmağa tâbi değil
dirler. 

Bununla beraber, kafilenin komutanından 
kafilesine dahü nakil vasıtalarmm evsafı ve bun

ların yükü hakkında malûmat ve teğminat iste
nebilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Altıncı fasıl 
Mukavemet 

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Bir nakil 
vasıtası stop ettirildikten sonra kaptan veya 
gemi adamlarının tarzı hareketleri yüzünden 
durdurulması veya araştırılması yapılamazsa, 
pasif mukavemette bulunmuş sayılarak nakil 
vasıtası zabta tâbi olur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

OTUZ BEŞİNCİ MADDE — Denizde zabt ve 
müsadere hakkının istimaline karşı kuvvete 
müracaatla gösterilen mukavemet kuvvet isti-
malile bertaraf edilebilir. 
Mukavemetin bertaraf edilmesinden sonra na

kil vasıtası zabt ve müsadereye tâbi olur. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
OTUZ ALTINCI MADDE — Kuvvete müra-

caatle mukavemet göstermesi sebebile zabt ve 
müsadereye tâbi olan bir nakil vasıtasmdaki 
düşman malı zabt ve müsadereye tâbidir. 

Nakil vasıtasının kaptan veya sahibine aid 
mal da ayni suretle zabt ve müsadereye tâbidir. 

BAŞKAN —- Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Yedinci fasıl 
« Hasmane himaye ve yardım 

OTUZ YEDİNCİ MADDE — Hasmane hi
maye ve yardım aşağıdaki hallerde mevcuddur. 
Nakil vasıtası: 

1 - Harb hareketlerine iştirak ederse; 
2 - Düşmanın denizde bulunan harb kuvvet

lerinin harekâtmı sair surette doğrudan doğ
ruya himaye veya buna yardım ederse; 

3 - Düşman hükümeti tarafından kiralanmış 
olur veya onun emri veya kontrolü altmda 
bulunursa; 

4 - Düşman menfaatine haber götürmeğe 
veya düşman harb kuvvetleri mensublarmı nak
le devamlı surette tahsis edilmiş ise; 

5 - Yolculuğu, sureti mahsusada, düşman 
menfaatine bir haber götürme veya düşman harb 
kuvvetleri mensublarmı yahud düşman kuvvet
leri hizmetine girmek isteyen şahısları nakil 
için yapmakta ise; 

6 - Malikinin, kiracısının veya kaptanının 
malumatile bir düşman kıtasını havi olur yahud 
yolculuk esnasmda düşman harekâtmı doğrudan 
doğruya himaye ve buna yardım eden eşhası ta
şırsa. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Hasmane 

himaye ve yardım şu hallerde dahi mevcuddur: 
1 - Telsizle mücehhez bir nakil vasıtası harb 

kuvvetleri veya askerî harekât hakkında düş
mana faydalı olacaîs haberler gönderirse; 

2 - Emri altında harekâtta bulunan birliğe 
yaklaşmaması için bir askerî komutandan emir 
alan telsizle mücehhez bir nakil vasıtası bu 
emre muhalif hareket ederse; 

3 - Emri altında harekâtta bulunan birli
ğin doğrudan doğruya civar ve yakınlarında 
telsiz tesisatını istimal etmemesi için bir as
kerî komutandan emir alan telsizle mücehhez 
bir nakil vasıtası bu emre muhalif hareket 
ederse. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Hasmane 
himaye ve yardımda bulunan nakil vasıtaları 
zabt ve musaderey tâbidir. Böyle bir halde bey
nelmilel harb hukukuna nazaran caiz olduğu 
nisbette, bunlara karşı silâh kuvvetile de ha
rekete geçilebilir. 

38 nci maddenin birinci numarasmdaki hal
de bir nakil vasıtası hasmane himaye ve yar
dımdan dolayı haber irsali anından itibaren 
harb sonuna kadar zabt ve müsadere oluna
bilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

KIRKINCI MADDE — Durdurulduğu anda 
denizde zabt ve müsadere hakkının tatbikma 
başlanması kararından haberdar olmadığı ya-
hud haberdar olmakla beraber taşıdığı şahıs
lan henüz çıkaramadığı takdirde bitaraf bir 
nakil vasıtası 37 nci maddenin 5 ve 6 nci nu-
nıaralarındaki hallerde zabt ve müsadereye tâ
bi olmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

KIRK BİRİNCİ MADDE — Hasmane hi
maye ve yardım dolayısile zabt ve müsadereye 
tâbi bir nakil vasıtasmdaki düşmana aid mal 
zabt ve müsadereye tâbi olur. 

Bu nakil vasıtasında kaptan veya malikine 
aid olan mal da ayni suretle zabt ve müsade
reye tâbidir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Sekizinci fasıl 
Sahte ve noksan evrak 

KIRK İKİNCİ MADDE — Evrakı munta
zam olmayan nakil vasıtaları zabta tâbidir. 

Aşağıdaki hallerde bir nakil vasıtasının ev
rakı muntazam değildir: 

1 - Nakil vasıtasında birden fazla veya mu
sanna veya muharref evrak bulunursa; 

2 - Esaslı vesaik noksan olur, imha edilmiş 
veya ortadan kaldırılmış bulunursa. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Dokuzuncu fasıl 
Abluka 

KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Abluka, Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti veya onun namı
na hareket eden askerî komutanlar tarafından 
ilân edilir. 

Abluka ilân olunurken şunlar tesbit olunur: 
1 - Ablukanm başlama zamanı; 
2 - Abluka edilen sahillerin coğrafî hududu; 
3 - Bitaraf gemilerin çıkıb gitmeleri için 

bırakılan müddet. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Ablukanm 

ilânı ile bunun tevsi ve tahdidi aşağıdaki ma
kamlara bildirilir: 

1 - Hükümet tarafından bitaraf Devletlere, 
2 - Ablukayı yapan harb kuvvetleri komu

tanı tarafından abluka edilen sahildeki liman 
makamlarına veya salahiyetli sair mahallî ma
kamlara. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

KIRK BEŞİNCİ MADDE — Abluka düş
man sahillerine inhisar eder. 

Ablukayı yapan harb kuvvetleri bitaraf sa
hillere girişe mâni olamazlar. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

KIRK ALTINCI MADDE — Ablukanın hu-
kukan hüküm ifade etmesi için, filen müessir 
olması lâzımdır. 

Düşman sahillerile olan muvasalaya filen 
mâni olmağa kâfi mikdarda harb kuvvetleri 
tarafından idame ettirildiği takdirde abluka 
filen müessirdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

KIRK YEDİNCİ MADDE — Abluka eden 
harb kuvvetleri fena hava yüzünden muvak
katen uzaklaştıkları takdirde abluka refedil-
miş sayılmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

KIRK SEKİZİNCİ MADDE — Abluka bil
cümle Devletlerin nakil vasıtalarına karşı bi-
tarafane yapılmak icab eder. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

KIRK DOKUZUNCU MADDE — Abluka 
olduğunu bildiği halde abluka edilen sahile 
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varmağa veya o sahili terke teşebbüs eden bir 
nakil vasıtası ablukayı ihlâlden dolayı zabt 
ve müsadereye tâbi olur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ELLÎNCÎ MADDE — Bir bitaraf Devletin 
limanını bu Devlete ablukanın tebliğinden sonra 
terkeden nakil vasıtası ablukadan haberdar sa
yılır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

ELLİ BÎRÎNCÎ MADDE — Ablukayı ihlâl 
eden nakil vasıtasında bulunan mal zabt ve mü
sadereye tâbidir. 

Kiracı yükleme ânında, ablukanın ihlâli 
kasd ve niyetinden haberdar olmadığını ve ha
berdar olmasına imkân da bulunmadığını isbat 
ederse, ablukayı ihlâlden dolayı mal müsadere 
olunmayabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Onuncu fasıl 
tstirdad 

ELLÎ İKİNCİ MADDE — Düşman tarafın
dan zabt ve fakat henüz müsadere veya harb 
uğrunda istimal edilmeden geri alman bir nakil 
vasıtası istirdad edilmiş sayılır. 

Böyle bir nakil vasıtası, zabtı için bir sebeb 
mevcud olmadığı takdirde serbest bırakılır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

On birinci fasıl 
Denizde zabt ve müsadere hakkının istimaline 

riayet edilecek usul 
ELLÎ ÜÇÜNCÜ MADDE — Denizlerde mü-

sadere hakkının tatbikında yapılan aramalarda 
ve ittihaz olunan bütün tedbirlerde mümkün ol
duğu kadar nezakete riayet edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Durdurma ve arama 
ELLÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — Durdurma 

ve arama, nakil vasıtası hakkında bilinmesi lâ-
zımgelen hususları tesbit için yapılır. 

Neticede nakil vasıtası ya serbest bırakılır 
veya zabtolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

ELLÎ BEŞÎNCÎ MADDE — Durdurma, na
kil vasıtasının stop etmesi için vaki davetten 
gemi evrakının muayenesinin hitamına kadar 
olan muameleleri ihtiva eder. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
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ELLÎ ALTINCI MADDE — Durdurmada 
aşağıdaki usul caridir: 

1 - Durdurulacak nakil vasıtası bir işaret 
veya ihtar ateşile durmağa davet edilir. En geç 
bu davete kadar harb gemisi bayrağını çekmiş 
olmalıdır. 

Nakil vasıtası durmazsa bu halde nakil vası
tasının gidiş yolu istikametine veya aşırma su-
retile bir mermi atılır. Nakil vasıtası yine dur
maz veya mukavemet ederse kuvvetle durmağa 
icbar edilir. 

2 - Nakil vasıtası durunca bir müfreze gön
derilir. Müfrezenin komutanı geminin vesaikini 
muayene eder. 

Hususî haller dolayısile bir müfrezenin gön
derilmesi imkansızsa bu halde istisnaî olarak, 
gemi vesaikinin harb gemisine getirilerek orada 
muayenesi istenebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

ELLÎ YEDÎNCÎ MADDE — Yalnız nakil 
vasıtasının vesaikinin tedkikile, vaziyet kâfi de
recede tenevvür etmezse nakil vasıtasında ara
ma yapılır. 

Arama kaptan, gemi adamları ve yolcuların 
sorguya çekilmesile vesikaların ve mündereca-
tınm tam ve hakikate uygun olub olmadıkları
nın tedkik ve tesbiti maksadile nakil vasıtası 
ve yükün muayenesinden ibarettir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etniyenler ... Kabul edilmiştir. 

ELLÎ SEKÎZÎNCÎ MADDE — Bitaraf posta 
gemilerinde arama ancak zaruret halinde müm
kün olan nezaket ve süratle yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmiyenler ... Kabal edilmiştir. 

Bota emri 
ELLÎ DOKUZUNCU MADDE — Rota emri, 

durdurma veya arama yapılabilmesi için muay
yen bir mahalle gitmesi hususunda bir nakil va
sıtasına verilen emirdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

ALTMIŞINCI MADDE — Durdurma mak
sadile olan rota emri aşağıdaki hallerde caizdir: 

1 - Şüpheyi mucib esaslı sebebler mevcud olur 
ve 

2 - Denizin vaziyetinden, düşmanın müdahale 
etmesi tehlikesinden veya durduran yahud dur
durulan nakil vasıtasının hal ve vaziyetinden 
dolayı durdurma derhal yapılamazsa. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

ALTMIŞ BÎRÎNCÎ MADDE — Arama mak
sadile olan rota emri aşağıdaki hallerde caizdir : 

1 - Durdurmadan sonra şüpheyi mucib esaslı 
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sebebler mevcud olursa ve 

2 - Nakil vasıtasının bulunduğu yerde arama 
yapılması mümkün olmaz veya maslahata uy
gun bulunmazsa. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

ALTMIŞ ÎKİNCÎ MADDE — Bota emrine 
itaat etmeyen nakil vasıtası kuvvet istimali ile 
buna icbar olunabilir. 

Bu nakil vasıtası zabta tâbidir. 
BAŞKAN — Kabul buyuranlar . . . Etmeyen

ler . . . Kabul edilmiştir. 
Nakil vasıtasının zaptı 

ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Zabt, nakil 
vasıtası üzerindeki emir ve kumanda salâhiyeti
ni ele almak suretile olur. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Nakil va
sıtası bir müsadere müfrezesi ile işgal edilir. 

Müsadere müfrezesinin âmiri bu gemiye 
Türk bayrağını çekmeğe salahiyetlidir. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

ALTMIŞ BEŞÎNCÎ MADDE — Nakil vası
talarının bir müsadere müfrezesile işgali kabil 
olmadığı takdirde nakil vasıtası bayrağını in-
dirmiye ve sürat ve rotasını harb gemisinin 
emirlerine göre tanzim etmiye davet olunur. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

ALTMIŞ ALTINCI MADDE — Nakil vası
tasında bulunan vesaik hıfzedilir ve bunun bir 
listesi yapılır. 

Nakil vasıtasının teçhizat ve yükü emniyet 
altına alınır. 

Mümkün olursa nakil vasıtası kaptanına 
zabt hakkında bir vesika verilir. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Malın zabtı 
ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE — Malın zab

tı, nakil vasıtasının zabtı suretile olur. 
Bununla beraber aşağıdaki hallerde mal 

müstakillen zabtolunabilir: 
1 - Kaptan malı teslime hazır olursa; 
2 - Nakil vasıtasının şevki mümkün olmaz 

ve tahribi de caiz bulunmazsa; 
3 — Nakil vasıtası tahrib edilecek olursa. 
BAŞKAN — Kabul buyuranlar . . . Etmeyen

ler . . . Kabul edilmiştir. 
Sevk 

ALTMIŞ SEKÎZlNCÎ MADDE — Zabtolu-
nan nakil vasıtası veya mal mümkün olan sür-
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atle Türkiye veya müttefiklerinin bir limanı
na sevk ve oradaki devlet ajanının emrine tes
lim edilir. 

Bitaraf bir devlet limanına sevk ancak de
niz müsadere mahkemesinin kararma intizaren 
zabtolunan nakil vasıtası veya malm orada mu
hafaza edilmesine bitaraf Devlet müsaade ettiği 
takdirde yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar . . . 
Etmeyenler . . . Madde kabul edilmiştir. 
Şevkten evvel nakil vasıtalarının, malların ve 

malzemenin kullanılması 
ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — Zabto

lunan düşman nakil vasıtaları icab ettiği takdir
de şevklerinden evvel ordunun hizmetinde kul
lanılabilirler. 

Ayni hüküm, bir düşman gemisi refakatin
de yolculuk, kuvvet istimali ile mukavemet ve
ya harb hareketlerine iştirak ettiğinden dolayı 
müsadereye tâbi bulunan ve zabtolunan bitaraf 
bir nakil vasıtası hakkında da caridir. 

Sair sebebler dolayısile müsadereye tâbi olub 
zabtolunan bitaraf nakil vasıtaları da şevkle
rinden önce insanî vazifelerin ifası için ordu 
hizmetinde kullanılabilirler. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

YETMİŞİNCİ MADDE — Zabtolunan düş
man veya bitaraf nakil vasıtalarmdaki müsa
dereye tâbi mallar ve malzeme lüzumu halinde 
şevklerinden önce ordunun ve hassatan zabte-
den nakil vasıtasının ihtiyacı için kullanılabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

Nakil vasıtalarının ve malların tahribi 
YETMİŞ BİRİNCİ MADDE — Şevkleri mas

lahata uygun veya emin görünmediği takdirde 
zabtolunan düşman nakil vasıtalarının tahribi 
caizdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

YETMİŞ İKİNCİ MADDE — Zabtolunan bi
taraf nakil vasıtalarının aşağıdaki hallerde tah
ribi caizdir : 

1 - Düşman refakatinde yolculuk, kuvvet is
timali ile mukavemet veya hasmane himaye ve 
yardımda bulunduklarından dolayı zabtedilmiş 
ve 

2 - Şevkleri maslahata uygun veya emin gö-
rülmemişse. 

Birinci fıkranın bir numarasmda yazılı olan
lardan gayri sebeblerle zabtedilmiş olan bitaraf 
nakil vasıtalarının da aşağıdaki hallerde istis-
naen tahribi caizdir : 

1 - Müsadere olunacakları kuvvetle munta-
zar ve 

2 - Şevkleri zabteden nakil vasıtasını tehli-
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keye maruz veya bunun girişmiş olduğu teşeb
büsleri akim bırakabilecek ise. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — 71 ve 72 nci 
maddelere göre nakil vasıtalarının tahribi yol
cuların, gemi adamlarının ve nakil vasıtasına aid 
evrakın emin bir yere getirilmiş olması şartile 
caizdir. 

Gemi filikaları emin bir yer sayılmazlar. 
Meğer ki yolcuların ve gemi adamlarının selâ
meti mevcud deniz ve hava vaziyetine nazaran 
karanın yakın olması veya kendilerini alabile
cek mevkide diğer bir nakil vasıtasının mevcu
diyeti dolayısile teğmin edilmiş bulunsun. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — 67 nci 
madde mucibince yalnız başına zabtolunan mal 
başka bir şart aranmaksızın tahrib olunabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar Et
meyenler ... Madde kabul edilmiştir. 
Gemi adamlarile yolculara yapılacak muamele 

YETMİŞ BEŞİNCİ MADDE — Zabtolunan 
düşman nakil vasıtalarının kaptan, doktor ve 
çarkçıları : 

1 - Bitaraf bir Devlet tabiiyetinde oldukları
nı isbat ettikleri ve 

2 - Harbin devamı müddetince hiç bir düş
man nakil vasıtasında hizmet deruhde etmiye-
ceklerine dair yazılı şekilde söz verdikleri tak
dirde serbest bırakılırlar. 

Zabtolunan düşman nakil vasıtalarının diğer 
gemi adamları bitaraf bir Devlet tabiiyetinde 
olduklarını isbat ettikleri takdirde serbest bı
rakılırlar. 

Zabtolunan bitaraf nakil vasıtalarının kap
tan, çarkçı, doktor ve diğer gemi adamları bi
taraf bir Devlet tabiiyetinde olduklarını isbat 
ettikleri takdirde serbest bırakılırlar. 

Zabtolunan nakil vasıtası kuvvet istimalile 
mukavemet veya harb hareketlerine iştirak et
tiği takdirde yukarıki fıkralar ahkâmı tatbik 
edilmez. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

YETMİŞ ALTINCI MADDE — Zabtolunan 
nakil vasıtalarının yolcuları serbest bırakılırlar. 
Aşağıdaki şahıslar bundan müstesnadır : 

1 - Düşman harb kuvvetleri mensubları; 
2 - Düşman harb kuvvetlerinin hizmetine gir

mek maksadile yolculuk edenler; 
3 - Düşman ajanları. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 

Etmeyenler ... Madde kabul edilmiştir. 
YETMİŞ YEDİNCİ MADDE — Deniz mü

sadere mahkemesi huzurunda cereyan edecek 

muhakeme için lüzumlu olan şahidler 75 ve 76 
nci maddelere göre serbest bırakılmaları icab-
eden kimselerden olsalar bile mümkün olduğu 
nisbette alakonulurlar. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

YETMİŞ SEKİZİNCİ MADDE — Zabtolu
nan nakil vasıtasının yolcu, kaptan, çarkçılar 
ve doktor ile diğer gemi adamlarından serbest 
bırakılmayacak olanlar mümkün olduğu nisbet
te bir Türk veya müttefik bir Devlet limanına 
getirirler. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

Müsadere 
YETMİŞ DOKUUNCU MADDE — Zabtolu

nan nakil vasıtasının ve malın müsaderesi Deniz 
müsadere mahkemesinin hükmü ile olur. 

Hükmün katğiyet kesbetmesi ile teçhizatı da 
dahil olmak üzere nakil vasıtası ve zaptedilen 
mal Türkiye Devletinin malı olur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

On ikinci fasıl 
Tazminat 

SEKSENİNCİ MADDE — Bir nakil vasıta
sının veya malın zabtı muhakeme tarikina gi
dilmeksizin kaldırıldığı veya deniz müsadere 
mahkemesince tasdik edilmediği takdirde alâ
kadarlar tazminat taleb edebilirler. 

Şu kadar ki, nakil vasıtasının ve malın zabtı 
için kâfi sebebler mevcud olursa bu hüküm tat
bik olunmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

SEKSEN BİRİNCİ MADDE — 72 nci mad
denin birinci fıkrasının bir numarasında yazılı 
olanlardan gayri sebebler dolayısile zabtolunan 
bitaraf nakil vasıtaları tahrib edildiği takdirde: 

1 - Tahrib edilen nakil vasıtasının malikleri 
nakil vasıtası müsadereye tâbi olmadığı veya 72 
ci maddenin ikinci fıkrasının ikinci numarasın
da yazılı hususî haller mevcud bulunmadığı tak
dirde nakil vasıtasının kıymetine tekabül eden 
bir tazminat taleb edebilirler. 

2 - Nakil vasıtası ile birlikte tahrib edilen 
malın malikleri mal müsadereye tâbi olmadığı 
veya 72 nci maddenin ikinci fıkrasının ikinci 
numarasında yazılı hususî haller mevcud bulun
madığı takdirde malın kıymetine tekabül eden 
bir tazminat taleb edebilirler. 

3 - Zatî istimallerine mahsus ve kendilerine 
aid olub nakil vasıtası ile tahrib edilmiş olan 
eşyaları için kaptan, çarkçı, doktor ve diğer ge
mi adamları ve yolcular bu eşyanın kıymetine 
tekabül eden bir tazminat taleb edebilirler. 
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80 nci maddeye istinad eden talebler mah

fuzdur. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 

Etmeyenler ... Madde kabul edilmiştir. 
SEKSEN İKİNCİ MADDE — 67 nci madde

ye tevfikan zabtedilen mal tahrib edildiği ve 
müsadereye tâbi maldan olmadığı takdirde sa-
hibleri malın değerine tekabül eden bir tazmi
nat taleb edebilirler. 

80 nci maddeye istinad eden talebler mah
fuzdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE — 70 nci mad
dede gösterildiği veçhile ordunun ihtiyacı için 
kullanılan mal ve levazım müsadereye tâbi tu
tulmadığı takdirde malikleri değerine teka
bül eden bir tazminat taleb edebilirler. 

80 nci maddeye istinad eden talebler mah
fuzdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE — Bota 
emrinin verilmesi caiz olmadığı takdirde alâka
darlar tazminat talebinde bulunabilirler. Me
ğerki zabt için kâfi sebebler mevcud olsun. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

SEKSEN BEŞİNCİ MADDE — Alâkadar
lar tazminat taleblerini Deniz müsadere mah
kemesinde dermeyan ederler. 

Zabt ile neticelenmiyen bir rota emrinden 
veyahud sevedilmeden evvel serbest bırakılan 
nakil vasıtası veya malm zabtından mütevellid 
tazminat hakları bunların serbest bırakıldık
larından itibaren altı ay zarfında dermeyan 
edilmezlerse sakit olur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

SEKSEN ALTINCI MADDE — Düşman bir 
devlet tabaasmm bu fasıl hükümlerine göre ta-
leblerde bulunabilmesi ancak mütekabiliyet esa
sının teğmin edilmiş olmasma bağlıdır. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İkinci bab 
Birinci fasıl 

I. Deniz müsadere mahkemelerinin kaza salâhi
yeti ve bu salâhiyetin mevzuu 

SEKSEN YEDİNCİ MADDE — Deniz 
müsadere mahkemelerinin kaza mevzuu, deniz
de zabt ve müsadere hukukuna taallûk eden 
muamele ve tedbirlerin kanuna muvafık olub 
olmadığını tedkik etmektir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

SEKSEN SEKİZİNCİ MADDE — Deniz 
müsadere mahkemelerinin kaza salâhiyeti ve 
denizde zabt ve müsadere hukukunu tatbika 
memur makamların faaliyete geçecekleri za
manın başlangıcı Türkiye Cümuhuriyeti Hükü
meti tarafından denizde zabt ve müsadere hak
kının kullanılmasına dair ittihaz olunan kara
rın neşri tarihinden başlar. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

SEKSEN DOKUZUNCU MADDE — Deniz
de zabt ve müsadere hakkmm tatbiki suretile 
zabtolunan deniz nakil vasıtaları ve mallan 
Deniz müsadere mahkemelerinde görülecek iş
lerin mevzuunu teşkil eder. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 
II. Deniz müsadere mahkemelerinin teşkilâtı 

1. Mahkemeler 
DOKSANINCI MADDE — Davaları birinci 

derecede rüyet etmek üzere Deniz müsadere 
mahkemeleri ve ikinci derecede rüyet etmek 
üzere bir Yüksek deniz müsadere mahkemesi 
teşkil olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

DOKSAN BİRİNCİ MADDE — Deniz mü
sadere mahkemelerinin toplanacağı yerleri Baş
komutan tayin eder. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

DOKSAN İKİNCİ MADDE — Deniz müsa
dere mahkemeleri ikisi adliye hâkimlerinden, 
birisi askerî adlî hâkimlerden olmak üzere üç 
meslekî hâkimden ve iki deniz subayından te-
rekküb eder. Reislik vazifesi en kıdemli adliye 
hâkimi tarafından görülür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE — Yüksek de
niz müsadere mahkemesi, ikisi Temyiz mah
kemesi azasından ve birisi Askerî temyiz mah
kemesi askerî adlî hâkimlerinden olmak üzere 
üç meslekî hâkimden ve iki deniz üst subayın
dan terekküb eder. Reislik vazifesi Adliye hâ
kimlerinden kıdemlisine aiddir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE — Deniz 
müsadere mahkemelerine, icabı kadar, yedek 
hâkim de tayin olunur. 

Reise vekâlet edecek yedek hâkimi Adliye 
vekili, diğer hâkimlere vekâlet edecek yedek 
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hâkimleri mahkemenin reisi tayin eder. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

DOKSAN BEŞİNCİ MADDE — Deniz mü
sadere mahkemelerinin reisleri ve adlî hâkim
leri ve yedekleri Adliye vekili, askerî adlî hâ
kim ile subay hâkimler ve yedekleri Millî Mü
dafaa vekili tarafından intihab ve Millî irade
ye arzolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

DOKSAN ALTINCI MADDE — Deniz mü
sadere mahkemelerinin adlî ve askerî ve su
bay hâkimleri vazifeleri devam ettiği müddet
çe hâkimlerin haiz olduğu bütün hak ve salâ
hiyetlere sahibdirler. Bunlar hâkimlik vazife
lerinden ancak Hâkimler kanunu hükümlerine 
göre çıkarılabilirler. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2. Deniz müsadere mahkemelerinde Devlet ajanı 

DOKSAN YEDİNCİ MADDE — Her De
niz müsadere mahkemesine, Devlet ajanı ola
rak, bir deniz subayı tayin olunur. Ajana mu
avin de verilebilir. 

Devlet ajanı ve muavinleri Millî Müdafaa 
vekilinin inhası üzerine kararname ile tayin 
olunur. 

Yüksek deniz müsadere mahkemesi nezdin-
deki Devlet ajanı Başkomutanın ve Deniz mü
sadere mahkemelerindeki Devlet ajanları da 
Başaj anın emri altında bulunurlar. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3. Yardım 
DOKSAN SEKİZİNCİ MADDE — Bütün 

mahkemeler ve Devlet makamları salâhiyetleri 
dahilinde Deniz müsadere mahkemelerinin ve 
ajanlar mm adlî taleblerini yerine getirmekle 
mükelleftirler. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci fasıl 
Deniz müsadere mahkemelerinin ve Devlet 

ajanlarının vazifeleri 
I. Deniz müsadere mahkemeleri 

DOKSAN DOKUZUNCU MADDE — A) De
niz müsadere mahkemeleri aşağıdaki hususla
ra hüküm verir: 

1 - Denizde zabt ve müsadere hakkmm tat-
bikında tevessül olunan tedbirlerin kanuna 
muvafık olub olmadığına; 

2 - Zabtolunan nakil vasıtası veya malın mü
saderesine veya serbest bırakılmasına; 

3 - Zabt ve imha muamelelerinin haksız 

olarak yapılmış veya haksız surette rota em
ri verilmiş olmasından dolayı zarar ve ziyan 
tediyesine; 

4 - 30 ncu maddenin (A) fıkrası mucibince 
tazminat tediyesine; 

5 - Zabtolunan nakil vasıtası veya malın 
kullanılması veya iadesi hakkında birinci de
rece muhakemenin devamı sırasmda ve hita
mından önce vaki olan iddialara. 

B) Yüksek deniz müsadere mahkemesi aşa
ğıdaki hususlara hüküm verir: 

1 - Deniz müsadere mahkemeleri hükümle
rine karşı vaki olan istinaf davaları üzerine; 

2 - Deniz müsadere mahkemeleri kararları 
aleyhindeki itirazlar üzerine; 

3 - Zabtolunan nakil vasıtasının veya ma-
İm kullanılması veya iadesi hakkmda ikinci 
derece muhakemenin devamı sırasında ve hi
tamından önce vaki olan iddialara. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZÜNCÜ MADDE — Deniz müsadere 
mahkemelerinin kaza salâhiyeti tamamile is
tisnaî bir salâhiyettir. Diğer mahkemeler ve 
Devlet idare makamları Deniz müsadere mah
kemelerinin katğiyet halini almış olan hüküm
leri ile bağlıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

II. Devlet ajanı 
YÜZ BİRİNCİ MADDE — Deniz müsadere 

mahkemelerindeki Devlet ajanlarının vazifele
ri şunlardır: 

1 - Hazırlık tahkikatı yapmak; 
2 - Zabtolunan nakil vasıtasını ve yükü ve 

tevkif edilen eşhası muhafaza etmek; 
3 - Mahkemede davayı açmak; 
4 - Mahkemede Devleti temsil etmek; 
5 - Hükümleri icra ettirmek. 
Devlet ajanı muhakeme neticeleninceye ka

dar zabtolunan nakil vasıtasını ve yükünü ser
best bırakabilir veya alâkalılar ile sulh yapa
bilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ İKİNCİ MADDE — Yüksek deniz mü
sadere mahkemesi nezdindeki ajan bu mahke
me huzurunda Devleti temsil eder. 

Bu ajan muhakemenin hitamından önce zab
tolunan nakil vasıtasını ve yükünü serbest bı
rakabileceği gibi alâkalılar ile sulh da yapabilir. 

Bu ajan Yüksek deniz müsadere mahkemesi
nin hükümlerini, Deniz müsadere mahkemesi 
ajanlarının yerine bizzat icra ettirebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Deniz müsadere 
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mahkemelerinin Devlet ajanları, vazifelerinin ic

rasında deniz ordusu hizmet makamlarını davet 
edebilecekleri gibi onlara talimat da verebilirler. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Üçüncü fasıl 
Muhakeme usulü 

I. Hazırlık tahkikatı 
YÜZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Deniz müsa

dere hukukunun tatbikında kullanılan tedbir
lerden olmak üzere, bir nakil vasıtası ve ha
mulesi bir yere sevkedilmişse, bu nakil vasıtası 
ve hamulesi ve nakil vasıtasında bulunan vesi
kalar ve sair evrak ile zabt raporu ve diğer su-
but vasıtaları hemen deniz ordusunun salahiyetli 
hizmet makamlarına tevdi olunur. 

Deniz ordusu hizmet makamı, Devlet ajanı
nın hiç bir talimatı olmasa bile: 

1 - Zabtolunan nakil vasıtası ve eşyanın mu
hafazası ve nezaret altına alman eşhasın iaşe ve 
muhafazaları için, 

2 - Subut vasıtalarının muhafazası için, 
îcab eden tedbirleri alır ve bu tedbirler hak

kında, Devlet ajanına hemen malûmat verir. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar . . . 

Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
YÜZ BEŞİNCİ MADDE — Devlet ajanı, De

niz müsadere mahkemesinin hükmüne esas teşkil 
edebilecek subut delillerini toplar ve lüzumu 
halinde ehlihibre dahi celb ve istima eder. 

Devlet ajanı: 
I - Evrak ve vesikaları açarken mümkün 

olan hallerde zabtolunan nakil vasıtasını sev-
keden komutan veya kaptanı da celbederek ha
zır bulundurur. 

II - 66 ncı maddenin birinci fıkrası mucibin
ce tanzim edilmiş olan müfredat listesile nakil 
vasıtasının vesikalarını karşılaştırarak vaziyeti 
tesbit eder. 

III - Nakil vasıtasının hamulesi ve teçhizatı 
hakkında bir liste tanzim ve zabtolunan nakil 
vasıtasını ve hamulesini tedkik ve muayene eder. 

IV - Kaptanı ve nezaret altma alınan kim
seleri ve ieab eden şahidleri dinler. 

Şahidlerle ehlihibreye yemin ettirilebilir. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar . . . 

Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
YÜZ ALTINCI MADDE — Zabtolunan na

kil vasıtası ve hamulesi, bir müttefik veya bir 
bitaraf limana sevkedilmişse, deniz ordusu hiz
met makamlarına aid olan vazifeler, mahallî ka
nunlar mâni olmadıkça, orada bulunan salahi
yetli Türk konsolosu tarafından ifa olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

YÜZ YEDİNCİ MADDE — Deniz müsadere 
hukukunun tatbiki dolayısile nakil vasıtası ve 

hamulesi bir yere sevkedilmişse, komutan, zabt 
raporunu, Müsadere mahkemesi ajanına tev
di edilmek üzere başkomutana takdim eder. 

Zabtedilen nakil vasıtası ve mal ve eşya 69 
ve 70 nci maddeler hükmü dahilinde bir yere 
sevkedilmeden önce kullanılmaya başlanmış ise 
yine ayni hüküm tatbik olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

YÜZ SEKİZİNCİ MADDE — Hazırlık tah
kikatı sıarsmda, tarafların yapacakları müra
caatlar ve dermeyan edecekleri iddialar Devlet 
ajanına karşı yapılır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

YÜZ DOKUZUNCU MADDE — Ordunun 
sair birlikleri veyahud salahiyetli hizmet ma
kamları tarafından yapılan zabt muameleleri 
hakkında dahi 104 -108 nci maddelerin hüküm
leri tatbik olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
II. Deniz müsadere mahkemesinde muhakeme 

usulü 
YÜZ ONUNCU MADDE — Devlet ajanı, işin 

maddî ve hukukî vaziyetinin kâfi derecede ay
dınlanmış olduğuna kanaat getirdikten sonra 
muhakemeye başlanılmak üzere dava dosyasını 
Deniz müsadere mahkemesine gönderir. 

Denizde zabt ve müsadere hakkının tatbi
kında zabtolunan nakil vasıtasının ve hamulesi
nin bir yere sevkedilmediği veya bunlar bir 

vere sevkohmduktan sonra serbest bırakıldığı 
hallerde kendisine bir zarar ve ziyan iddiası 
dermeyan edilmemiş veya bir uzlaşma île 
is halledilmiş veyahud iddiadan vazgeçilmiş ise, 
Devlet ajanı işi mahkemeye şevkten sarfınazar 
edebilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

YÜZ ON BİRİNCİ MADDE — Deniz müsa
dere mahkemesinin reisi muhakemeyi idare 
eder. 

Reis, her iş için mahkemenin meslekî hâkim
lerinden birisini raportör tayin eder. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

YÜZ ON İKİNCİ MADDE — Deniz müsade
re mahkemesinin reisi, muhakemenin başlıyaca-
ğmı, Türk gazetelerinden birisile ilân eder. Re
is bu ilânda bir de mehil tayin eder. Alâkalılar 
iddialarını bu mehil içinde mahkemeye derme
yan etmeğe mecburdurlar. Mehil bittikten sonra 
müracaat eden alâkalı muhakemeye kabul edil
mez. 

İddialarını evvelce hazırlık tahkikatı sıra-

43 



î : 72 10-7-
smda Devlet ajanına dermeyan etmiş olan alâ I 
kalılar hakkında dahi bu mehil caridir. 

Mehil bir aydan az ve üç aydan çok olamaz. 
Mehil ilân tarihinden itibaren işlemeye başlar. 

Malûm olan alâkalıya keyfiyet ayrıca tebliğ 
edilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... | 
Kabul edilmiştir. i 

YÜZ ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Zabt için 
olmayıb da bir rota emri dolayısile cereyan 
eden muhakemelerde ve keza bir yere sevke-
dilmeden önce serbest bırakılan nakil vasıtası- > 
nm ve hamulesinin zabtı dolayısile cereyan eden i 
muhakemelerde 112 nci maddenin, birinci fıkra- j 
sında gösterilen ilân yapılmaz. 

Birinci fıkrada gösterilen haller dışında ka-
lan ve 85 nci maddede gösterilen altı aylık me
hil içinde Devlet ajanına yapılan zarar ve ziyan 
iddiaları için mahkeme reisi tarafından alâka
lıya bir mehil tayin olunur. Alâkalının bu mehil 
içinde zarar ve ziyan iddiasını mahkemeye der
meyan etmesi iktiza eder. Bu mehil bittikten 
sonra alâkalı muhakemeye kabul edilmez. Mehil 
tebliğ tarihinden itibaren işlemeye başlar. 

Devlet ajanına yapılan zarar ve ziyan iddi
aları 85 nci maddede gösterilen mehlin hitamın
dan sonra dermeyan edilmişse, Deniz müsadere 
mahkemesi, davanın reddine karar verir. Bu 
karara karşı itiraz caizdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

YÜZ ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Alâkalı
lar ancak, zabtolunan nakil vasıtasının veya ha
mulesinin serbest bırakılmasını veyahud zarar 
ve ziyan verilmesini isteyebilirler. 

Dava, istinad ettiği sebebleri ve sübut vası
talarını muhtevi olmak lâzımdır. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

YÜZ ON BEŞÎNCÎ MADDE — Dava arzu
hallerinin bir Türk avukatı tarafından tanzim 
ve imza edilmesi şarttır. 

Muhakeme alâkalıyı temsil eden bir Türk 
avukatı huzurile cereyan eder. 

Yukarıda gösterilen avukat, yerine diğer bir 
avukatın tayin edildiği, mahkemeye isbat edi
linceye kadar temsil salâhiyetini muhafaza eder. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

YÜZ ON ALTINCI MADDE — Mücbir se-
bebler dolayısile davasını müddeti içinde ikame 
edemeyen alâkalının eski hale getirme talebi 
kabul olunur. 

Eski hale getirme talebi 112 nci maddede ı 
gösterilen mehlin hitamından itibaren bir sene 
içinde dermeyan olunabilir. | 
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Eski hale getirme talebinin reddine dair 

olan kararlar aleyhine itiraz caizdir. 
BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka

bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
YÜZ ON YEDİNCİ MADDE — Düşman 

Devlet tebeası, ancak mütekabiliyet teğmin edil
miş irse, dava ikame edebilir. Bu hususta mah
keme l ir karar verir. 

Karar aleyhine itiraz caizdir. 
BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka

bul edonler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
YÜZ ON SEKİZİNCİ MADDE — ilânda 

gösterilen mehlin hitamından sonra mahkeme 
reisi dava dosyasını iddialarını dermeyan etmek 
üzere Devlet ajanına tevdi eder. 

Devlet ajanı, bir ay içinde dava dosyasını 
iddiaları ile birlikte mahkemeye tevdi eder. Ta
leb halinde bu müddet uzatılabilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

YÜZ ON DOKUZUNCU MADDE — Nakil 
vasıtası veya hamulesi bir yere sevkedilmemiş ve
ya edildikten sonra serbest bırakılmış olan hal
lerde, alâkalılar tarafından müddet ve şekle mü
teallik hükümlere muvafık bir dava açılmamış 
veya açılan dava uzlaşma veya feragat suretile 
neticelenmiş ise, Devlet ajanı muhakemenin ya
pılmasına mahal olmadığına karar verilmesini 
taleb edebilir. 

Bu taleb üzerine verilecek karara itiraz ca
izdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

YÜZ YİRMİNCİ MADDE — 119 ncu madde
ye nazaran muhakemenin yapılmasına mahal 
olmadığına karar verilmiyecek olursa, mahke
me reisi duruşma için bir gün tayin eder. 

Devlet ajanı ve alâkalıların vekili muhake
me günü için resen mahkemeye davet olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

YÜZ YtRMÎ BİRİNCİ MADDE — Devlet 
ajanı dava dosyasını her zaman tedkik edebilir. 

Alâkalının avukatı tarafından dava dosya
sının tedkikine, Devlet ajanının muvafakatile 
müsaade olunur. Devlet ajanı, ancak askerî za
ruretler icab ettirdiği takdirde bu muvafakat
ten imtina edebilir. Mahkeme, dava dosyasının 
alâkalının avukatına gösterilmeyen kısımların
dan istihraç etmiş olduğu vakıaları, hükümde 
alâkalılar aleyhine bir delil olarak kullanamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

YÜZ YlRMÎ İKÎNCÎ MADDE — Muhake
me alenidir. 

Mahkeme Devletin emniyeti bakımından lü-
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zum görürse, muhakemenin gizli olarak cere
yanına karar verebilir. 

BAŞŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

YÜZ YÎRMÎ ÜÇÜNCÜ MADDE — Hukuk 
usulü muhakemeleri kanununun (150 -158) nci 
maddeleri hükümleri deniz müsadere mahkeme
lerinde dahi caridir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

YÜZ YÎRMÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — Du
ruşmada raportör aza vakıaları ve münazaalı 
olan vaziyeti izah eder. 

Bundan sonra Devlet ajanı ve alâkalılar din
lenir. Karşılıklı iddialar da caizdir. Yeni va
kıalar ve yeni delillerin de iradına müsaade 
olunur. 

Alâkalılar duruşmada temsil edilmiyorsa, 
mahkeme, 114 ncü maddede gösterilen iddialar 
hakkında elde bulunan sübut delilleri üzerine 
hükmünü verir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

YÜZ YÎRMÎ BEŞÎNCÎ MADDE — Resen 
veya alâkalıların talebi üzerine muhakeme ve 
duruşma talik veya tehir olunabilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

YÜZ YÎRMÎ ALTINCI MADDE — Mahke
me, hazırlık tahkikatında irad ve ikame olunan 
delillerden başka diğer sübut delillerinin de İra 
dini lüzumlu görürse bunları tayin veya stina-
be edeceği bir hâkim vasıtasile teğmin eder. 

Devlet ajanı ve alâkalının vekili bu del Herin 
ikame olunacağı günden haberdar edilir. 

Delillerin irad ve ikamesi hakkında hukuk 
usulü muhakemeleri kanunu hükümleri tatbik 
olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

YÜZ YÎRMÎ YEDİNCÎ MADDE — Müzake
re sonunda raportör aza birinci ve mahkemenin 
reisi sonuncu olarak reylerini verirler. Diğer 
azalardan yaşları sırasile genç olanlar önce rey 
verirler. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

YÜZ YÎRMÎ SEKÎÎNCÎ MADDE — Karar
lar, reylerin mutlak ekseriyetile verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

YÜZ YÎRMÎ DOKUZUNCU MADDE — Hü
küm alenî celsede tefhim olunur. Tefhim, hü
küm fıkrasının okunması suretile icra olunur. 

Hükmün esbabı mucibeyi muhtevi olması ik
tiza eder. 

Hükmün esbabı mucibesinin de tefhimi mu
vafık görülürse, esbabı mucibenin okunması ve-
yahud muhtevasının esaslı kısımlarının şifahen 
bilidirilmesi suretile icra olunur. 

Hüküm ve kararlar buna iştirak eden hâkim
ler tarafından imza olunur. Hükmün beyaz edil* 
meşinde, hâkimlerden biri imza edemiyecek hal
de ise maniinin sebebi reis tarafından ve bunun 
da bulunmaması halinde hükümde hazır bulu
nan hâkimlerden en yaşlısı tarafından hükmün 
altına yazılır. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

YÜZ OTUZUNCU MADDE — Ara kararlan, 
duruşma yapılmadan da verilebilir. 

Hükümler ve tefhim edilmeyen kararlar Dev
let ajanına ve alâkalıların avukatlarına resen 
tebliğ olunur. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

YÜZ OTUZ BÎRÎNCÎ MADDE — Deniz mü
sadere mahkemelerinin hükümleri katğileştikten 
sonra icra olunur. 

Hükmün katğileştiği mahkeme reisi tarafın
dan tevsik olunduktan sonra Devlet ajanı ile 
alâkalıların avukatlarına tebliğ olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

YÜZ OTUZ ÎKÎNCÎ MADDE — Müsadere 
mahkemelerinin hükümleri Devlet ajanı tara
fından icra edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

YÜÎS OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Tebliğ işleri 
hakkında hukuk usulü muhakemeleri kanunu
nun tebligata dair olan hükümleri tatbik olu
nur. Devlet ajanına tebligat imza mukabilinde 
yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

III. Yüksek deniz müsadere mahkemesinde 
muhakeme usulü 

I. îstinaf 
YÜZ OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Deniz 

müsadere mahkemelerinin hükümlerine karşı bu 
mahkemeler nezdindeki Devlet ajanı veya alâ
kalılar tarafından istinaf taleb edilebilir. 

îstinaf yeni vakıalara veya delillere de is
tinaden istenebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

YÜZ OTUZ BEŞÎNCÎ MADDE — istinaf, 
hükmün tebliğinden itibaren bir ay içinde ve 
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yazılı şekilde Deniz müsadere mahkemesinde 
yapılır. 

İstinaf arzuhali verildiğini müteakib, deniz 
müsadere mahkemesi reisi arauhal ile birlikte 
dava dosyasını hemen Yüksek deniz müsadere 
mahkemesine gönderir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

YÜZ OTUZ ALTINCI MADDE — İstinaf 
talebi esbabı mucibeye müstenid olmak icabeder. 

İstinaf sebebleri, istinaf arzuhalinde derme-
yan edilmemiş ise, bir istinaf lâyihası ile Yük
sek deniz müsadere mahkemesine arzolunur. 

İstinaf lâyihası, istinaf olunan hükmün teb
liği tarihinden itibaren iki ay zarfmda veri
lir. Bu müddet Yüksek deniz müsadere mah
kemesi tarafından uzatılabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ OTUZ YEDİNCİ MADDE — İstinaf 
sebeblerinde: 

1 - Hükmün hangi noktalarının değiştiril
mesi icabettiği açıkça izah edilir. 

İstinafın kabulü için serdolunan istinaf se
bebi ve yeni vakıalar ve deliller açıkça göste
rilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Yük
sek müsadere mahkemesinde duruşmadan önce 
istinaf talebinin geri alınması caizdir. Bu tak
dirde istinaf hakkı sakıt olur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Alâ
kalının istinaf arzuhali ve lâyihası bir avukat 
tarafından da imza edilmek icabeder. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ KIRKINCI MADDE — İstinaf arzu
hali ve lâyihası kanunî mehil içinde ve kanu
nun gösterdiği şekilde verilmemiş ise istinaf ta
lebi reddolunur. Red kararı aleyhine itiraz 
caizdir. 

Karar esbabı mucibeye müstenid olmak ica
beder. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ KIRK BİRİNCİ MADDE — İstinaf 
arzuhali ve istinaf lâyihası Yüksek müsadere 
mahkemesi tarafından resen hasım tarafa teb
liğ olunur. Alâkalılara yapılacak tebligat baş
ka bir vekil tayin edilmemişse, birinci dere
cede muhakemede bulunan vekil vasıtasile ya-
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Yüksek müsadere mahkemesinin reisi, hâ

sım tarafa cevab vermek üzere münasib bir me
hil tayin ve duruşma gününü tesbit eder. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ KIRK İKİNCİ MADDE — Yüksek 
müsadere mahkemesinde cereyan eden muhake
me hakkmda 111, 114 maddelerile 115 nci mad
denin 2 nci fıkrası ile 116 nci maddenin birinci 
ve ikinci fıkraları ve 117 nci maddenin birinci 
fıkrası, ve 120 nci maddenin ikinci fıkrası, ve 
121 - 127 nci maddelerle, 128 nci maddenin ve 
129, 130, 133 ncü maddeler hükümleri aynen 
caridir. Eski hale getirme talebi istinat müd
detinin hitamından itibaren bir sene içinde der-
meyan edilmek lâzımdır. 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Rakamlarda bazı hatalar olmuştur. 

Tashihüe okunmasını rica ediyoruz. 
BAŞKAN — Tashihli şeklini okutuyorum: 
YÜZ KIRK İKİNCİ MADDE — Yüksek 

müsadere mahkemesinde cereyan eden muha
keme hakkında bu kanunun 111, 114 ncü mad
deleri ve 115 nci maddenin ikinci fıkrası ve 
116 ve 117 nci maddelerin birinci fıkraları ve 
120 nci maddenin ikinci fıkrası ve 121 - 127 nci 
maddelerle, 128, 129, 130, 133 ncü maddeleri 
hükümleri aynen caridir. Eski hale getirme ta
lebi istinaf müddetinin hitamından bir sene 
içinde dermeyan edilmek lâzımdır. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde kabul bu
yuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Yüksek 
müsadere mahkemesi, Deniz müsadere mahke
mesinin hükmünü tamamen veya kısmen feshe
derse, davayı yeniden rüyet etmek üzere Deniz 
müsadere mahkemesine iade edebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Yük
sek deniz müsadere mahkemesinin hükümleri 
tefhim veya tebliğ ile katğileşir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ KIRK BEŞİNCİ MADDE — Yüksek 
deniz müsadere mahkemelerinin hükümlerini 
Deniz müsadere mahkemesi nezdindeki Devlet 
ajanı icra ettirir. 

Şu kadar ki, Yüksek deniz müsadere mah
kemesi ajanı bu salâhiyeti kendisi için muha
faza edebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. İtiraz 
YÜZ KIRK ALTINCI MADDE — İtiraz yo-
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luna ancak bu kanunda yazılı hallerde müra
caat olunabilir. 

itiraz, kararın tebliğ veya tefhim tarihinden 
itibaren on beş gün içinde Deniz müsadere 
mahkemesine yazılı şekilde yapılır. 

İtiraz istidasının, bir avukat tarafından im
za edilmiş olması şarttır. 

itiraz üzerine duruşma yapılmadan karar 
verilir. 

MÎLLÎ MÜDAFAA E. REÎSİ Gl. KÎAZIM 
SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — Yüksek deniz 
müsadere mahkemesinin verdiği karara itiraz 
vaki olursa buna neresi bakacaktır? Tavzihini 
rica ediyorum. 

ADLÎYE E. M. M. ŞÎNASÎ DEVRÎN (Zon
guldak) — Efendim; hangi hallerde itiraz yo
luna müracaat edilebileceği her hükmün taal
lûk ettiği maddede ayrı ayrı gösterilmiştir. 
Bunlar 113, 116, 117, 119, 147 ve 151 nci mad
delerdir. 

Muhterem Millî müdafaa encümeni reisinin 
sordukları hususata gelince;, o da 99 ncu mad
dede, yüksek deniz mahkemelerinin vazifeleri 
meyanında (B) fıkrasının ikinci bendini teşkil 
etmektedir, işaret buyurdukları gibi, yüksek 
deniz müsadere mahkemelerine yapılacak iti

razlar bu mahkemelere verilecektir. Burada bu 
hususun ayrıca beyan edilmemiş olması, Deniz 

müsadere mahkemesinin kararlarına karşı yapı
lacak itirazlarda doğrudan doğruya Yüksek de
niz müsadere mahkemesine müracaata lüzum 
yoktur. Ayni mahkemeye verilecek bir istida ile 
de olabilir. Bu mahkeme, dosyasını Yüksek de
niz müsadere mahkemesine gönderecektir . 

GL KÎAZIM SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır)— 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka müta-
lea yoktur. Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar . . . Kabul etmeyenler .. .Madde 
kabul edilmiştir. 

IV. Mahkeme masrafları 
YÜZ KIR KYEDÎNCÎ MADDE — Deniz 

müsadere mahkemelerinde görülen işler harç 
ve resme tâbi değildir. 

Zabtının doğruluğu kabul edilen bir nakil 
vasıtası serbest bırakılmış ise, nakil vasıtasının 
ve hamulesinin muhafaza masrafları nakil vası
tasına tahmil olunur. 

Serbest bırakılmak veya zarar, ziyan iddia
larının kabulü halinde, muhafaza masrafları 
Devlete tahmil olunur. Şu kadar ki zabt muame
lesi kâfi sebeblere müstenid bulunmuş ise bu 
hüküm tatbik olunmaz. 

Masrafların mikdarı mahkeme tarafından 
tesbit olunur. Bu husustaki karara karşı itiraz 
caizdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar . . . 
Etmeyenler . . . Madde kabul edilmiştir. . 

Dördüncü fasıl 
Zabtolunan nakil vasıtasının veya malların mu
hakeme sırasında kullanılması veyahud iadesi 

YÜZ KIRK SEKİZİNCİ MADDE — Deniz 
müsadere mahkemesinde cereyan etmekte olan 
muhakeme esnasında Devlet ajanı, zabtolunan 
nakil vasıtasının veya malın kullanılmasına 
müsaade edilmesini taleb edebilir. 

Nakil vasıtasının veya malın kıymetine 
ehemmiyetli bir noksan arız olmakta veyahud 
bunların muhafazası mühim bir masrafa ihtiyaç 
göstermekte ise, istenilen müsaade verilir. Mah
keme bu husus hakkında bir karar vermeden 
önce malûm olan alâkalıları mümkünse dinler. 
Nakil vasıtası veya malın vaziyeti acele bir ka
rar verilmesini zarurî kılmış ise bu dinlemeden 
sarfınazar olunur. 

Nakil vasıtasının veya malm müsaderesine 
karar verileceği kuvvetle melhuz ise yine iste
nilen müsaade verilebilir. Mahkeme karar ver
meden önce malûm olan alâkalıları mümkünse 
dinler. Ahval ve şerait bunların müsaderesine 
karar verileceğine hiç şüphe bırakmıyorsa bu 
dinlemeden sarfmazar olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar . . . 
Etmeyenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

YÜZ KIRK DOKUZUNCU MADDE — Yük
sek müsadere mahkemesinde kullanılmak ve 
iade edilmek hususlarına dair olan talebler bu 
mahkeme nezdindeki ajan tarafından dermeyan 
olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ ELLÎNCÎ MADDE — Mahkeme 148, 
149 ncu maddeler mucibince kullanılmasına 
müsaade edilen nakil vasıtası veya malların 
serbest bırakılmasına karar verdiği hallerde, 
alâkalıların, bu yüzden maruz kaldıkları za
rar ve ziyana mukabil bir tazminat takdir ve 
hükmeder. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ ELLÎ BİRÎNCÎ MADDE — Alâkalılar 
muhakemenin her halinde nakil vasıtasmm 
veya malm, kıymetlerine muadil, bir teğmi-
nat mukabilinde, kendilerine iadesini taleb 
edebilirler. Bu talebler ancak Devlet ajanının 
muvafakatile kabul olunabilir. Teğminatm ne
vi ve mikdarı mahkeme tarafmdan tesbit olu
nur. 

Teğminat nakil vasıtasmm veya malın yeri
ne kaim olur. 

Bu hususlar hakkında Deniz müsadere mah
kemeleri ve eğer iş Yüksek deniz müsadere 
mahkemesinde görülmekte ise bu mahkeme ka
rar verir. Bu kararlara karşı itiraz caizdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar.., 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

« -
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Beşinci fasıl 

Muhakemenin iadesi 
YÜZ ELLİ İKİNCİ MADDE — Katğileşmiş 

bir hüküm aleyhine aşağıdaki hallerde muha
kemenin iadesi taleb edilebilir: 

İ - Hükümde ihticac olunan bir vesikanın 
sahteliği sabit olursa; 

2 - Yemin verilerek dinlenmiş olan bir şa-
hid veya ehlihibrenin hükme müessir olacak su
rette kasd veya ihmal ile hakikat hilâfında şa-
hidlikte bulunduğu veya rey verdiği sabit 
olursa; 

Muhakemenin iadesi talebi iade talebine 
sebeb teşkil eden suçtan dolayı katğileşmiş bir 
hüküm bulunduğu veya delillerin yokluğun
dan başka sebebler yüzünden takibat ve tah
kikatın icra ve devamı mümkün olmadığı tak
dirde kabul olunur. 

Muhakemenin iadesine dair olan arzuhalle
rin bir avukat tarafından imzası şarttır. 

Muhakemenin iadesine dair olan talebler, 
hükmün katğileştiğinden itibaren üç sene son
ra kabul olunmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Muhake
menin iadesine dair olan talebler hakkında 
hükmü vermiş olan mahkeme karar verir. Bu 
mahkeme lâğvedilmişse salahiyetli mahkeme
yi Adliye vekili tayin eder. 

Taleb kabul olunursa, muhakeme, serdo-
lunan iade sebeblerine münhasır olarak rüyet 
olunur. 

Yeniden yapılacak muhakemede ikinci babın 
üçüncü faslmın II - IV kısımlarında yazılı hü
kümler caridir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Altmcı fasıl 
Müteferrik hükümler 

YÜZ ELLİ DÖRDÜNCÜ MADDE — 18 kâ
nunusani 1327 ve 11 sefer 1330 tarih ve 34 nu
maralı ganaimi bahriye kanunu muvakkati 
hükümleri 6-VIII-1331 tarihli müsadereleri 
ganaimi bahriye mahkemelerince tasdik edilen 
sefain ve merakibi bahriye hakkındaki kanunu 
muvakkat ilga edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ ELLİ BEŞİNCİ MADDE — Bu kanun 
neşri tarihinden muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ ELLİ ALTINCI MADDE — Bu kanun 
hükümlerini yürütmeğe İcra Vekilleri Heyeti 
memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini yüksek reyi
nize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet şûrası azalığı için yapılan seçimde, 
Feyzi Ercin 227 rey, ihsan Aktürel 176 rey al
mışlardır. Reye iştirak edenler 266 olduğuna 
göre her ikisi de ekseriyeti kazanmıştır. 

Açık rey listesini arzediyorum: 
1936 malî yılı Hazine hesabı katğisi hakkın

daki kanuna (287) zat rey vermiştir. Nisab var
dır. Kanun (287) reyle kabul edilmiştir. 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlü
ğünün 1937 malî yılı hesabı katği kanununa 
(269) zat rey vermiştir. Nisab vardır. Kanun 
(269) reyle kabul edilmiştir. 

Ruznamede müzakere edilecek başka bir 
şey yoktur. Cuma günü saat 15 de toplanmak 
üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 16,38 
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1936 malî yılı Hazine hesabı katğisi hakkında kanuna verilen reylerin neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Berç Türker 
Cemal Akçm 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
ihsan Tav 

Amasya 
tsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Belkis Baykan 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 
Rifat Araz 

Antalya 
Cezmi Ercin 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 

Az* ı adedi : 429 
Beye iştirak edenler : 287 

Kabul edenler : 287 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etn. ey enler : 138 
Münhaüer : 4 

/ Kabul 
Bilecik 

Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 
Salih Bozok 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
İbrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Na*ci Tmaz 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Hilmi Ergeneli 
Rusuhi Bulayırh 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 

edenler ] 
Fazıl Nazmi örkün 
Hüseyin Cahid Yalçın 
Ziya Isfendiyaroğlu 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Asım Us 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
Münir Çağıl 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazrm Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tigrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
^nbit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fıratt 

— 49 — 

İskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demirhan 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
izzet Arukan 
Osman Işın 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Me
lek 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Fikret Atlı 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

Gümüşüne 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

İçel 
Ahmed Ovacık 

....k.afcsr' 



Dr. Muhtar Berker 
Emin înankur 
Gl. Cemal Mersinli 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kana Tarhan 
Atıf Baymdır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
tbrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursaî 

İzmir 
Benal Anman 
Celâl Bayar 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi îlker 
Raihmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Esad Ozoğuz 
Fuad Köprülü 
Gl. Muhît?tin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Ankh 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Hilmi Çorak 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kal aç 
Ömer Taşeıoğlu 
Reşid özsoy 
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Sadettin Serim 
Sailih Turgay 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Hazim Börekçi 
îzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
tbrahim Dıblan 
ibrahim Süreyya Yiğit 
tbrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Fuad Gökbudak 
Ga'lip Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
tzzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptaigel 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Namıhi Baydar 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saîm Uzel 
Faik Kurdoğlu 
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Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik înce 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Mansur Bozdoğan 
Ziya Kayran 

Mardin 
Hasan Menemencioğln 
trfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 

Mus 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oraü 
Naim Erem 

Ordu 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Eksi 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Meliha Ulaş 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkm 
Süleyman Necmi Selmen 
Zühtü Durakan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Ankoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
tbrahim Mete 
Sina'n Tekelioğlu 
Şemsa tşcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim tncedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
tsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Faik öztrak 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekel 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Mitat Yenel 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 
Sami îşbay 

Van 
Hakkı Ungan 
Münib Boya 



Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
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Salim Korkmaz 
Sırrı îçöz 
Ziya Arkant 
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Zonguldak 

Hasan Karabacak 
ibrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 

Şinasi Devrin 
Rif at Vardar 
Yusuf Ziya özençi 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (V.) 
tzzet Akosman 

Ağrı 
Halid Bayrak (I. 1.) 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Arif Baytm 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel (M.) 
Falih Rıfkı Atay 
îsmet inönü (Rs. C.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
(V.) 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Nazmi Topcoğlu (V.) 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
Hayrettin Karan 
ismail Hakkı Uzunçarşıb 
Muzaffer Akpmar 
Yahya Sezai Uzay 

Bitlis 
Süreyya örgeevren (M., 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
(M.) 
Fethi Okyar (V.) 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 
Refet Canıtez (Rs. V.) 

Çanakkale 
Avni Yukaruç 
Reşad Nuri Güntekin 

/ Beye iştirak etmeyenler ] 
Çankırı 

M. Abdülhalik Renda 
(Başkan) 

Çoruh 
Atıf Tüzün 

Çorum 
ismail Kemal Alpsar 
ismet Eker (M.) 
Nuri Kayaalp 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Edirne 
Osman Şahinbaş 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fa'zıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı (V.) 

Erzincan 
Aziz Samih Ilter 
Saffet Ankan (V.) 

Erzurum 
Gl. Zeki Soydemir 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Istamat özdamar 
(M.) 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Nuri Pazarbaşı 

Giresun 
Gl. ihsan Sökmen 
ismail Sabuncu 
Talât Onay 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 
Memed Tecirli 
(Hasta) 

İçel 
Ferid Celâl Güven 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Mükerrem Unsal 

İstanbul 
Ali Kâmi Akyüz 
Dr. Refik Saydam (Bş. 
V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

îzmir 
Dr. Mustafa Bengisu 
(M.) 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Sadettin Epikmen 

Kars 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Muharrem Celâl Bayar 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 

Kocaeli 
Kemalettin Olpak (M.) 
Ragıb Akça 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 

Konya 
Ali Riza Türel 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbalşı 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar (Hasta) 
Muhlis Erkmen (V.) 

Malatya 
Mahmud Nedim Zabcı 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Kani Karaosman 

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
(M.) 
Hasan Reşid Tankut 
Mehmed Ertem 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Or. Gl. Izzeddin Çalışlar 
(M.) 
Sadullah Güney (M.) 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
(M.) 
Faik Soylu 
Halid Mengi (M.) 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
(M.) 

A. Canib Yöntem (M.) 
ismail Çamaş (M.) 
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Rize 

Hasan Cavid 
Samsun 

Hüsnü Çakır (V.) 
Memed Ali Yörüker 

Seyhan 
Hilmi Uran 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengir-
senk 

Sivas 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Yahya Kemal Bey atlı 

Tokad 
Cemal Kovalı (M.) 
Gl. Sıtkı Üke (M.) 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 

Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Sami Erkmaıı 

ürfa 
Memed Emin Yurdakul 

Şeref Uluğ 
Van 

ibrahim Arvas 
Yozgad , 

Celâl Arat (Mazur) 
Veled Izbudak (Mazur) 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hazim Atıf Kuyucak 

Posta, Telgraf ve Telefon Umum müdürlüğünün 1937 malî yılı hesabı katğî kanununa verilen 
reylerin neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Bere. Türker 
Cemal Akçm 
Hamza Erkan 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
İhsan Tav 

Amasya 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktm 

Ankara 
Belkis Baykan 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Antalya 
Cezmi Ercin i 
Dr. Münir Soykam 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Türkân ör» 

Aza adedi 429 
Reye iştirak edenler 269 

Kabul edenler 269 
Reddedenler 0 
Müstenkifler 0 

Reye iştirak etmeyenler 156 
Münhaller 4 

/ Kabul 
Aydın 

Agâh Sırrı Levend 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Hilmi Şeremetli 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 
Salih Bozok 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Cemil özçağlar 

edenler ] 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çaınbel 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
ibrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 

Çanakkale 
Hilmi Ergeneli 
Rusuhi Bulayırh 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi örkün 
Ziya Isfendiyaroğlu 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
Münir Çağıl 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit ') 
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Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Altan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
iskender Artun 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
61. Pertev Demirhan 
Münir Hüsrev 6öle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
tzzet Arukan 
Osman Işm 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdtirrahman Me
lek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

Gümüşüne 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 

î : 72 10-7 
Emin înankur 
61. Cemal Mersinli 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
61. Kâzım Karabekir 
İbrahim Alâettin 6övsa 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursa! 

İzmir 
Benal Aranan 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi îlker 
Raihmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
61. Muhittin Akyüz 
Kahraman Arcklı 
Hüsrev Kızıldoğan 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Abidin Bhıkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Hilmi Çorak 
Nuri Tamaç 
Tahsin Çoşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Resi d özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 

1940 C : 1 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Hazim Börekçi 
izzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Fuad öökbudak 
6a'lip Oültekin 
61. Ali Fuad Cebesoy 
izzet Erdal 
Kâzım Oürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Dr. Ali Süha Delilbalşı 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
61. Osman Koptagel 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik ince 

Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Mansur Bozdoğan 
Ziya Kayran 

Mardin 
Hasan Menemencioğlu 
irfan Ferid Alpaya 
Rıza' Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Faik Soylu 
Nadm Erem 

Ordu 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkm 
Süleyman Necmi Selmen 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
61. Naci Eldeniz 
ibrahim Mete 
Sinan TekelioğTu 
Şemsa. Işcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 

I Şefik özdemir 
Sinob 

Cemal Aliş 



Cemil Atay 
Cevdet Kerim Incedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
ismail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Afyon Karahisafr 
Ali Çetinkaya (V.) 
Haydar Çerçel 
tzzet Akosman 

Ağrı 
Halid Bayrak (î. Â.) 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 7 

Arif Baytın 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel (M.) 
Palih Rıfkı Atay 
îsmet inönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
(V.) 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Nazmi Topeoğlu (V.) 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
Haeim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Muzaffer Akpınar 

î : 72 10-
Tekirdağ 

Cemil Uybadın 
Nazmi Trak 

Tokad 
Galib Pekel 
Hasib Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 

7-1940 C : 1 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Mitat Yenel 

ürfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 
Sami îşbay 

Van 
Hakkı Ungan 
Münib Boya 

[Beye iştirak etmeyenler] 
tsma.il Hakkı Uzunçarşıb 
Yahya Sezai Uzay 

Bitlis 
Süreyya Örgeevren (M.) 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
(M.) 
Fethi Okyar (V.) 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Memed Sanlı 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 
Refet Camtez (Rs. V.) 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Reşad Nuri Güntekm 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalçın 
M. AbdüUıalik Renda 
(Başkan) 

Çoruh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 

Çorum 
ismail Kemal Alpsar 
ismet Eker (M.) 
Nuri Kayaalp 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Fahri Akçakoca Akça 
Neeib Ali Küçüka 

Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya, 

Edirne 
Osman Şahinbaş 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı (V.) 

Erzincan 
Aziz Samih Ilter 
S. Arıkan (V.) 

Salih Başotaç 
Erzurum 

Gl. Zeki Soydemir 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Istamat özdamar (M.) 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Nuri Pazarbaşı 

Giresun 
Fikret Atlı 
Gl. ihsan Sökmen 
ismail Sabuncu 
Talât Onay 

Fflatay 
Abdullah Mursaloğlu 
(Hasta) 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 
Memed Tecirli (Hasta) 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
İbrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 
Rifat Vardar 
Yusuf Ziya özençi 

İçel 
Ferid Celâl Güven 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Mükerrem Üneal 

İstanbul 
Ali Kâmi Akyüz 
Dr. Refik Saydam (Bş. 
V.) 
Galib Bahtiyar GÖker 
Gl. Refet Belt 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
(M.) 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yüce! (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Sadettin Epikmen 

Kars 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Muharrem Celâl Bayar 
Rauf Orbay 
Rıza Saltuğ 

Kayseri 
Faik Baysal 

Kırklareli 
Dr. Ftıaid TTmay 
Şevket Ödül 
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Kocaeli 

İbrahim Dıblan 
İbrahim Tolon 
Kemalettin Olpak (M.) 
Ragıb Akça 
Orgenerali Ali Said Ak-
baytuğan 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Naim Hatim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Besim Atalay 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar (Hasta) 
Muhlis Brkmen (V.) 

Malatya 
Mahmud Nedim Zabcı 
Nasuhi Baydar 
Osma Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Asım Tümer 

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
(M.) 
Hasan Reşid Tankut 
Memed Erten 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Or. Gl. İzzettin Çalışlar 
(M.) 
Sadullah Güney (M.) 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakla Kılıcoğlu 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmarab 
Dr. Rasim Ferid Talay 
(M.) 

Halid Mengi (M.) 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
(M.) 
Ali Canib Yöntem (M.) 
Hüseyin Ekşi 
İsmail Çamaş (M.) 

Bize 
Hasan Cavid 

Samsun 
Hüsnü Çakır (V.) 

Seyhan 
Hilmi Uran 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Faik öztrak (V.) 
Rahmi Apak 

Yahya Kemal Beyatlı 
Tokad 

Cemal Kovalı (M.) 
Gl. Sıtkı Üke (M.) 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Sırn Day 

Tunceli 
Haydar Rüştü öfctem 
Sami Erkman 

Vrfa 
Memed Emin Yurdakul 
Şeref Uluğ 

Van 
İbrahim Arvas 

Yozgad 
Celâl Arat (Mazur) 
Veled Izbudak (Mazur 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hazim Atıf Kuyucak 
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S. Sayısı: 209 
Devlet Şûrasında açık bulunan iki azalık için intihab yapıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Dahiliye-

encümenlerinden mürekkeb muhtelit encümen 
mazbatası (3/196) 

T. C. 
Başvekâlet '26 -XII-1939 

Yazı işleri müdürlüğü 
Sayı : 6/39 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet şûrasında Şefik Yüreklinin 1 nei daire reisliğine intihabından ve Şefik Örünüıı de vefa
tından dolayı açık bulunan iki azalık için 3546 sayılı kanunun 3 > ncü maddesine tevfikan tanzim 
olunan namzed listesi ilişik olarak sunulmuştur. 

intihabın ierasile neticesinin bildirilmesine müsaadelerini rica ederm. 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 

1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 . -

10 -

- Durmuş Evrendilek 
- Fevzi Ercin 
- Ferruh Yazıcıoğlu 
- Hilmi Cerid 
- İhsan Aktürel 
- İhsan Pırnar 
- Kemal Galib Balkar 
- Mitat Şayiam 
- General Osman Nuri özenalp 
- Tahsin Turuthan 

Afyon Karahisar Valisi 
İktısad vekâleti Başmüfettişi 
İstanbul İdare heyeti azasından ve eski valilerden 
Mülkiye Başmüfettişi 
Devlet şûrası Başmuavinlerinden 
Maliye vekâleti Müsteşar muavini 
Maadin umum müdürü 
Ordu Valisi 
Jandarmadan emekli 
Çankırı Ağır ceza reisi 
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Ajt&ye ve Dahiliye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Adli/y? w DahiliyeEn. 
mürekkeb Muhtelit En. 

Esas No. 3/196 
Karar No. 1 

27 - VI - 1944 

Yüksek Reisliğe 

Devlet şûrasında Şefik Yüreklinin 1 ncî da
ire Reisliğine intihabından ve Şefik örünün de 
vefatından dolayı açık bulunan iki azalık için 
Hükümetçe tertib edilen namzed listesinin gön
derildiğine ve icabının ifasına dair Büyük Millet 
Meclisine sunulan Başvekâletin 26 - XI I - 1939 
tarih ve 6/39 sayılı tezkeresi Devlet şûrası ka
nununun üçüncü maddesi mucibince teşekkül 
eden Adliye ve Dahiliye encümenlerinden mürek
keb Muhtelit encümene havale olunmakla gösteri
len namzedlerin kanunî evsafı haiz oldukları Adli
ye ve Dahiliye vekilleri hazır oldukları halde ted-

kik edilerek anlaşıldıktan sonra Devlet şûrası kanu
nunun üçüncü maddesi mucibince yapılan seçim 
neticesinde iki azalık için adları ve meslekleri 
aşağıda yazılı altı namzed tesbit edilmiş ve al
dıkları rey sayısına göre sıralanan namzed listesi 
Umumî Heyet tarafından müteakib kanunî mu
amele ifa buyurulmak üzere bu mazbata ile Yük
sek Reisliğe sunulmuştur. 

Devlet şûrası azalvkları için 

Feyzi Ercin îktısad vekâleti Başmüfet
tişi 
Ordu valisi 
Devlet şûrası Başmuavin-
lerinden 

Tahsin Turuthan Çankırı Ağır ceza Reisi 

Mitat Şayiam 
thsan Aktürel 

Ferruh Yazıcıoğlu 

Kemal Galib Balkar 

İstanbul idare heyeti aza
sından ve eski valilerden 
Maadin umum müdürü 

Adliye ve Dahiliye En. 
Muhtelit En. Reisi M. M. 

Çorum 
Münir Çağıl 
Antalya 

T. Sökmen 
Balıkesir 

Zonguldak 
S. Devrin 

Antalya 
N. Aksoy 
Bingöl 

Kâtib 
Konya 

G. Gültekin 
Balıkesir 
S. Uzay 
Bingöl 

O. Niyazi Burcu Feridun Fikri Necmeddin Bahir 
Bursa Bursa 

Fatin Güvendiren Atıf Akgüç 
Erzincan Gazianteb Erzurum 
A. Fırat Ö. A. Aksoy N. Elgün 

Kastamonu Kayseri 
Abidin Binkaya A. Hilmi Kalaç 
Kütahya Mardin 
Sadrı Ertem Edib Ergin 

Çoruh Samsun 
Atıf Tüzün M. Ali Yürüker 

Rize Sinob 
D. Saim Ali Dilenire C. Atay 

Tokad Trabzon 
<S. Atanç F. Barutçu 
Yozgad Zonguldak 

Z. Arkant 1. E. Bozkurt 

Çanakkale 
/ / . Ergendi 

Erzurum 
Z. S oy demir 

Kayseri 
R. Özsoy 

Mardin 
H. Menemencioğlu 

Sivas 
Mitat Ş. Bleda 

Tokad 
Galip Pekel 
Yozgad 

S. Korkmaz 
Zonguldak 

Rifat Vardar 

( S. Sayısı : 209 ) 



S. Sayısı: 210 
Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri hakkındaki 
kanunun 16 ncı maddesine bir fıkra ilâvesine ve 30 ncu 
maddesinden 26 rakamının çıkarılmasına dair kanun lâ
yihası ve Dahiliye ve Adliye encümenleri mazbataları (1/440) 

Başvekâlet '" 18 - VI - 1940 
Kurarlar' dairesi müdürlüğü 

Sayı i 6/2718 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3529 sayılı kanunun 16 ncı maddesine bir fıkra ilâvesine ve 30 ncu maddesinden 2ö rakam inin çı
karılmasına dair Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 11 - VI - 1940 tari
hinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

3529 numaralı kanunun 10 neı maddesine bir fıkra ilâvesine ve 3ü ncu maddesinden 26 raka
mının çıkarılmasına dair kamımın esbabı mucibe lâyihası 

•1 -.-•-- 3529 sayılı kanunun 16 ncı maddesinin son fıkrasındaki (Hiç bir menfaat mukabilin
de olmayan ve müddeti 7 günü geçmeyen hususî misaferetler bu hükümden müstesnadır) kaydi 
dünya ahvalinin ve harb usullerinin bir çok değişiklikler .ve yenilikler arzettiği şu sırada yur
dun emniyetini bozmak niyetile gelmeleri melhuz bazı ecnebilerin zabıtanın bilgi ve muraka
besi dışında kalmalarına imkân verebilecek vaziyetler ihdasına müsaid olduğundan yurda gi
ren bütün ecnebilerin sakin oldukları yerleri hususî misaferet şeklinde olsa dahi, bilmek için 
icra Vekilleri Heyetinden karar alınmak ve tatbiki yalnız fevkalâde zamanlara münhasır kal
mak üzere maddenin sonuna (Ancak Hükümetçe lüzum görülecek zamanlarda birinci fıkrada
ki mecburiyet hususî misaferetlere de teşmil olunabilir) cümlesinin ilâvesi muvafık görülmüştür. 

2•,'rr- Ve yine bu kanunun 29 ncu maddesinde (Bu kanunun 26 ncı maddesinin hükmüne mu
halif-hareket edenler hakkında 5 nei maddede yazılı bir senelik ikamet tezkeresi harçları iki 
misli olarak alınmakla beraber üç aya kadar hapis ve -5 liradan-100 liraya, kadar ağır para ce-
zasile veya bu cezalardan birile cezalandırılacağı) yazılı iken 30 ncu maddesinde de (7, 14, 15, 
16, 18, 19 ve 26 ncı madde hükümlerine muhalif hareket edenler hakkında da üç aya kadar ha
fif hapis ve 5 liradan 100 liraya kadar hafif para cezasile cezalandırılır) demektedir. 26 ncı 
maddenin 29 ve 30 ncu maddelerde tekrarlanması ve ayrı ayrı cezaların tatbikinin sebeb ve il
leti karşısında yapılan incelemede 26 ncı madde, 29 ve 30 ncu madde hükümlerinin tatbikini 
tazammun edecek ayrı ayrı fiil ve hareketler mevcud olmadığı ve bu maddelerde yazılı hafif 
ve ağır cezaların tatbikini tazammun eden bir kayid ve imayı kanunî de bulunmadığı görül
müştür. 

Bir fiilden dolayı bu iki maddeye tevfikan ayrı ayrı ceza tayini caiz olamıyacağı ve bu şe
kilde bırakılması ise hükkâmı iki hüküm karşısında tereddüde sevkedeceği ve etmekte olduğu 
da anlaşıldığından mürettib hatasından ileri gelen 30 ncu maddede yazılı 26 ncı madde kaydi-
nin kaldırılması muvafık görülmüştür. 
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Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 21- VI - 1940 

Esas No. 1/440 
Karar No. 48 

Yüksek Reisliğe • 

3529 numaralı ecnebilerin Türkiyede ikamet 
ve seyahatleri hakkındaki kanunun 16 ncı mad
desine bir fıkra ilâvesine ve 30 ncu maddesinden 
26 rakamının çıkarılmasına dair Dahiliye vekâle
tince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 
11 - VI - 1940 tarihli ihtimamda Yüksek Meclise 

arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının gönderildiği
ni muhtevi 18 - VI - 1940 tarihli ve 2718 numa
ralı Başvekâlet tezkeresi encümenimize havale 
buyurulduğundan Dahiliye vekili hazır olduğu 
halde okundu ve müzakere olundu : 

Hükümet lâyihasının esbabı mucibesinde be
yan edildiği üzere, kanunun 16 ncı maddesinin 
son fıkrasında (Hiç bir menfaat mukabilinde ol
mayan ve müddeti yedi günü geçmiyen hususî 
müsafiretler bu hükümden müstesnadır.) kaydi, 
ecnebilerin yurd içindeki hareketlerini takib et
mek hususunda polis vazifesinin tamamile ifasını 
işkâl etmekte bulunduğu tatbikatla tahakkuk et
miş bulunduğundan tadil teklifi esas bakımından 
varid ve kabule şayan görüldü. 

Maddeye ilâvesi teklif edilen fıkra metninde 
(Hükümetçe lüzum görülen zamanlarda) denil
mekte ve bu ifade Encümenimizce yerinde görül
mekte ise de; bu fıkranın ilâvesini icab ettiren 
mucib sebebler lâyihasında (tatbiki yalnız fevkalâ
de zamanlara münhasır kalmak üzere) kaydi yazılı 
olmasına ve bu, fevkalâde tabirinden, 3780 numa
ralı kanunda istihdaf edilen hallerin kasdedilmiş 
olması gibi bir ihtimal varid bulunmasına ve hal
buki gerek teklifte ve gerek tedvinde böyle bir 
mana maksııd olmamasına mebni bu cihetin maz

batamızda tasrih edilmesi lüzumlu görüldü. 
Lâyihanın müzakeresi esnasında; ecnebileri 

memleketin muayyen mıntakalarıuda ikamet ve 
seyahatten menedebilmek hususunda icra Vekil
leri Heyetine ayni kanunun 20 nci maddesile ve
rilmiş bulunan salâhiyetin (ecnebilerin memleket 
içinde dahi ikamet ve seyahatinin zabıtadan mü
saade istihsaline tâbi tutulması) şeklinde tevsi 
edilmesi, bu günkü dünya idaresi değişiklikleri
nin zarurî ve hatta muktazi icabatından görüldü 
ve bu lâyiha meyanmda 20 nci maddenin dahi 
arzedileıı şekilde tadil edilmesi muvafık olacağı 
düşünülerek lâyihaya o suretle bir ilâve yapıldı. 
Bu mütalealarm bir neticesi olmak üzere; teklif 
lâyihası, esas kanunun 3 ncü maddesinin tadili 
şeklinde tanzim edildi. 

Havalesi mucibince Adliye encümenine tevdi 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

Dahiliye E. R. N. 
Çoruh 

Atıf T üzün 
Kâtib 

Yozgad 

Bingöl 
N. 8. 

Erzurum 
N. Elgün 
Malatya 

Emrullah Barkan 
Yozgad 

/&'. Korkmaz 

Reis V. 
Çoruh 

Atıf T üzün 

Balıkesir 
F. Tiritoğlu 

Bursa 
F. Güvendiren 

Kayseri 
A .Hilmi Kalaç 

Maraş 
Z. Kayran 
Zonguldak 

/. E, Bozkurd 

M. M. 
Mardin 

Edib Ergin 

Balıkesir 
S. Uzay 

Çanakkale 
H. Ergeneli 

Kütahya 
Sadri Ertem 

Tokad 
Galib Pekel 
Zonguldak 

Rifat Vardar 
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Adliye encümeni mazbatası 

t. B. M. M. 
Adliye encümeni 28 -VI -1940 

Esas No. 1/446 
Karar No. S3 

Yüksek Reisliğe 

Ecnebilerin Türkiyede ikamet, ve seyahatleri 
hakkındaki 3529 numaralı kanunun bazı mad
delerinin tadiline dair Dahiliye vekâleti tarafın
dan hazırlanarak îcra Vekilleri Heyetinin 11 -
VI - 1940 tarihli içtimamda Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihasının Dahiliye en
cümeninin mazbatasile birlikte encümenimize de 
havale ve tevdi buyurulması üzerine ihtiva et
mekte olduğu hükümler tedkik ve müzakere 
oltmdu. 

Lâyihanın esbabı mucibe mazbatasında beyan 
ve izah edildiği veçhile yurdun emniyeti bakı
mından ittihaz edilen tedbirlerin tatbik ve mu
rakabesini daha müessir bir şekilde teğmin mak-
sadile hazırlanmış olan tadil teklifile Dahiliye 
encümeni tarafından 20 nci maddeye ilâve edilen 
hüküm, esas itibarile Encümenimizce de kabule 
şayan görülerek 16 ve 20 nci maddelerde yapıl
mış olan değişiklik ifadeye maksad dahilinde 
vuzuh vermekten ibaret bulunmuştur. Filvaki 
16 ncı maddeye Dahiliye encümeni tarafından 
yapılan ilâvede «ancak Hükümetçe lüzum görü
len zamanlarda birinci fıkradaki mecburiyet hu

susî misafiretlere de teşmil olunabilir» denil
mekte ise de birinci fıkrada münderiç mecburiyet 
zikri geçen fıkra metninde esasen hususî misa
firetlere de şamil olmasına ve tekliften maksad 
müddeti yedi günü geçmiyen hususî misafiret
lere Hükümetçe lüzum görülen hallerde 24 saat 
zarfında ihbar mecburiyetinin tatbikından ibaret 
bulunmasına göre fıkranın bunu ifade eder şekil
de tanzimi ve kezalik 20 nci maddeye Dahiliye 
encümeni mazbatasında beyan olunan şekilde vu
zuh verilmesi ittifakla karar altına alınmıştır. 

Lâyiha yukarıda arzolunan tadillerle Umumî 
Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reis
liğe takdim olunur. 
Ad. E. Reisi M. M. Kâtib , 

Çorum Zonguldak Konya 
M. Çağıl Ş. Devrin G. Gültekin 

Antalya Balıkesir Erzincan 
N. Aksoy O. N. Burcu A. Fırat 
Gazianteb Hatay Mardin 

ö. A. Aksoy H. Selçuk H. Menemencioğlu 
Trabzon 

F. A. Barutçu 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI 

3529 numaralı kanunun 16 net maddesine bir 
fıkra ilâvesine ve, 30 ncu maddesinden 26 raka

mının çıkarılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 3529 numaralı kanunun 16 ncı 
maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra ilâve edil
miştir: 

Ancak Hükümetçe lüzum görülen zamanlar
da birinci fıkradaki mecburiyet hususî misafiret-
lere de teşmil olunabilir. 

MADDE 2 — Bu kanunun 30 ncu maddesinde 
mezkûr 26 rakamı çıkarılmıştır. 

MADDE 3 
teberdir, 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

••DAIIİlilYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRDİ 

Ecnebilerin Türkiyede seyahat ve ikametleri'hak
kındaki kanunun bazı madde terinin, tadiline 

dair kanun lâyihası. 

MADDE 1 — 3529 numaralı kanunun 16, 
20 ve 30 ncu maddeleri aşağıda yazılı şekilde 
tadil edilmiştir: 

On altıncı madde — ikamet, misafiret ve-
yahud her hangi diğer bir maksadla yanlarına, 
evlerine ve idareleri altında bulunan yerlere 
her hangi bir ecnebiyi kabul eden hakikî ve 
hükmî her şahıs 24 saat zarfında en yakın po
lise ve jandarma karakoluna o ecnebinin adını 
ve soy adını, tabiyetini ve meslekini ve taşı
makta olduğu hüviyetine aid vesikanın mahiyet 
tarih ve numarasını ve yanındakileri bildirme
ğe mecburdurlar. Hiç bir menfaat mukabilinde 
olmayan ve müddeti yedi günü geçmiyen husu
sî misafiretler bu hükümden müstesnadır. 

Ancak Hükümetçe lüzum görülen zamanlar
da birinci fıkradaki mecburiyet, hususî misafi-
retlere de teşmil olunabilir. 

Yirminci madde — Ecnebilerin girmekten 
ve ikametten kanunla men edilmiş oldukları 
yerlerden başka memleketin muayyen mıntı
kalarında da münferid veya toplu bir halde 
ikamet veya seyahatleri icra Vekilleri Heyeti 
kararile men veya memleket içinde zabıtadan 
müsaade istihsaline tâbi tutulabilir. 

Otuzuncu madde — 7, 14, 15, 16, 18 ve 19 
ncu maddeler hükümlerine ve 17 nci maddede
ki ihbar mükellefiyetine makbul bir sebeb ol
maksızın riayet etmiyenler 3 aya kadar hafif 
hapis ve 5 liradan 100 liraya kadar hafif para 
cezasile veya bunlardan biri ile cezalandırı
lırlar. 

MADDE 2 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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ADLİYE ENCÜMENİNİN DEĞİTÎRİŞİ 

Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri 
hakkındaki 3529 numaralı kanunun bazı mad

delerini tadil eden kanun lâyihası 

MADDE 1 — 3529 numaralı kanunun 16, 20 
ve 30 ncu maddeleri aşağıda yazılı şekilde tadil 
edilmiştir : 

Madde 16 — İkamet, misaferet veyahud her
hangi diğer bir maksadla yanlarına, evlerine ve 
idareleri altında bulunan yerlere her hangi bir 
ecnebiyi kabul eden hakikî veya hükmî her 
şahıs 24 saat zarfında en yakin polis veya jan
darma karokoluna o ecnebinin adını ve soyadını, 
tabiiyetini ve mesleğini ve taşımakta olduğu hü
viyetine aid vesikanın mahiyet, tarih ve numa
rasını ve yanındakileri bildirmeğe mecburdur
lar. Hiç bir menfaat mukabilinde olmayan ve 
müddeti yedi günü geçmeyen hususî misafiret-
ler bu hükümden müstesnadır. 

Ancak Hükümetçe lüzum görülen zamanlar
da birinci fıkradaki 24 saat zarfında haber ver
me mecburiyeti hususî misafiretlere de teşmil 
olunabilir. 

Madde 20 — Ecnebilerin girmekten ve ika
metten kanunla menedilmiş oldukları yerlerden 
başka memleketin muayyen mıntakalarında da
hi münferid veya toplu bir halde ikamet veya 
seyahatleri İcra Vekilleri Heyeti kararile men-
olunabileceği gibi zabitadan müsaade istihsali
ne de tâbi tutulabilir. 

Madde 30 — Dahiliye encümeninin 30 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı :•' 210) 
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Hü. I Da. E. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini ic- MADDE 3 — Hükümetin dördüncü maddesi 
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. aynen kabul edilmiştir. 

11 - VI -1940 I 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. I 

Dr. B. Saydam Fethi Okyar S. Arıkan 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

Fayık öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağrah 
Mf. V. Na. V. îk. V. 
Yücel A. F. Cebesoy H. Çakır 

S. I. M. V. G. t. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz Muhlis Erkmen 

Mü. V. Ti. V. 
A, Ç&tinkaya N. Topcoğlu j 

(S. Sayısı : 210) 
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Ad. E. 

MADDE 3 — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

» » - « 

( S. Sayısı : 210 ) 
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S. Sayısı: 211 
1936 malî yilı Hazine hesabı umumisine aid mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat Riya
seti tezkeresile 1936 yılı Hazine hesabı katğisi hakkında 

kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni 
mazbatası (3/253.1/38) 

1936 malî yılı hesabı umumisine aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı muha
sebat Riyaseti tezkeresi (3/253) 

T. C. 
Divanı muhasebat 14/16 - V - 1940 

Sayı : U. 165378, H, 136i 
Büyük Millet Mec lisi Yüksek Reisliğine 

Umumî muvazeneye dahil devairin 1936 malî yılı vekil hesabı katğilerine aid mutabakat be
yannamesinin bağlı olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arzeylerim. 

Di. M. Reisi 
8. Oran 

Beyanname 

1 — Teşkilâtı esasiye ve muhasebei umumiye kanunları hükümlerine göre vekaletlerce tanzim 
edilib birer nüshası Divanı muhasebata gönderilmiş olan 1936 malî yılı vekil hesabı katğileri Divanca 
tedkik ve muhakeme olunan muhasib hesabları ve Hazine hesabı umumisi ile karşılaştırılarak uygun
luk derecesi ve ayrılık sebebleri bunlara müteallik cedvellerde gösterilmiş ve beyannamenin mehzi 
olan muhasib hesablarının muhakemeleri intaç edilerek ödetilmesi gereken paralar ayrıca hükme 
bağlanmıştır. 

2 — Hazine hesabı ıımumisninde tahsisat fevkinde görülen 689 lira 84 kuruşluk sarfiyat için 
hesabı katği kanun lâyihası ile mütemmim tahsisat istenilmekte ve Divanca tedkik olunan muhasib 
hesablarma nazaran bu mikdar 818 lira 50 kuruşa baliğ olmaktadır. Bundan müfredatı bağlı ced-
velde arz ve izah olunduğu üzere 588 lira 36 kuruşun Divanca sariflerinden tazminen tahsiline 
hükmolunmuş ve 114 lira 75 kuruşun mahallerince tahsil ve irad kaydedilmiş ve 115 lira 39 kuruşun 
da masrafların taallûk eylediği fasılların diğer maddelerindeki muhassasat bakiyeleri karşılık tu
tulmak suretile kapatılmıştır. 

3 — 3178 numaralı kanunun 1 nei maddesi mucibince 1936 malî yılı umumî muvazenesine dahil 
bazı daire bütçelerinin muhtelif tertiblerine münakale yapılması kabul edilen 184 189 lira tahsisat nieya-
nmda 706 ncı faslın 5 nei maddesinden tenzili icabeden 100 000 liranın Nafia bütçesinin muhassasat tab
losundaki münakalât hanesinde tenzilât sütununa idhali lâzım gelirken mezkûr kanunun tatbiki sırasın
da bu maddenin muhassasat baknesaıin kifayetsizliği sebebile ancak 85 939 lira 22 kuruş geçirildiği 
anlaşıldığından farkı olan 14 060 lira 78 kuruşun tenzilât sütununa ilâvesi icabetmektedir. Ancak 
706 ncı faslın 5 nei maddesinde muhassasat bakiye si Divan kaydına göre 13 625 lira 74 kuruş olub 
bunun 14 060 lira 70 kuruşa iblâğı için 435 lira 4 kuruşluk tahsisata ihtiyaç görülmekte ise de bu 
farkın mezkûr faslın diğer maddelerindeki muhassasat bakiyelerile telâfisi mümkün bulunmuştur. 



4 — Hazine muhasibi iğinin 1933 hesabında mülga vezne i umumiden müdcvver ve (Tasfiye olu
nacak mebaliğ) namile acılan hesabta mukayyed 12 073 520 lira 53 kuruşdan mart 1937 sonuna kadar 
tasfiye edilmediği anlaşılan 9 '405 281 lira 60 kuruş hakkında 1933 mutabakat beyan namesi l.e vaki 
maruzat üzerine Divanı muhasebat encümenince izhar buyrulan temenni ve arzu Hazinece nazarı 
dikkate alınıl) tasfiye muamelelerinin tesri edildiği; bu mikdarın teşrinisani 1939 da 1 milyon küsur 
liraya tenezzül eylemesinden anlaşılmıştır. 

5 —- 10-VI-1930 tarih ve 1700 numaralı Dahiliye memurları kanununun ikinci maddesini mua
dil ,2390 numaralı kanunun 1 nci maddesile hukuk ve mülkiye mezunlartnnı kaymakamlığa veya o 
derecedeki Dahiliye memurluklarına tayinleri için 1 nci sınıl' nahiye müdürlüklerinde veya ona mua
dil memuriyetlerde iki buçuk sene vazife görmeleri esası vazedilmiş ve 2429, 2768 numaralı müzeyyel 
kanunlarla da yukarıda sözü geçen mektebler mezunlarından kadroda münhal olmamasından dolayı 
daha dun dereceli vazifelerde istihdam kılınacak olanların bu dun dereceli memuriyetlerde ifa ede
cekleri hizmetlerin birinci sınıf nahiye müdürlükleri ile ona muadil memuriyetlerde geçmiş telakki 
edilerek bunlardan hizmet müddetleri iki buçuk seneye baliğ olanların da kaymakamlığa veya ona 
muadil Dahiliye memurluklarına tayin edilmelerine cevaz verilmiş bulunmaktadır. 

Bu hükümlere nazaran hukuk ve mülkiye mezunlarının kaymakamlığa tayin edilebilmeleri için ya 
birinci sınıl' nahiye müdürlükleri ile ona muadil memuriyetlerde veya - tayin ve istihdamlan 2429 
ve 2768 numaralı kanunların neşrinden sonraya tesadüf etmek şartile' - kadroda münhal olmamasın
dan dolayı daha dun dereceli memuriyetlerde istihdam edilmiş olmalarına mütevakkıf bulumakta iken 
bunlardan: 

A) Birinci sınıf nahiye müdürlüklerinden daha dun dereceli memuriyetlerde istihdam edilmiş 
olanların, 

B) 2429 ve 3768 numaralı kanunlarda yazılı memuriyetlerde bu kanunların neşrinden evvel vazife 
görmüş ve bu vazifeye tayinleri kadro zaruretine müstenid olduğu tevsik edilmemiş olanların, 

O) Dahiliye memurlar kanuni Je müzeyyel âtında yazılı olmayan ve fakat sonradan neşredilen ka
nunlarla teadül dereceli Dahiliye memurlar kanunu ile müzeyyel âtın da yazılı memuriyetler derece
lerine çıkarılan vazifelerde hizmeti mesbuk olanların; 

Kaymakamlığa veya ona muadil memuriyetlere tayinleri cihetine gidildiği görülmektedir. 
Bu mahiyeti haiz olan tayinler sözü geçen kanunların muhtevi olduğu esaslara muvafık olmadı

ğından muhasiblerce kendilerine ödenen maaş ve harcırahların muhalif tediyelerden madud olaca
ğı tabiî bulunmakla beraber muhasiblerin merkezde salahiyetli makamlar tarafından yapılan tayin
lerin kanunlara uygunsuzluklarına tayin evrakı elde bulunmadığından muttali olamayacaklarına ve 
tayini kanuna uygun olacağı kanaatile esas hakkında tedkikata girişmek lüzumunu da hissetmiye-
eeklerine binaen idare hesablarmm mahkemesi sırasında tayinleri kanunlara uygunluk arzetmedi-
ği görülen memurlara yapılan tediyelerden dolayı mesuliyetin âmiri italara teveccüh etmesi lâzımge-
leceği mütaleasile muhasiblere malî mesuliyet tevcihi cihetine gidilmemektedir. 

6 — Hesabların taallûk ettiği cedvellerde yazılı meşruhat nazarı itibare alınmak şartile Hazine 
hesabı umumisi ile hesabı katği kanun lâyihasında görülen rakamların kabule şayan bulunduğunu 
arz eyleriz. 

Birinci Reis D. : 1 Reisi D. : 2 Reisi D. : 3 Reisi D. : 4 Reisi Aza 
Seyfi Oran F. Eke A. Yurdakul A. Özgen F. Erinç B. Esen 

Aza Aza 
M. Menemencioğlu 7ı\ Bakuy 

Aza Aza 
T. Z. Aslan C. Dincer 

Aza Aza 
N. Başak E. R. Ayla 

Aza Aza 
F. özbudun Z. A. Orb ay 

Aza Aza 
M. î. Er enli H. T) emir soy 

Aza, Müddeiumumi 
M. A. Apak Enver Arkun 

( S. Sayısı : 211) 



1936 malî yılı Hazine hesabı katğisi hakkmda kanun lâyihası (1/38) 

T. Ü. 
Başvekâlet 1-I1I-1938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/766 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1936 senesi hesabı katğisi hakkmda Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince1 

18 - II -1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiie birlikte 
sunulmuştur. 

Başvekil 
r " C. Bayar 

1936 senesi hesabı katği kanunu lâyihası esbabı mucibesi 

Muhasebei umumiye kanununun 101 nci maddesinde j Vekillerden her birinin kendi bütçesine aid 
masraf hesabı katği cedvelierini senei maliye nihayetinden itibaren 9 ay zarfında iki nüsha olarak 
tanzim ile bir nüshasını Maliye vekâletine diğer nüshasını da Divanı muhasebata göndereceği ve 
Maliye vekâleti de kendi vekâletine aid masraf cedvelini bu müddet zarfında Divanı muhasebata 
göndermekle beraber Devletin umumî varidat ve masraflarını muhtevi Hazine hesabı umumisini se
nei maliyenin sonundan itibaren nihayet 17 ay zarfında ihzar ederek Divanı muhasebata irsal ve 
hesabı katği kanun lâyihasile birlikte Büyük Millet Meclisine takdim edeceği yazılıdır. 

Hazine hesabı umumisi Teşkilâtı esasiye ve Muhasebei umumiye kanunlarile muayyen müddetten 
evvel ve 1938 senesi bütçe lâyihasile birlikte Yüksek Kamutaya arzedilmiş bulunuyor. 

1936 senesi bütçesinin Malî sene zarfında geçirdiği safahatı tahlil eden hesabı katği kanun lâyi
hasına merbut olan cedvel ve tablolarda görüleceği üzere 1936 senesinden (Hususî kanunlar muci
bince karşılığı fevkalâde menabiden teğmin edilen masraflar dahil olmak üzere) (260 265 323) lira 
(16) kuruş bütçe sarfiyatı olmuş ve 3010 numaralı kanuna tevfikan ertesi senelerde mahsubu yapıl
mak üzere (11. 447 992) lira (64) kuruş avans verilmiştir. 

1936 malî senesinde haliyeden (Fevkalâde menabiden elde edilen varidat dahil olmak üzere) 
(266 359 365) lira (99) kuruş tahakkuk vaki olmuş ve geçen seneler bakayasından müdevver 
(106 506 696) lira (81) kuruş ile birlikte (372 866 062) lira (80) kuruşluk tahakkukata karşı 
haliyeden (257 780110) lira (14) ve sabıkadan (13 298 422) lira (78) kuruş ki ceman (271078 532) 
lira (92) kuruş tahsilat yapılmıştır. Aynı sene zarfında Sıhhiye, Maarif, îktısad, Ziraat, Millî Mü
dafaa Kara kısmile Emniyet aınuriı müdürlüğü, Jandarma umum komutanlığı ve Millî Müdafaa 
Deniz müsteşarlığı dairelerince fasıl itibarile (689) lira (84) kuruş tahsisat harici sarfiyat vaki olub 
memurini aidesi haklarında idarî takibat yapılmakla beraber hizmetin ifa edilmiş olması itibarile 
işbu sarfiyat mukabilinin tahsisatı mütemmime olarak kabulü muvafıkı madelet görülmüştür. 

Bütçeye konulan tahsisat ile muhtelif kanunlarla ilâve ve tenzil edilen tahsisatın 1936 malî senesi 
nihayetinde baliğ olduğu (281 411 412) lira (40) kuruşa, tahsisat harici sarfiyatın ilâvesinden ve 
vukubulaıı tediyat ile 3010 numaralı kanuna tevfikan ertesi senelerde mahsubu icra edilmek üzere 
avans olarak tediye edilen ve mukabil tahsisatı mevkuf tutulan mikdarm tenzilinden sonra (9 698 786) 
lira (44) kuruş tahsisat bakiyesi kalmış ve bunun imha olunması lâzımeden bulunmuştur. 

Bu esaslara göre tanzim olunan hesabı katği kanun lâyihası merbuten takdim kılınmıştır. 



Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Di. M. Encümeni 10-VI-1940 

Esas No. 1/38, 3/253 
Karar No. 43 

Yüksek Reisliğe 

1936 malî yılı hesabı katğisi hakkında Başvekilliğin 1 - I I I -1938 tarihli ve 6/766 numaralı tezke-
resile teklif olunan kanun lâyihası ve Divanı muhasebattan gönderilen mutabakat beyannamesi 
Encümenimize havale olunmakla kanunun tarif ettiği şekilde tanzim edilmiş olduğu anlaşılan Ha
zine hesabı umumisi ve mutabakat beyannamesi Divanı muhasebat reisi, Maliye Muhasebei umu
miye müdiri umumîsi hazır bulundukları halde ayrı, ayrı tedkik ve müzakere olundu. 

Muhassasat 
Bütçe ile verilen : 
1936 malî yılı bütçesile 212 755 580 lira verilmiş olub mutabakat beyannamesile Hazine hesabı 

umumisinde yazılı rakamların buna uygun olduğu görülmüş isede mutabakat beyannamesinde Zi~ 
raat vekâleti bütçesinin yekûnu müfredatına göre 1 lira fazla olduğu ve mezkûr 1 lira bütçe ile 
verilen muhassasat sütununa idhal edilmiş isede umumî muhassasata idhal edilmediği izah edil
miş; bütçenin Umumî Heyetçe fasıl, fasıl müzakere ve kabul edilmekte olmasına binaen umumî 
muhassasat meyanına idhal edilmemesi Encümenimizce de muvafık görülmüştür. 

Munzam ve fevkalâde tahsisat : 
Mutabakat beyannamesinde munzam ve fevkalâde tahsisatlarla, hususî kanunları mucibince tediye 

mikdarları tahsisat addedilen mebaliğ mikdarı bütçenin bazı fasıllarından tenzil olunub fevkalâde tah
sisat olarak verilmiş olan 539 281 lira ile birlikte 67 147 945 lira 64 kuruş olarak yazılı bulunduğu 
Jıalde Hazine hesabı umumisinde bunun 6 755 559 lira 3 kuruş fazlasile 73 903 504 lira 67 kuruş 
gösterildiği anlaşılmıştır. 

Yapılan tedkikat neticesinde bu farkın : 

Hazine hesabı umumisinin 
fazlası noksanı Dairesi 

Lira E. Lira K. 

•449 759 65 Maliye vekâleti 

774 155 71 

429 88 

46 163 90 

w. 

Muhasebei umumiye kanununun. 48 nci maddesi 
mucibince 162 nci mukannen masraflar faslının 
maddelerinden her birine bütçeye mevzu tahsisat 
ile sarfiyat arasındaki farkın muhnassasat olarak 
ilâvesi icabederken dairesince bidayeten tahmin 
olunan ve sarfiyattan fazla bulunan mikdarm da 
hesabı katğiye idhal edilmiş olmasından. 

2794 numaralı kanun mucibince teşkil olunan 
amortisman sandığının sermaye olarak aldığı me-
baliğin irad ve masraf kaydi ve sarfiyat mikdarı-
nın aynen muhassasat olarak gösterilmesi icabe
derken bu muamelenin yapılmamış olmasından. 

Mahallî hisselere aid tahsilatın aynen muhassa
sat olarak gösterilmekte olması hasebile tahsilattaki 
farkın muhassasata da sirayet etmekte olmasından. 

2794 numaralı kanun mucibince amortisman 
sandığı masarifinin nâzım fasılda sarfiyat ve ay
nen tahsisat olarak gösterilmesi icabederken daire-
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fazlası noksanı Dairesi 
Lira K. l i ra K. 

770 120 52 Düyunu umumiye 

12 659 49 Gümrük ve inhi
sarlar vekâleti 

600 Nafia vekâleti 

13 625 74 » » 

3 685 729 99 M. M. V. Kara 

1 321 027 60 M. M. V. Hava 

284 321 55 M. M. V. Deniz 

1 038 804 22 Askerî fabrika
lar U. M. 

7 576 478 64 820 919 61 Yekûn 
820 919 61 

6 755 559 03 Hesabı katğinin faz 

since bu muamelenin yapılmamış olmasından. 
Muhasebei umumiye kanununun 48 nci maddesi 

mucibince 323 ncü mütekaid dul ve yetim maaşları 
ve tahsisatları faslına bütçeye mevzu tahsisat ile 
sarfiyat arasındaki farkın muhassasat olarak ilâ
vesi icabederken bidayeten tahmin olunan ve sar
fiyattan fazla bulunan kısmının da hesabı katğiye 
idhal edilmiş olmasından. 

Muhasebei umumiye kanununun 48 nci mad
desi mucibince 292 nci mukannen masraflar faslı
nın maddelerinden her birine bütçeye mevzu 
tahsisat ile sarfiyat arasındaki farkın mu
hassasat olarak ilâvesi icabederken bidayeten tah
min olunan ve sarfiyattan fazla bulunan kısmının 
da hesabı katğiye idhal edilmiş olmasından. 

1525 numaralı kanun mucibince şose ve köprüler 
hasilâtı olarak tahsil olunan mebaliğden sarfe-
dilmiyen kısmı müteakib senede yeniden varidat 
ve tahsisat kayid edilmek üzere varidat ve tahsi
sattan tenzil edilmekte olması hasebile hesabı kat-
ğide sarfiyatta noksan gösterilen işbu mebaliğin 
muhassasattan da çıkarılmış olmasından. 

3178 numaralı kanun mucibince 706 nci faslın 
5 nci maddesinden 100 000 liranın tenzili icabeder
ken kanunun tebliği tarihinde bu maddede mev-
cud olan 85 939 lira 22 kuruşun tenzil edilerek 
bilahare muhasibliklerce istimal olunmayarak 
tenkis olunan işim tahsisatında tenzil edileceği 
yerde iptali lâzımgelen muhassasat m ey anın da gös
terilmiş olmasından. 

Devri meşrut tahsisatlarda düyun mevzubahs 
olamayacağına binaen 3037 numaralı kanun muci
bince açılan hususî fasıllardan 3010 numaralı ka
nuna tevfikan verilmiş olan avansların hizmetin 
ifa olunduğu sene bütçesinde kendi fasıllarından 
mahsubu ve mezkûr 3037 numaralı kanunun 3 
ncü maddesi mucibince de tahsisat kayid olunan 
mebaliğden senesi içinde sarfolunmayan kısmı
nın o sene hesablarmdan tenzili ile ertesi sene ye
niden varidat ve tahsisat kaydı icabederken avans 
olarak verilmiş olan işbu mebaliğa aid tahsisatın 
tenzil edilmiyerek mevkuf tutulmuş olmasından. 
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i'ukarıda gösterilen sebebierden ileri geldiği anlaşılmış ve buna nazaran mutabakat beyanname
sinde gösterilen 279 903 959 lira 68 kuruş muhassasat olarak kabul edilmiştir. Ancak Emniyet işleri 
umum müdürlüğü bütçesinde 373 lira 59 kuruş, Jandarma umum kumandanlığı bütçesinde 6 lira 
59 kuruş, Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti bütçesinde 102 lira 59 kuruş, Maarif vekâleti bütçesinde 
89 lira 34 kuruş, İktısad vekâleti bütçesinde 36 lira 17 kuruş Ziraat vekâleti bütçesinde 2 lira 42 ku
ruş Millî Müdafaa vekâleti (Kara kısmı) bütçesinde 158 lira 32 kuruş ve Millî Müdafaa vekâleti 

(deniz kısmı) bütçesinde 22 lira 47 kuruş ki, ceman 818 lira 50 kurusun tahsisat harici sarfiyat 
yapılmış olduğu mutabakat beyannamesinde gösterilmiştir. 

Encümenimizce yapılan tedkikat neticesinde mezkûr meblâğın tamamen Devlet hizmetine sarf olun
duğu anlaşılmış ve âtiyen bu gibi sarfiyata mahalvo imkân bırakılmamasını teğminen alâkadarları 
hakkında idarî takibat yapılmasına tevessül edildiği Hazine hesabı umumisine aid izahnamede yazı
lı bulunmuş olduğundan 818 lira 50 kuruşluk mütemmim tahsisat kabul edilmek suretile muhassasat 

mikdarı 279 904 778 lira 18 kuruşa iblâğ olunmuştur. 

"•*" r" " Sarfiyat 

Mutabakat beyanamesinde sarfiyat yekûnu 265 796 726 lira 84 kuruş olduğu halde Hazine hesabı 
umumisinde 918 202 lira 26 kuruş noksanile 264 878 524 lira 58 kuruş gösterilmiştir. 

Mutabakat beyannamesinde yazılı tediye mikdarları muhasib hesabları üzerinde Divanı muhase
batça evrakı müsbiteye istinaden yapılan tedkikat ve muhakemat neticesinde tesbit edilmiş olduğu 
cihetle Encümenimizce beyannamede yazılı mikdar sarfiyat olarak kabul ve bağlı cedveller ona göre 
tanzim edilmiştir. 

Muhassasat bakiyesi 

Encümenimizce kabul edilen muhassasat ve sarfiyata göre ımuhassasat bakiyesi 14 108 051 lira 34 
kuruştan ibare olub bundan 1 624 424 lira 50 kuruşu düyunu umumiye, 2 966 580 lira 82 kuruşu 
Ziraat vekâleti, 269 250 lira 74 kuruşu Millî Müdafaa vekâleti (Kara kısmı), 235 728 lira 72 kuru
şu Millî Müdafaa vekâleti (Hava kısmı), 22 124 lira 50 kuruşu Millî Müdafaa vekâleti (Deniz kıs
mı) bütçelerinden olmak üzere ceman 5 118 109 lira 28 kuruşun ati senelerde mahsubu yapılmak üze
re 3010 numaralı kanun mucibince avans olarak verildiği anlaşıldığından mukabilleri tahsisatlarından 
mevkuf tutulmak ve 482 208 lira 89 kuruşu Maliye vekâleti, 152 267 lira 14 kuruşu Maarif vekâleti 
bütçelerine aid olmak üzere ceman 634 476 lira 3 kuruşun gelecek seneye devri lâzımgeldiği anlaşıl
dığından müteakib seneye devredilmek suretile ceman 5 752 585 lira 31 kuruş çıkarıldıktan sonra 
üst tarafı olan 8 355 466 lira 3 kuruşun iptali lâzız görülmüş ve bağlı cedveller bu esasa göre tanzim 
edilmiştir. 

Varidat 

Tahakkukat : 
Mutabakat beyannamesinde 376 660 322 lira 30 kuruş gösterildiği halde Hazine hesabı umu

misinde 379 563 852 lira 51 kuruş yazılı olduğu görülmüştür. 

Tahsilat : 
Mutabakat beyannamesinde 270 805 298 lira 61 kuruş gösterildiği halde Hazine hesabı umumi

sinde 276 578 092 lira 58 kuruş yazılı olduğu görülmüştür. 
Gerek tahakkukat ve gerek tahsilattaki farkların varidata taallûk eden bir kısım mebaliğin mu 

amelâtı nakdiye arasına konulması ve muamelâtı nakdiyeye taallûk eden bir takım paraların varidat 
hesablarma alınması ve bunların tashihi hakkında Divanı muhasebatça yapılan tebligatın Hazinece 
tamamile yapılamaması gibi sebeblerden ileri geldiği anlaşıldığından mutabakat beyannamesinin esas 
ittihazı muvafık görülmüş ve bağlı cedveller de ona göre tanzim edilmiştir. 

Hazine hesabı umumisine ve mutabakat beyannamesine aid cedveller üzerinde yapılan tedkikat 
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bitirildikten sonra mutabakat beyannamesinde yazılı hususatm tedkik ve müzakeresine geçildikde: 

Beyannamenin; Vekil hesabı katğilerinin Divanca tedkik ve muhakeme olunan muhasib hesablan 
ve Hazine hesabı umumisile karşılaştırılarak uygunluk derecesi ve ayrılık sebeblerinin bağlı cedvel-
lerde gösterilmiş ve beyannamenin mehazı olan muhasib hesablarmm muhakemeleri intaç edilerek 
ödettirilmesi gereken paraların ayrıca hükme bağlanmış olduğundan bahis bulunan 1 nci fıkrası 
hakkında muktaza tayinine mahal görülmemiş ve tahsisat harici sarfiyat ile cedvellerde yazılı meş
ruhatın nazarı dikkate alınması hususları yazılı bulunan 2, 3 ve 6 ncı fıkralar hakkında yukarıda 
muhassesat ve sarfiyat bahislerinde karar ittihaz edilmiş, mülga veznei umumiden müdevver (tasfi
ye olunacak mebaliğ) namile açılan hesabdan mukayyed mebaliğin T. sani 1939 da bir milyon kü
sur liraya tenezzül eylemesinden bahis bulunan 4 ncü fıkra okunarak henüz tasfiye edilmediği an
laşılan bir milyon küsur liranın da tasfiye muamelelerinin tesrii ve Dahiliye memurları hakkındaki 
beşinci fıkrası okunarak Divanı muhasebatın bu fıkrada mevzubahs eylediği tayinler üzerine en
cümence icra kılman tedkikat neticesinde 1700 numaralı D a h i c e memurları kanunile müzeyye-
lâtının icabatına göre Mülkiye veya Hukuk mektebi mezunlarından birinci sınıf nahiye müdürlüğüne 
veya muadili memuriyetlere tayin olunanların kaymakamlığa terfileri için geçirecekleri müddetin 
bu mekteblerden mezun olduktan sonra geçmesi kanunun ruh ve maksadına daha uygun görülüb 
esasen bu cihet Divanın kânunuevvel 1938 ilâ şubat 1939 üç aylık raporlarının 24 ncü fıkrasına 
müsteniden katğiyet kesbeylemiş olmasına binaen tayinlerin gerek bu cihete taallûk eden kısımları 
gerekse fıkrada yazılı diğer noktalara temas eden safahatı üzerine Divanın alâkadaranm harcırah
ları münasebetile yazdığı red müzakereleri neticesinde Vekâleti müşarünileyhaca muhasebei umu
miye kanununun 76 ncı maddesi hükmünün tatbikma geçilerek lâzimei hale tevessül kılınması icab-
eylerken bu cihet ihtiyar olunmıyarak memurun yine mahalli memuriyetine her hangi bir veçhile 
izam kılınmak suretile emrivaki ihdası doğru olmamakla beraber evvelce içtihad ihtilâfından doğa
rak emri vaki halini almış bulunan tayinlerin alahalihi kabulü ile bundan sonra Divanca şu veya 
bu gibi esbab ve delâiîi kanuniye serdile yazılan red takrirleri mündericatma vekaletlerce kanaat 
getirilmiyerek vizesinde İsrar edilmek istenildiği takdirde muhasebei umumiye kanununun arzolunan 
maddesi hükmünün tatbikma itina edilmesi lüzumunun usul ittihazı temenniye şayan görülmüştür. 

Yukarıda yazılı sebebi ere göre : 
A) Umumî sarfiyat mikdarı beyannamede yazılı olduğu üzere 265 796 726 lira 84 kuruş olarak 

tesbit ve 1 nci madde ona göre tadil edilmiştir. 
B) Varidat mikdarı beyannamede yazılı okluğa üzere kabul ve madde ona göre tadil edilmiştir. 
C) Tahsisat harici sarfiyata ^öre mütemmim tahsisat mikdarı beyannamede yazılı olduğu üzere 

818 lira 50 kuruş olduğundan 3 ncü madde buna göre tadil edilmiştir. 
Ç) Ati senelerde mahsubu yapılmak üzere 3010 numaralı kanun hükümlerine göre verilmiş olan 

avanslara mukabil mevkuf tutulması icabeden tahsisatlarla 1936 malî yılı içinde sarfolunmayan 
ve hususî kanunlarına tevfikan müteakib seneye devri ve bunların haricinde kalıb ibtali lâzımge-
len muhassasat 4 ncü maddede gösterilmiş olduğundan encümenimizce bunların ayrı ayrı maddeler-

*de gösterilmesi muvafık görülmüş ve 4 ncü maddede mevkuf tutulan ve 5 nci maddede 1937 malî 
yılma devrolunan ve 6 ncı maddede iptal olunan muhassasat gösterilmek suretile tadil edilmiştir. 

D) 5 ve 6 ncı maddelerde 7 ve 8 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Yukarıda izah edildiği şekilde tanzim kılman kanun lâyihası Umumî Heyetin yüksek tasvibine 

arzedilmek üzere sunuldu. 

Divanı Mu. En. R. Na. M. M. Eâtib 
Çanakkale Kastamonu Balıkesir Bolu Bolu 

E. Bulayırlı R. Bulayırh H. Dicle H. Şeremetli Cemil özçağlar E. Yerlikaya 

Burdur Erzurum Sivas 
M. Sanlı N. Dumlu M. Gürleyük 
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r HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1936 senesi hesabı katği kanun lâyihası 

MADDE 1 —1936 senesi masarifi umumiyesi 
- hususî kanunlar mucibince varidat ile karşıla
nan masraflar dahil - merbut (A) cedvelinde 
gösterildiği üzere (260 265 323) lira (16) kuruş
tur. 

MADDE 2 — Mezkûr sene Hazine varidatı 
umumiyesi - hususî kanunlar mucibince elde edi
len fevkalâde varidat dahil - merbut (B) cedve
linde gösterildiği üzere (271 078 532) lira (92) 
kuruştur. 

MADDE 3 — Ayni sene zarfında Sıhhiye, 
Maarif, İktısad, Ziraat vekâletlerile Millî Müda
faa vekâleti Kara ve Deniz kısımları ve Emniyet 
umum müdürlüğü, Jandarma umum komutan
lığı dairelerince fasıl itibarile tahsisat harici sar-
folunan (689) lira (84) kuruş tahsisatı mütem
mime olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — 3 ncü maddedeki mütemmim 
tahsisatın umumî tahsisata ilâvesinden ve 3010 
numaralı kanuna tevfikan ertesi senelerde mah
subu icra edilmek üzere avans olarak tediye 
edilen ve mukabil tahsisatı mevkuf tutulan 
(11 447 992) lira (64) kuruşun tenzilinden son
ra gayriezsarf kalan (9 698 786) lira (44) ku
ruş tahsisat imha edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

DÎVANI MUHASEBAT ENCÜMENİNİN 
DEĞİŞTÎRÎŞÎ 

1936 malî yılı hesabı katği kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1936 malî yılı umumî masarifi 
bitişik ( A ) cedvelinde gösterildiği üzere 
265 796 726 lira 84 kuruştur. 

MADDE 2 — Adı geçen yıl umumî tahsilatı 
bitişik ( B ) cedvelinde gösterildiği üzere 
270 805 298 lira 61 kuruştur. 

MADDE 3 — 1936 malî yılı bütçelerinde 395 
nci fasıldan 253 lira 38 kuruş, 396 ncı fasıldan 
63 lira 82 kuruş, 411 nci fasıldan 23 lira 71 ku
ruş, 400 neti fasıldan 32 lira 68 kuruş, 431 nci 
fasıldan 2 lira 15 kuruş, 432 nci fasıldan 91 ku
ruş, 437 nci fasıldan 3 lira 53 kuruş, 529 ncu fa
sıldan 79 lira 60 kuruş, 537 nci fasıldan 22 lira 
99 kuruş, 629 ncu fasıldan 89 lira 34 kuruş, 
775 nci fasıldan 36 lira 17 kuruş, 820 nci fasıl
dan 2 lira 42 kuruş, 883 ncü fasıldan 185 lira 33 
kuruş, 969 ncu fasıldan 22 lira 47 kuruş fazla 
sarfedilen ve bitişik (A) cedvelinde ayrı bir sü
tunda gösterilen 818 lira 50 kuruş mütemmim 
tahsisat olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Âti senede mahsubu yapılmak 
üzere 3010 numaralı kanun hükümlerine göre 
avans olarak verilen ve bitişik (A) cedvelinde 
ayrı bir sütunda gösterilen 5 118 109 lira 28 ku
ruş tahsisattan mevkuf tutulmuştur. 

MADDE 5 — Muhassasattan devri meşrut 
olub bitişik (A) cedvelinde ayrı bir sütunda gös
terilen 634 476 lira 3 kuruş 1937 malî yılma 
devrolunmuştur. 

MADDE 6 — Muhassasattan 1936 malî yılı 
içinde sarf olunmayan ve bitişik (A) cedvelinde 
ayrı bir sütunda gösterilen 8 355 466 lira 3 ku
ruş iptal olunmuştur. 

MADDE 7 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 
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MADDE 6 — Bu kanunun icrasına Maliye 

vekili memurdur. 

Bş. V. 
C. Bayat 
Da.V. 
Ş. Kaya 
Mf. V. 

8. Arikan 
S. î . M. 

18 - H -1938 
Ad. V. M. M. V. 

Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Ha. V. Mal. V. 

Dr. T. B. Araş F. Ağralı 
Na. V. Ik. V. ve Zr. V. V. 

A. Çetinkaya Ş. Kesebir 
V. G. I. 

Dr. H. Alataş Bana Tarhan 

MADDE 8 — Bu kanunu icraya Maliye ve
kili memurdur. 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

Dairesi 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Cumhur 
Divanı muhasebat 
Başvekâlet 
Şûrayi devlet .. 
istatistik umum müdürlüğü 
Diyanet işleri reisliği 
Maliye vekâleti 
Düyunu umumiye 
Tapu ve kadastro umum M. 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
Dahiliye vtkâleti 
Matbuat umum müdürlüğü 
Emniyet işleri umum müdürlüğü 
Jandarma umum kumandanlığı 
Hariciye vekâleti 
Sıhhat ve içtimaî muavenet V. 
Adliye vekâleti 
Maarif » 
Nafia » 
İktısad » 
Ziraat » 
M. M. Vekâleti (Kara kısmı) 

» » (Hava » ) 
» » (Deniz » ) 

Askerî fabrikalar umum M. 
Harita umum müdürlüğü 

A - i 

Mütemmim 
Muhassasat 

Lira K. 

3,327,077 
400,100 
589,590 

1,735,664.66 
216,900 
312,200 
607,630 

30,341,656.53 
55,110,871.16 
1,252,120 
5,415,431.22 
4,649,626 

136,390 
4,757,790 
9,832,336.16 
3,493,175 
8,662,481.27 
8,775,381.74 

11,659,279.40 
2*9,846,231.84 
12,906,400 
11,757,829.28 
52,014,782.19 

9,581,270.96 
6,767,566.87 
5,041,508.40 

712,670 

tahsisat 
L. K. 

373.59 
6.59 

102.59 

89.34 

36.17 
2.42 

185.33 

22,47 

CEDVELÎ 

Muhassasat 
yekûnu 
Lira K. 

3,327.077 
400.100 
589.590 

1,735,664.66 
216,900 
312,200 
607,630 

30,341,656.53 
55,110.871.16 

1,252,120 
5,415,431.22 
4,649,626 

137,390 
4,758,163.59 
9,832,342.75 
3,493,175 
8,662,583.86 
8,775,381.74 

11,659,368.74 
29,846,231.84 
12,906,436.17 
11,757,831.17 
52,014,967.52 
9,581,270.96 
6,767.589.34 
5,041,508.40 

712.670 

3010 
kanu 
bince 
avan 

bili m 
Sarfyat tula 

Lira K. L 

3.293,815.47 
394,627.25 
559,035.76 

1.716,974.35 
213.019.53 • 
294,218.29 
577,586.96 

28,334,469.58 
52,707,126.68 1.62 
1,177,529.13 
5,167,953.24 
4,534,852,47 

135.556.35 
4.687,985.41 
9,674,240.62 
3.443.981.99 
8,199,750.63 
8,256,018.88 

11,260,905.88 
27,679,483.68 
12,412,913.04 
8,066,899.91 2,96 

51,413,501.29 26 
9,183,220.46 23 
6,718,198.85 2 
4.990.174.98 

702.686.16 

Yekûn 279,903,959.68 818.50 279,904,778.18 265,796,726.84 5,11 
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F. Muhassasatm nevi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

20 
21 

22 
23 
24 
25 
26 

Tahsisat 
Üarcırah 
Memurlar maaşı 
Müstahdemler ücreti 
Muvakkat tazminat 
Mefruşat 
Levazım 
Muhtelif masraflar 
Millî saraylar masrafı 
Riyaset otomobil masrafı 
Mütenevvi masraflar 
Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 
Matbaa işletme masrafı 
Kütüphane masrafı 
Beynelmilel parlementolar ittihadına işti
rak hissesi 
İnşaat ve tamirat 
Yeni yapılacak Meclis binası için istim
lâk edilen yerin tahdid ve teşciri ve bina 
projesinin ihzarı masrafı 
Tesisat ve demirbaş 
788 "numaralı kanunun tatbiki masrafı 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1934 yılma aid tahsisatsız borçlar 

Muhassasat 
Lira K. 

ilet Meclisi 
2 231 250 
465 207 
136 668 
157 800 
21 444 
2 240 

.15 680 
46 480 
129 500 
3 900 
8 110 
700 

2 660 
3 550 
300 
68 

7 720 
5 760 

1 630 
31 000 

34 850 
8 000 
2 900 
8 030 
1 130 
500 

3 327 077 

Sarfiyat 
Lira 

2 226 917 
464 930 
132 594 
156 931 
21 068 
2 219 
14 349 
45 705 
122 035 
2 887 
7 363 
378 

2 553 
2 711 
299 
68 

7 512 
5 753 

1 238 
24 605 

34 370 
7 721 
1 678 
7 365 
552 
0 

3 293 815 

K. 

94 
81 
18 
91 
04 
08 
76 
96 
34 
33 
89 
81 
75 
38 
81 

94 
10 

15 
93 

94 
82 
10 
60 
90 

47 

iptal olunan 
tahsisat 
Lira 

4 332 
276 

4 073 
868 
375 
20 

1 330 
774 

7 464 
1 012 
746 
321 
106 
838 
0 
0 

207 
6 

391 
6 394 

479 
278 

1 221 
664 
577 
500 

33 261 

K. 

06 
19 
82 
09 
96 
92 
24 
04 
66 
67 
11 
19 
25 
62 
19 

06 
90 

85 
07 

06 
18 
90 
40 
10 

D3 

Riyaseti Cumhur 

31 Reisicumhur tahsisatı 
32 Memurlar maaşı 
33 Yaverler tahsisatı 
34 Muvakat tazminat 
35 Müstahdemler ücreti 
36 Masarifi umumiye ve müstahdemler iaşesi 

Yekûn 

173 760 
39 204 
4 800 
3 096 
54 240 
125 000 

400 100 

173 760 
38 091 
4 420 
2 989 
50 368 
124 997 

394 627 

99 
09 
44 
31 
42 

25 

0 
1 112 
379 
106 

3 871 
2 

5 472 

00 
01 
91 
56 
69 
58 

75 
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F. Muhassasatm nevi 

41 
42 

43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

56 
57 

Memurlar maaşı 
1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi 
mucibince verilecek tekaüd ikramiyesi 
Müstahdemler ücreti 
Muvakkat tazminat 
Mefruşat ve demirbaş 
Levazım 
Müteferrika 
Mütenevvi masraflar 
Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâleme. bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 
Kitab bedeli ve tercüme masrafı 
Staj için Avrupaya gönderilecek rııura-
kiblerin tahsisatları ile azimet ve avdet 
harcırah lan 
Meremet 
788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Muhassasat 
Lira K. 

muhasebat 
453 924 

5 000 
19 740 
56 992 
4 800 
13 400 
5 000 
10 480 
1 400 
5 980 
1 530 

50 
560 
500 

2 714 
5 470 
2 050 

589 590 

Sarfiyat 
Lira 

439 243 

0 
19 675 
56 344 
4 787 
10 352 
4 844 
8 066 
1 153 
4 509 
1 498 

22 
560 
470 

0 
5 470 
2 035 

559 035 

K. 

74 

72 
30 
78 
74 
13 
84 
24 
60 
86 
84 

35 

62 

76 

tptal olunan 
tahsisat 
Lira K. 

.->¥' 

14 680 26 

5 000 
64 28 
647 70 
12 22 

3 047 26 
155 87 

2 413 16 
246 76 

1 470 40 
31 14 
27 16 
0 
29 65 

2 714 
0 
14 38 

30 554 24 

Başvekâlet 

61 Başvekil tahsisatı 
62 Memurlar maaşı 
63 1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi 

mucibince verilecek tekaüd ikramiyesi 
64 Müstahdemler ücreti 
65 Muvakkat tazminat 
66 Mefruşat ve demirbaş 
67 Levazım 
68 Müteferrika 
69 Başvekâlet otomobili masarifi 
70 Mütenevvi masraflar 
71 Daimî memuriyet harcırahı 
72 Muvakkat memuriyet harcırahı 
73 Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 
74 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
75 Posta ve telgraf ücreti 
76 Matbaa masrafı 
77 Tahsisatı mesture 

8 400 
53 000 

1 
14 400 
7 479 
4 900 
720 

1 820 
19 500 
1 100 
500 

2 800 
2 100 
1 900 
1 380 
57 040 
77 400 

8 400 
52 775 

0 
13 859 
6 258 
4 689 
508 

1 683 
19 102 

922 
0 

2 618 
2 084 
1 641 
1 380 
56 *880 

1 477 400 

35 

78 
40 
67 
20 
39 
27 • 
96 

13 
38 
75 

76 

" 0 
224 

1 
540 

i 220 
210 
211 
136 
397 
177 
500 
181 
15 
258 
0 

159 
0 

65 

22 
60 
33 
80 
61 
73 
04 

87 
62 
25 

24 
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iptal olunan 

F. 

78 

79 
80 

A 80 
F.M. 

81 
82 

83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 

A 94 

Muhassasatın nevi 

Muhtelif evrak hazinelerinin tasnif ve tev
hidi ücret ve umumî masrafları 
788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
Geçen yıl borçlan 
Siyasî müsteşarlar tahsisatı 

Devlet meteoroloji işleri umum müdür
lüğü maaş, ücret ve umumî masrafları 

Yekûn 

Şûrayi 

Memurlar maaşı 
1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi 
mucibince verilecek tekaüd ikramiyesi 
Müstahdemler ücreti 
Muvakkat tazminat 
Mefruşat ve demirbaş 
Levazım 
Müteferrika 
Mütenevvi masraflar 
Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 
Posta ve telgraf ücreti 
Kitab ve risale mubayaa bedeli 
788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
Geçen sene borçları 

Yekûn 

Muhassasat 
Lira 

20 450 
1 000 

100 
10 000 

49 674 

1 735 664 

devlet 
179 333 

8 520 
4 680 

15 840 
800 

3 080 
1 300 
1 270 

600 
360 
190 
260 
150 
490 

26 

216 900 

K. 

66 

66 

52 

, 

48 

00 

Sarfiyat 
Lira 

20 448 
181 

13 
4 340 

41 784 

1 716 974 

177 976 

8 520 
4 664 

15 001 
713 

2.857 
970 

1 033 
397 
139 
137 
260 
104 
217 

26 

213 019 

K. 

59 
50 
71 
84 

67 

35 

45 

59 
36 
10 
27 
42 
82 
75 
20 
44 

15 
50 
48 

53 

tahsisat 
Lira 

1 
818 

86 
5 659 

7 889 

18 690 

1 357 

0 
15 

838 
86 

222 
329 
236 
202 
220 

52 
0 

45 
272 

0 

3 880 

K. 

41 
50 
29 
16 

99 

31 

07 

41 
64 
90 
73 
58 
18 
25 
80 
56 

85 
50 

47 

İstatistik umum müdürlüğü 

95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 

Memurlar maaşı 
Müstahdemler ücreti 
Muvakkat tazminat 
Mefruşat ve demirbaş 
Levazım 
Müteferrika 
Mütenevvi masraflar 
Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
Resmî telefon tesis ve mükâleme masraf! 
Posta ve telgraf ücreti 
Kitab ve risale masrafı 

72 780 
20 700 
11 832 
1 250 
2 350 
1 375 
1 050 

100 
900 
200 
215 

9 238 
31 830 

64 488 
19 927 
10 827 
1 245 
2 257 
1 363 
1 043 

86 
536 
189 
121 

9 238 
31 091 

69 
61 
43 
67 
30 
46 
77 
80 
46 
22 
42 

46 

8 291 
772 

1 004 
4 

92 
11 

6 
13 

363 
10 
93 
0 

738 

31 
39 
57 
33 
70 
54 
23 
20 
54 
78 
58 

54 
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F. 

108 
109 
110 
111 
112 

Muhassasatm nevi 

Beynelmilel istatistik enstitüsüne yardım 
Beynelmilel kongrelere iştirak masrafı 
Umumî nüfus sayımı masrafı 
788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
Geçen ve eski yıllar borçları 

Yekûn 

Muhassasat 
Lira K. 

860 
1 920 

155 000 
300 
300 

312 200 

Sarfiyat 
Lira 

860 
1 727 

148 842 
290 
79 

294 218 

K. 

58 
81 
93 
68 

29 

İptal olunan 
tahsisat 
Lira K. 

0 
192 42 

6 157 19 
9 07 

220 32 

17 981 71 

Diyanet işleri reisliği 

115 Memurlar maaşı 
116 1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi 

mucibince verilecek tekaüd ikramyesi 
117 Merkez müstahdemleri ücreti 
118 Vilâyetler müstahdemleri ücreti 
119 Muvakkatt azminat 
120 Müstahikini ilmiye maaş ve tahsisatı fev

kalâdesi 
121 Merkez mefruşat ve demirbaşı 
122 Merkez levazımı 
123 Merkez müteferrikası 
124 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 
125 Vilâyetler levazımı 
126 Vilâyetler müteferrikası 
127 Mütenevvi masraflar 
128 Daimî memuriyet harcırahı 
129 Muvakkat memuriyet harcırahı 
130 Resmî telefon tesis ve mükaleme masrafı 
131 Posta ve telgraf ücreti 
132 Kuranı Kerim ve ahadisi şerife tercüme ve 

tefsir ücretlerile bunların ve hutbelerin 
tab ve neşir masrafı 

133 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
134 Geçen yıl borçları 
135 Eski yıl borçları 

Yekûn 

513 398 

5 000 
4 440 
16 560 
6 168 

30 400 
480 
960 
580 
500 

2 880 
700 

5 440 
1 400 
500 
200 
339 

10 650 
1 880 
940 

4 215 

607 630 00 

491 700 

3 756 
4 434 
15 940 
5 948 

26 407 
475 
957 
572 
450 

2 465 
579 

5 138 
1 206 
489 
153 
339 

10 493 
1 180 
931 

3 964 

577 586 

11 

75 
91 
38 

79 
61 
77 
75 

28 
55 
91 
93 
88 
23 

59 
50 
49 
53 

96 

21 697 

1 244 
5 

619 
219 

3 992 
4 
2 
7 
50 
414 
120 
301 
193 
10 
46 
0 

156 
699 
8 

250 

30 043 

89 

25 
09 
62 

21 
39 
23 
25 

72 
45 
09 
07 
12 
77 

41 
50 
51 
47 

04 
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F. Mubassasatm nevi 

141 Vekil tahsisatı 
142 Memurlar maaşı 
143 1683 numaralı kanunun 

58 nci maddesi mucibin
ce verilecek tekaüd ikra
miyesi 

144 Merkez müstahdemleri 
ücreti 

145 Vilâyetler müstahdemleri 
ücreti 

146 Muvakkat tazminat 
147 Merkez mefruşat ve de

mirbaşı 
148 Merkez levazımı 
149 Merkez müteferrikası 
150 Vekâlet otomobili mas

rafı 
151 Vilâyetler mefruşat ve 

demirbaşı 
152 Vilâyetler levazımı 
153 Vilâyetler müteferrikası 
154 Mütenevvi masraflar 
155 Daimî memuriyet harcı

rahı 
156 Muvakkat memuriyet 

harcırahı 
157 Müfettişler harcırahı 
158 Devir ve teftiş harcı

rahı 
159 Resmî telefon tesis ve 

mükâleme masrafı 
160 Ücretli muhabere ve mü

kâleme bedeli 
161 Posta ve telgraf ücreti 
162 Mukannen masraflar 
163 Vergi ve tasfiye işlerile 

iştigal eden komisyonla
rın masrafı 

164 Cibayet masrafı 
165 Muamelâtı nakdiye 
166 Atlı tahsildarlara veri

lecek yem bedeli 

Muhassasat 
Lira K. 

Sarfiyat 
Lira K. 

Maliye vekâleti 

4 800 4 800 
4 998 296 56 4 507 526 71 

54 000 

261 420 

1 441 242 
172 000 

14 .920 
25 990 
7 500 

8 000 

164 391 
89 414 
29 323 
471 214 

110 998 

60 000 
83 247 

70 000 

12 978 

• 

94 
63 
06 

30 

72 

29 

50 730 

236 756 

1 184 254 
151 473 

14 179 
24 448 
6 695 

7 759 

151 325 
83 202 
20 821 
318 078 

93 690 

41 797 
71 780 

44 098 

11 961 

53 

47 
37 

27 
06 
52 

96 

40 
74 
63 
24 

66 

30 
53 

97 

39 

13 000 9 704 16 
263 547 263 547 

1 807 583 88 1 807 583 88 

255 546 41 208 959 86 
49 125 14 36 160 99 

1 333 890 60 1 192 723 79 

1937 malî yı
lma devrolunan 

tahsisat 
Lira K. 

Ibtal olunan 
tahsisat 
Lira K. 

0 
490 769 85 

3 270 

24 663 

256 987 
20 526 

740 
1 541 
804 

47 

53 
63 

73 
94 
48 

240 04 

85 000 78 215 54 

13 065 
6 212 
8 502 

153 135 

17 307 

18 202 
11 467 

25 901 

1 OK) 

3 295 
0 
0 

46 586 
12 964 
141 166 

6 784 

60 
20 

82 

64 

70 
18 

03 

90 

84 

55 
15 
81 

46 
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F. Muhassasatın nevi 

167 istimlâkin gayri surette 
tefevvüz olunacak emval 
bedeli 

168 Ecnebi mutahassıs ve ted-
kik bürosu masrafı 

169 Avrupaya gönderilecek 
müfettişler sarcırahı 

170 Staj için ecnebi memle
ketlere gönderilecek Ma
liye memurlarının tahsi
sat ve harcırahları 

171 Kavanin ve nizamat ve 
mukarreratı maliye tel-
fik ve tertib masrafı 

172 Kitab ve mecmua mas
rafı 

163 Mekteb ve kurs masrafı 
174 î rad getiren millî em

val masrafı 
175 Îrad getirmeyen millî 

emval müşterek masraf
ları 

176 Millî emval müşterek 
masrafları 

177 istimlâk bedeli 
178 Damga matbaası 
179 788 numaralı kanunun 

tatbiki masrafı 
180 Geçen yıl borçları 
181 Eski yıllar borçları 
182 Masarifi gayri melhuza 
183 Rarüşşafakaya yardım 
184 Çocuk esirgeme kuru

muna yardım 
185 Kızılay kuramıma yardım 
186 Türk spor kurumuna 

yardım 
187 Gençlik teşkilâtına ve 

Halkevlerine yardım 
188 1351 numaralı kanun 

mucibince sarfolunaeak 
Ankara şehri imar mas
rafı 

Muhassasat 
Lira K. 

30 400 

3 000 

1937 malî yı
lına devrolunan 

Sarfiyat tahsisat 
Lira K. Lira K. 

25 047 08 14 713 62 

16 000 15 428 83 

19 000 10 505 14 

26 567 91 

2 820 

5 300 
33 420 

15 706 

.51 000 

20 911 
14 000 
88 000 

73 

12 

5 247 
27 091 

7 091 

139 377 

13 102 
14 000 
87 828 

12 
58 

33 

67 

97 

72 

104 910 70 82 550 89 
117 376 85 110 696 69 
81 089 34 72 176 33 
155 000 148 864 07 
15 000 15 000 

18 000 
302 880 

289 568 

591 480 

18 000 
302 880 

289 568 

591 480 

Ibtal olunan 
tahsisat 
Lira K. 

10 333 46 

571 17 

8 494 86 

3 832 09 

180 

52 
6 328 

8 615 

11 622 

7 808 
0 

171 

22 359 
6 680 
8 913 
6 135 

0 

0 
0 

0 

0 

88 
42 

40 

33 

15 

28 

81 
16 
01 
93 

346 875 320 000 26 875 
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1937 malî yı

lına devrolunan Ibtal olunan 
Muhassasat Sarfiyat tahsisat tahsisat 

F . Muhassasatın nevi Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. 

189 161, 239, 434 numaralı 
kanunlar mucibince isti
mal olunacak kereste 
rüsumu karşılığı 9 000 3 442 55 

190 Ford mukavelenamesi 
mucibince verilecek prim 
karşılığı 

191 İhtiyat tahsisat 
193 Ajans telgraf ücreti 70 000 69 914 52 

100 
0 

70 000 

10 000 
93 000 

0 
0 

69 914 

10 000 
93 000 

5 557 

100 
0 
85 

0 
0 

45 

48 
194 Millî iktısad ve tasar

ruf cemiyetine yardım 
195 Evkafa muavenet 
196 2777 numaralı kanun 

mucibince yapılacak Si
yasal bilgiler okul mas
rafları karşılığı 0 0 0 

197 Dahiliye evinin inşaat 
bedeline verilecek bono 
mukabili ve faiz bedeli 176 906 176 452 03 453 97 

198 Türk tarihi tedkik he
yetine yardım 24 120 24 120 0 

199 Türk dili tedkik heye
tine yardım 130 200 130 200 0 

200 2814 sayılı kanunun 13 
neü maddesi mucibince 
Ziraat bankasına verile
cek fevkalâde ihtiyat ak
çesi 1 000 000 1 000 000 0 

201 2056 ve 2303 sayılı ka
nunların 3 ncü maddele
ri mucibince ödenecek 
buğday zararı silo ve 
ambarlar itfa karşılığı 1 000 000 1 000 000 0 

202 Buğdayı koruma vergisi 
cibayet teşkilâtı ve mas
rafı 350 000 300 048 09 49 951 91 

203 Siyasal bilgiler okulu te
sisat masrafı 58 000 57 927 38 72 62 

204 2708 sayılı kanun muci
bince yaptırılacak vapur
ların taksiti 368 000 368 000 0 

( S. Sayısı : 211 ) 
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1937 malî yı

lma devrolunan fbtal olunan 
Muhassasat Sarfiyat tahsisat tahsisat 

P. Muhassasatm nevi Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. 

205 2871 sayılı kanunun 
7 nci maddesi mucibince 
hususî idarelere verile
cek maaş ve masraf ve 
vergi farkı karşılığı 2 494 270 07 2 491 544 86 2 725 71 

206 Hükümet malî elçilik ve 
konsolosluk binalarının 
tamiri masrafı 33 000 32 840 72 159 28 

207 Hava bütçesine yardım 850 000 850 000 0 
208 Tahran elçiliği binası in

şaat masrafı 85 000 24 169 80 60 830 20 
209 3073 numaralı kanunla 

Hudud ve.sahiller sıh
hat umum müdürlüğüne 
yardım 215 000 215 000 0 0 

210 2996 sayılı maliye teşki
lât kanununun tatbikma * 
kadar 2265 sayılı kanun 
mucibince verilmesi lâ-
zımgelen hayvan yem be
deli 10 200 5 444 02 4 755 9S 

A 210 1934 ve 1935 seneleri 
karşılıksız tekaüd ikra
miyeleri 1 848 1 176 672 

B 210 1935 senesinde tahakkuk 
eden mazuliyet maaşları 
karşılığı 1 530 1 528 52 1 48 

C 210 2441 numaralı kanunun 
6 ncı maddesi mucibince 
Askerî fabrikalar umum 
müdürlüğüne verilecek 
mütedâvil sermaye kar
şılığı 100 000 100 000 0 

D 210 1934 ve 1935 malî yıl
ları karşılıksız borçlan 10 250 4 765 53 5 484 47 

E 210 Ankara belediyesine ikraz 250 000 250 000 0 
F210 îzmir panayırına yardım 100 000 100 000 0 
P. M. Ankara su tesisatı 600 400 46 600 400 46 0 

» Teberrüat ( Behisni.ve 
Korkudeli Hükümet ko
nağı inşaatı) z 1 658 34 1 658 34 0 

» Mülkiye mektebi inşaatı 
masrafı 108 50 108 50 0 

.(S. Sayısı.: 211) 



1937 malî yı
lına devolunan îbtal olunan 

Muhassasat Sarfiyat tahsisat tahsisat 
£\ Mühassasatm nevi Lira K. Lira K. Lira K. Lira İL 

P. M. 2661 ve 2863 sayılı ka
nunlara tevfikan muha
cirlere dağıtılan tohum
luk ve yemeklik bedeUeri 1 858 535 16 1 858 535 16 0 

» Ankara mezarlık inşa
atı ve masrafı 50 000 50 000 0 

» istanbul Haseki ve Cer
rahpaşa hastaneleri yeni 
inşaatına yardım 11 222 35 11 222 35 0 

» Gayrimenkuller satış ha
sılatından sarfiyat 188 569 54 188 569 54 0 

» Geçen ve eski seneler-
mahsubatı 290 892 44 290 892 44 0 

» îstanbulda inşa edilecek 
adliye binası masrafı 0 0 0 

» Eski seneler mahsubatı 352 951 82 352 951 82 0 
» Eski yıllar mahsubatı 12 501 75 12 501 75 0 
» Eski seneler mahsubatı 132 702 72 132 702 72 0 
» Amortisman sandığı ser

mayesi 774 155 71 774 155 71 0 
» Mahallî hisselere aid nâ

zım sarfiyat 
» Buğdayı koruma karşılığı 
» Muhacir ve muhtaç çift

çilere dağıtılan yemeklik 
ve tohumluk bedeli 

> Amortisman sandığı 

Yekûn 30 341 656 53 28 334 469 58 482 208 89 1 524 978 06 

2 199 138 
1 412 

2 049 424 
46 163 

30 341 656 

92 
40 

10 
90 

53 

1 907 818 
1 412 

1 858 535 
46 163 

28 334 469 

97 
40 

16 
90 

58 

291 319 

190 888 
0 

482 208 

95 

94 

89 

0 
0 

0 
0 

1 524 978 
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F. Muhassasatın nevi 

211 % 5 faizli istikrazı dahilî 
212 2094 numaralı kanun 

mucibince çıkarılan ik-
ramiyeli dahilî istikrazın 
faiz ve itfa bedellerile 
komisyon, sigorta ve sair 
masrafları karşılığı 

213 2463 numaralı kanun 
mucibince çıkarılan tah
vilâtın faiz ve itfa bedel
lerile komisyon, sigorta 
ve sair masrafları kar
şılığı 

214 îkramiyeli donanma pi
yangosu 

215 1885 numaralı kanun 
mucibince İstanbul mec
burî istimlâk bedeli 

216 Mahsubu umumî kanu
nu mucibince verilecek 
tasf iyei düyun tahsilleri
nin 1932, 1933, 1934, 
1935, 1936 faiz ve amor-
eismanlarile nakden ve
rilecek tahvil kesirleri 
ve komisyon, sigorta ve 
sair masrafları karşılığı 

217 1932,1935 muvazene ka
nunlarının 11 nci mad-
delerile 2248, 2808 nu
maralı kanunlar muci
bince verilecek tahville
rin 1932, 1933, 1934, 
1935, 1936 faiz ve amor
tismanları ile bono ve 
nakden verilecek tahvil 
kesirleri, komisyon, si
gorta ve sair masrafları 
karşılığı 

3010 numaralı 
kanun mucibin
ce verilen avans 
mukabili mevkuf Ibtal olunan 

Muhassasat 
Lira K. 

Düyunu 

1 084 126 

Sarfiyat 
Lira K. 

umumiye 

1 057 177 64 

tutulan tahsisat 
Lira K. 

0 

tahsisat 
Lira K. 

26 948 36 

1 176 427 1 165 948 25 10 478 75 

620 088 

30 075 

50 000 

620 088 

30 075 

12 584 76 

0 

0 

37 415 24 

130 000 103 625 80 26 374 20 

1 150 000 928 229 67 221 770 33 
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F. Muhassasatın nevi 

218 Cumhuriyet Merkez ban
kası hesabı 

219 Düyunu umumiye sene
lik mürettebatı ve meclisi 
idare masarifi olarak isa
bet eden 5 489 976 

220 1722 numaralı kanun 
mucibince kibrit istikrazı 
faiz ve itfa mürettebatı 1 005 608 

221 2248 numaralı kanun 
mucibince verileee paralar 43 786 

222 944, 1091 numaralı ka
nunlar mucibince çıkarı
lan Hazine bonoları 4 189 378 

223 664, 1013, 1117, 1244, 
1550, 2425 numaralı ka
nunlar mucibince çıka
rılan bonolar ve bu ma
hiyetteki borçlar 10 973 578 

224 2580 numaralı kanun 
mucibince Sümerbanka 
verilecek taksit 3 271 000 

225 1934 muvazene kanunu
nun 4 ncü maddesi mu
cibince çıkarılan bono
lardan ödeneceklerin fa
iz ve karşılığı 600 000 

226 2434 numaralı kanun 
mucibince teğmin olu
nan kredi taksiti 800 000 

227 2253 numaralı kanuna 
göre uyuşturucu mad
deler inhisarınca yapı
lan istikraz taksiti 872 748 

228 2528 numaralı kanun 
mucibince yapılan An
kara imar istikrazı kar
şılığı 276 465 

229 2107, 2816 numaralı ka
nunlar mucibince resmî 
binalar ve Ankara su 
tesisatı borçlan karşılığı 

Muhassasat 
Lira K. 

3 586 488 

Sarfiyat 
Lira 

3 579 962 

3010 numaraİı 
kanun mucibin
ce verilen avans 
mukabili mevkuf 
tutulan tahsisat 

K. Lira K. 

56 

îbtal olunan 
tahsisat 
Lira K. 

6 525 44 

5 467 227 80 

1 005 608 

43 786 

4 156 887 06 

22 748 

0 

0 

32 490 

20 

94 

9 340 750 50 1 624 424 50 

3 271 000 

8 403 

373 050 

770 515 58 

872 748 

276 465 

226 950 

29 484 42 

500 000 414 564 48 
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85 435 52 



2â 

F. 

230 

231 

232 

233 

234 
235 

P M. 

Muhassasatm nevi 

2670 numaralı kanun 
mucibince Amerika birle
şik devletleri Hükümeti
ne verilecek senelik tak
sit bedeli 
Vatanî hizmet mukabili 
maaş ve tahsisatı fevka
lâdeleri 
Mütekaid, dul ve yetim 
maaşları ve tahsisatları 
551 numaralı kanun mu
cibince harb malûllerine 
verilecek arazi bedeli 
Mahkûınunbih borçlar 
2858 numaralı kanun 
mucibince yapılan istan
bul üniversitesi istikrazı 
karşılığı 
Sivas - Erzurum istikrazı 
ilk masrafı 

Muhassasat 
Lira 

128 500 

30 378 

18 729 879 

80 000 
50 000 

229 636 

12 734 

K. 

48 

68 

Sarfiyat 
Lira 

128 500 

28 664 

18 729 879 

63 186 
24 232 

229 635 

12 734 

K. 

3010 numaralı 
kanun mucibin
ce verilen avans 
mukabili mevkuf îbtal olunan 
tutulan tahsisat tahsisat 

Lira K. Lira K. 

45 

48 

03 

94 

68 

1 713 

0 

16 813 
25 768 

55 

97 

0 06 

0 

Yekûn 55 110 871 16 52 707 126 68 1 624 424 50 779 319 98 

F. 

241 
242 

243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 

Muhassasatm nevi 
Muhassasat 
Lira K. 

Sarfiyat 
Lira K. 

Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 

Memurlar maaşı 936 362 890 701 91 
1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi 
mucibince verilecek tekaüd ikramiyesi 6 192 5 182 
Merkez müstahdemleri ücreti 32 880 31 628 
Vilâyetler müstahdemleri ücreti 41 700 38 679 
Muvakkat tazminat 24 600 23 287 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 1 850 1 773 
Merkez levazımı 1 650 1 447 
Merkez müteferrikası 1 250 1 177 
Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 5 520 5 179 
Vilâyetler levazımı 8 400 8 045 
Vilâyetler müteferrikası 3 300 " 2 901 
Mütenevvi masraflar 25 170 21 973 

71 
27 
13 
38 
08 
73 
24 
70 
31 
94 

İptal olunan 
tahsisat 

Lira K. 

45 660 09 

010 
251 
020 
312 
76 
202 
72 
340 
354 
398 
196 

29 
73 
87 
62 
92 
27 
76 
30 
69 
06 
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F. 

253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 

261 

262 
263 
264 
265 
266 

Muhassasatın nevi 

271 
272 
273 

274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 
Kadastro ve tapu tahrir heyetleri masrafı 
tstinsah, münakale, kroki yapmak ve ka-
yidlerle dosyaları ayırmak için istihdam 
olunacak muvakkat memurlar ücreti 
iskândan müdevver muamelâtın tapu ka-
yidlerini çıkarmak için istihdam edilecek 
muvakkat memurlar harcırahı ile ücret ve 
sair masrafları 
Tapu ve kadastro tatbikat kursu 
788 numaralı kanunun tatbik masrafı 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1934 ve 1935 malî yılları karşılıksız borçları 

Mnhassasat 
Lira K. 

18 500 
13 000 
19 000 

600 
150 

3 530 
47 676 

8 830 

Sarfiyat 
Lira 

17 031 
11 577 
18 752 

503 
41 

3 530 
40 723 

8 795 

K. 

43 
86 
60 
63 
83 

55 

78 

îptal olunan 
tahsisat 
Lira K. 

1 468 57 
1 422 14 
247 40 
96 37 
108 17 
0 

6 952 45 

34 22 

Vekil tahsisatı 
Memurlar maaşı 
1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi 
mucibince verilecek tekaüd ikramiyesi 
Merkez müstahdemleri ücreti 
Vilâyetler müstahdemleri ücreti 
Muvakkat tazminat 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 
Merkez müteferrikası 
Vekâlet otomobili masrafı 
Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 
Vilâyetler levazımı 
Vilâyetler müteferrikası 
Mütenevvi masraflar 
Daimî memuriyeth arcırahı 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Yüksek tahsilini bitirmiş ve bir ecnebi di
line sahib olan ve gümrük muamelelerini 
bilenlerden yabancı memleket gümrükleri
ne staj için gönderileceklerin harcırahı 

12 250 
16 780 
15 500 
2 000 
4 800 

ı 630 

1 252 120 

işarlar vekâleti 
4 800 

1 586 656 

30 936 
24 960 
18 840 
52 008 
5 080 
14 760 
2 900 
6 880 
22 440 
29 '800 
14 060 
59 630 
35 530 
18 633 
43 500 

11 536, 
16 559 
9 157 
1 947 
4 413 
620 

1 177 529 

4 800 
1 496 103 

24 852 
24 814 
18 169 
48 991 
5 062 
13 259 
2 701 
6 688 

21 600 
27 391' 
13 167 
55 995 
30 506 
16 687 
43 161 

51 
'86 
77 
04 
54 
33 

13 

25 

40 
50 
84 
18 
95 
92 
15 
54 . 
47 
61 
46 
59 
53 
18 

713 
220 

5 982 
52 
386 
9 

74 590 

0 
90 552 

6 084 
145 
670 

3 016 
17 

1 500 
198 
191 
839 

2 408 
892 

3 734 
5 023 
1 945 
338 

49 
14 
23 
96 
46 
67 

87 

75 

60 
50 
16 
82 
05 
08 
85 
46 
53 
39 
54 
41 
47 
82 

3 850 3 662 76 187 24 
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289 
290 
291 
292 
293 

294 
295 

296 

297 
298 
299 
300 
301 
302 
302 

303 
304 

305 
306 

307 

308 

309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 

320 
321 

Muhassasatın nevi 

Resmî telefon tesis ve miikâleme masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 
Mukannen masraflar 
Gümrük ambarlarında zayi olan eşya taz
minatı 
Mütenevvi masraflar 
Muharreratı umumiye ve sair matbuala
rın tab, teclid, kâğıd ve sair levazım mas
rafı 
Tarife repertuvarı ve izahnamesi mas
rafları 
Tartı aletleri mubayaa ve tamir masrafları 
Tamir masrafı 
Gümrük kursları masrafı 
788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1934 ve 1935 malî yılları karşılıksız borç
lan 
Maaş 
1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi 
mucibince verilecek tekaüd ikramiyesi 
Müstahdemler ücreti 
1107 numaralı kanun mucibince erbaşlara 
verilecek aile zammı 
648 numaralı kanunun 2 ve 4 ncü madde
leri mucibince erbaşlara verilecek maaş 
zammı ve nakdî mükâfat karşılığı • 
1918 numaralı kanunun 70 nci maddesi 
mucibince verilecek ihtisas ücreti 
Muvakkat tazminat 
Mefruşat ve demirbaş 
Kırtasiye 
Müteferrika 
Mütenevvi masraflar 
"Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli 
Kara ve deniz vesaitile hizmet ve nakil va
sıtaları masrafları 
Muayyenat 
Tamir ve tazmin masrafı 

Mıihasşasat 
Lira K. 

2 610 
2 880 
21 126 
304 614 22 

0 
14 260 

3 530 

10 000 
5 900 
10 500 
17 083 
21 704 
6 400 
15 927 

5 438 
1 602 295 25 

5 000 
299 434 

Sarfiyat 
Lira 

2 547 
2 548 
21 126 
299 720 

0 

K. 

59 
79 

51 

12 480 10 

2 174 

8 509 
5 606 
8 581 
15 633 
16 481 
6 219 
13 029 

5 437 
1 532 728 

4 308 
287 039 

58 

24 
35 
39 
23 
83 
91 
39 

30 
53 

00 
31 

tptal olunan 
tahsisat 
Lira K. 

62 41 
331 21 
0 

4 893 71 

0 
1 779 90 

1 355 42 

1 490 76 
293 65 

1 918 61 
1 449 77 
5 222 17 
180 09 

2 897 61 

0 70 
69 566 72 

692 
12 394 69 

1 500 

600 

717 70 

344 69 

782 30 

255 31 

24 240 
6 408 
3 840 
4 236 
6 390 
56 860 
49 305 
11 950 
5 500 
290 

2 140 

258 910 
130 606 83 

805 

22 340 
5 894 
3 839 
4 196 
6 204 
55 103 
47 036 
11 141 
4 986 
268 

2 120 

257 852 
125 517 

745 

08 
64 
46 
63 
41 
99 
24 
71 
63 
65 
09 

93 
53 
15 

1 899 
513 
0 
39 
185 

1 756 
2 268 
808 
513 
21 
19 

1 057 
5 089 

59 

92 
36 
54 
37 
59 
07 
76 
29 
37 
35 
91 

07 
30 
85 
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F. 

322 
323 
324 
325 
326 
327 

328 
329 

.330 

331 
332 

Muhassasatm nevi 

Umumî masraflar 
istihbarat masrafı 
Nakliyat 
Tercüme masrafı 
Tamir masrafı 
788 numaralı kanunun tatbiki masrafı ve 
süel teşkilâtın teçhiz ve tekfin masrafı 
Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçları 
1934 ve 1935 malî yılları karşılıksız borç
ları 

Yekûn 

Muhassasat 
Lira 

395 412 
72 000 
29 500 

600 
5 745 

2 900 
3 516 

15 293 

2 819 

5 415 431 

Dahiliye vekâleti 

Vekil tahsisatı 
Memurlar maaşı 

4 800 
3 323 870 

K. 

05 

70 
17 

22 

Sarfiyat 
Lira 

391 930 
72 000 
27 328 

525 
5 602 

1 115 
3 499 

13 182 

2 671 

5 167 953 

4 790 
3 283 065 

K. 

31 

42 
28 
01 

27 
14 
10 

86 

24 

64 
49 

tptal olunan 
tahsisat 

Lira K. 

3 481 74 
0 

2 171 5S 
74 72 

142 90 

1 784 73 
17 56 

2 111 07 

147 14 

247 477 98 

9 36 
40 804 51 

333 

334 
335 
336 
337 

338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 

350 

351 

1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi 
mucibince verilecek tekaüd ikramiyesi ve 
1700 numaralı kanunun 3 ncü maddesi mu
cibince verilecek ikramiye 
Merkez müstahdemleri ücreti 
Vilâyetler müstahdemleri ücreti 
Muvakkat tazminat 
1437 numaralı kanun mucibince verilecek 
avsn 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 
Merkez müteferrikası 
Vekâlet otomobili masrafı 
Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 
Vilâyetler levazımı 
Vilâyetler müteferrikası 
Mütenevvi masraflar 
Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
2850 numaralı kanun mucibince köy ve 
mahallelerde yapılacak askerî yoklama
larda bulunacak nüfus memurları har
cırahı 
Dahilde ve hariçte olacak idarî ve ma
hallî kongreler masrafları ve gönderile
cek veya getirtilecek memurlar harcırahı 
"Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 

27 500 
37 560 

187 300 
38 876 

0 
127 000 
24 120 

7 000 
10 000 
20 000 
54 000 

6 000 
50 100 
73 000 
32 180 
53 000 

26 988 
35 155 

182 441 
36 903 

0 
126 998 
23 052 

6 895 
8 698 

19 789 
52 635 

5 885 
46 325 
63 483 
27 201 
46 445 

84 
33 
06 

63 
92 
27 
40 
91 
06 
66 
58 
44 
08 

512 
2 404 
4 858 
1 972 

0 
1 

1 067 
104 

1 301 
210 

1 364 
114 

3 774 
9 516 
4 978 
6 555 

16 
67 
94 

37 
08 
73 
60 
09 
94 
34 
42 
56 
92 

1 154 

0 
6 460 

299 20 

0 
6 290 86 

854 80 

0 
169 14 
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F. 

352 
353 
354 
355 

356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 

Muhassasatın nevi 

Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 
Devir harcırahı 
2510 ve 2848 numaralı kanunlar mucibin
ce kültür, idare, emniyet ve dahilde ahar 
mahallere nakil masrafları ve bu hususlar 
için istihdam edilecek muvakkat memur 
ücreti eril e harcırahları ve diğer bilûmum 
masraflar 
Nüfus masrafı 
Mecmua masrafı 
Müstahdemler ücreti 
tdare masrafları 
Harcırah 
Otomobil ve nakil vasıtaları masrafı 
788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
Hecen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

Muhassasat 
Lira K. 

2 750 
258 716 

42 000 

tptal olunan 
Sarfiyat tahsisat 
Lira K. Lira K. 

2 265 
258 716 

36 082 

53 

55 

484 
0 

5 917 

47 

45 

Yekûn 

20 000 
13 080 
6 380 
86 760 
14 100 
17 020 
37 900 
27 500 
18 000 
21 500 

4 649 626 

20 000 
12 236 
5 604 
80 091 
14 032 
15 472 
37 056 
16 259 
16 502 
17 186 

4 534 852 

71 
40 
37 
80 
43 
73 
40 
81 
37 

47 

0 
843 
775 

6 668 
67 

1 547 
843 

11 240 
l 497 
4 313 

114 773 

29 
60 
63 
20 
57 
27 
60 
19 
63 

53 

Matbuat umum müdürlüğü 

371 Memurlar maaşı 
372 Ücret 
373 Muvakkat tazminat 
374 Mefruşat ve demirbaş 
375 Kırtasiye ve matbu evrak 
376 Müteferrika 
377 Posta ve telgraf ücreti 
378 Mütenevvi masraflar 

Yekûn 

5 208 
43 800 
1 080 
2 020 
1 240 
2 500 
1 022 

.79 520 

136 390 

4 892 
43 771 

720 
2 000 
1 223 
2 486 
1 022 
79 440 

135 556 

49 
69 

58 
13 
43 

03 

35 

315 
28 
360 
19 
16 
13 
0 
79 

833 

51 
31 

42 
87 
57 

97 

65 
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F. Muhassaaatm nevi 
Muhassasat 
Lira K. 

to 

381 Memurlar maaşı 
382 1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mu

cibince verilecek tekaüd ikramiyesi 
383 Merkez müstahdemleri ücreti 
384 Vilâyetler müstahdemleri ücreti 
385 Muvakkat tazminat 
386 Merkez mefruşat ve demirbaşı 
387 Kırtasiye 
388 Merkez müteferrikası 
389 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 
390 » levazımı 
391 » müteferrikası 
392 » ikramiyesi 
393 Mütenevvi masraflar 
394 Daimî memuriyet harcırahı 
395 Muvakkat memuriyet harcırahı 
396 Müfettişler harcırahı 
397 Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 
398 Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli 
399 Posta ve telgraf ücreti 
400 Levazım 
401 Mütenevvi masraflar 
-t02 Nakil vasıtaları masrafı 
403 Polis telefonları tesis, tamir ve işletme masrafı 
404 Polis karakollarının tamir masrafı 
405 İstihbarat masrafı 
406 Polis mecmuası tabı, mevaddı ibtidaiye ve 

müteferrik masrafı 
407 1475 numaralı kanun mucibince verilecek 

tazminat * 1 | 

nniyet işleri 
3 707 540 

5 000 

17 700 
57 488 
135 000 
2 950 
1 900 
4 400 
6 000 

34 500 
4 000 
980 

46 267 
43 000 
23 800 
7 300 
2 585 
2 600 

114 307 
154 000 
6 000 
47 700 
2 000 
3 000 

185 000 

5 000 

1 600 

Mütemmim 
tahsisat 
Lira K. 

müdürlüğü 

253 38 
63 82 

32 68 

Muhass 
yekûn 
Lira 

3 707 54 
5 00 

17 70 
57 48 
135 00 
2 95 
1 90 
4 40 
6 00 
34 50 
4 00 
98 

46 26 
43 00 
24 05 
7 3 
2 5 
2 60 

114 3 
154 0 
6 00 
47 7 
2 0 
3 00 

185 0 

5 0 

1 6 



F. Muhassasatm nevi 
Muhassasat 
Lira K. 

408 Beynelmilel müessesata iştirak masrafı 600 
409 Polis mektebleri masrafı 100 800 
410 1770 numaralı kanunun 2 nci maddesi mu

cibince Avrupaya staj için gönderilecek 
memurların harcırah ye tahsil masraf 4 655 

411 Süvari polis hayvanları mubayaa ve leva
zımı ve takım masrafı 

412 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
413 Geçen yıl borçları 
414 Eski yıllar borçları 

Yekûn 

421 Maaşatı umumiye 
422 1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi 

mucibince verilecek tekaüd ikramiyesi 
423 Müstahdemler ücreti 
424 Muvakkat tazminat 
425 Merkez mefruşat ve demirbaşı 
426 Kırtasiye 
427 Merkez müteferrikası 
428 Komutanlık otomobil masrafı 
429 Vilâyet mefruşat ve demirbaşı 
430 Vilâyet levazımı 
431 Vilâyet müteferrikası 
432 Mütenevvi masraflar 
433 Daimî memuriyet harcırahı 
434 Muvakakt memuriyet harcırahı 
435 Müfettişler harcırahı 

16 000 
4 400 
3 800 
5 785 
133 

4 757 790 

Jandarma umum 
2 782 000 

15 800 
38 000 
27 500 

505 
800 

2 000 
1 600 
3 000 

135 000 
10 000 
82 418 
80 000 
40 000 
5 000 

Mütemmim Muhassa 
tahsisat - yekûn 
Lira K. Lira 

60 
100 800 

4 65 

23 71 

373 59 

kumandanlığı 

2 15 
0 91 

16 02 
4 40 
3 80 
5 78 
13 

4 758 16 

2 782 00 

15 80 
38 00 
27 50 

50 
80 

2 00 
1 60 
3 00 

135 00 
10 00 
82 41 
80 00 
40 00 
5 00 



F. Muhassasatm nevi 
Muhassasat 
Lira K. 

I 

•»—N 

uı Sayış 

.. 211) 

436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 

448 
449 
450 
451 
452 

453 
454 
455 

456 
457 

Resmî telefon tesis ve müâleme masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
Posta ve telgraf ücreti 
Nakliyat 
Levazımı askeriye 
Levazım ve teçhizatı harbiye ve fenniye 
Nakliyat 
Sıhhî ve baytarî ilâç ve levazım 
Tamirat masrafı 
ikramiye ve tazminat 
Nakil vasıtaları masrafı 
Memleket dahil ve haricinde ücretli mü-
essesatı sıhhiyelerde tedavi ettirileeek-
rin masrafı 
Spor masrafı 
Subaylara verilecek hayvan tavizi 
Jandarma mektebi eri masrafı 
Matbaa masrafı 
Satın alma komisyonları dikim evi jan
darma ambarları ve muayene heyeti mas
rafları 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar boreçları 
1934 yılma aid iaşeden mütevellid karşılı !k 
sız borçlar 
1935 yılı karşılıksız borçları 
1934 yılı karşılıksız borcu 

F. M. Jandarma silâhlarının tecdidi ve cebhane 
ve bomba mubavaası karşılığı 

1 100 
900 

53 047 
4 347 054 
1 364 180 
150 156 82 
320 000 
28 000 
40 000 
30 045 
12 200 

570 
188 

5 536 
47 623 
3 400 

6 598 
25 000 
13 655 

42 100 
7 377 
10 000 

""99 983 34 

Umumî yekûn 9 832 336 

Mütemmim Muhassa 
tahsisat yekûn 

Lira K. Lira 

1 10 
3 53 90 

53 04 
4 347 05 
1 364 18 
150 15 
320 00 
28 00 
40 00 
30 04 
12 20 

57 
18 

5 53 
47 62 
3 40 

6 59 
25 00 
13 65 

42 10 
7 3 
10 00 

99 9 

6 59- 9 832 3 



— 30 — 
îptal olunan 

Muhassasat Sarfiyat tahsisat 
Muhassasatm nevi Lira K. Lira K. Lira K. 

Hariciye vekâleti 
461 Vekil tahsisatı 4 800 4 800 
462 Elçilik ve konsolosluklar memurları maaş 

ve temsil tahsisatı ile akçe farkı ve merkez 
memurları maaşı 1 642 210 

463 1683 numaralı kanunun 58 nei maddesi 
mucibince verilecek tekaüd ikramiyesi 2 520 

464 Merkez müstahdemleri ücreti 57 560 
465 Elçilik ve konsolosluklar müstahdemleri 

ve akçe farkı 294 570 
466 Muvakkat, tazminat 30 500 
467 Merkez mefruşat ve demirbaşı 5 000 
468 Merkez levazımı 10 250 
469 Ecnebi memleketlere çekilecek telgraf ve 

gönderilecek mektublar ve paketler masrafı 50 000 
470 Merkez müteferrikası ve naklinukud 4 850 
471 Vekâlet otomobili masrafı 8 200 
472 Elçilik ve konsolosluklar masrafı 507 289 04 
473 Elçilikler için mubayaa olunacak otomobil bedeli 17 000 
474 Merkez melbusatı 2 300 
475 Daimî memuriyet harcırahı 49 710 40 
476 Muvakkat memuriyet ve kuriye harcırahı 42 000 
477 Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 9 300 
478 Posta ve telgraf ibreti 310 
479 Beynelmilel müessesat ve Cemiyeti akvama 

iştirak hissesi ile daimî murahhaslık masa
rifi ve Cemiyeti akvama muzaharet cemiye
tine yardım 

480 Mütenevvi masraflar 
481 Ecnebi misafirler otomobili masrafı 
482 Tclifat ve neşriyat 
483 Matbaa masrafı 
484 Kongre, konferans, komisyonlar masrafı 
485 Hakem mahkeme ve heyetlerile uzlaşma 

komisyonları 
486 Muhtelit hakem mahkemeleri ücret ve masrafı 
487 Tahdidi hudud komisyonu ücreti ve harcı

rahı ile idare »ye kule masrafları 
488 Ajans tahsisatı 
489 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
490 Geçen yıl borçları 
491 Eski yıllar borçlan 
492 Karşılıksız borç 
493 Karşılıksız borçlar 

Yekûn 
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641 897 

2 520 
53 476 

294 150 
29 194 
4 950 
10 05S 

48 604 
4 661 
8 140 

491 391 
16 604 
2 300 
41 167 
39 892 
9 025 
310 

58 

56 

29 
08 
79 
75 

72 
43 
35 
59 
22 

66 
37 
56 

312 

0 
4 083 

1 

1 

15 

H 
2 

, 

419 
305 
49 
191 

395 
188 
59 
897 
395 
0 

542 
107 
274 
0 

42 

44 

71 
92 
21 
25 

28 
57 
65 
45 
78 

74 
63 
44 

113 443 
140 000 
5 700 
10 700 

950 
305 021 

0 
7 200 

860 
150 000 
3 000 
4 032 
8 772 
4 850 
275 

493 175 

27 

88 

52 
89 

00 

112 566 
131 652 
5 589 
10 252 

902 
304 638 

0 
6 580 

400 
150 000 
1 795 
3 937 
7 658 
4 618 
242 

3 443 981 

88 
15 
95 
67 
20 
75 

45 

21 
69 
88 
85 
36 

99 

876 
8 347 
110 
447 
47 
383 

0 
620 

459 
0 

1 204 
94 

1 114 
231 
32 

49 193 

39 
85 
05 
33 
80 
13 

55 

79 
83 
01 
15 
64 

01 



p. Muhassasatm nevi 
Muhassasat 
Lira K. 

uı 
uı p 
« ^ 
ÖD 

ro 
t—» 
t—* 

501 
502 
503 

.504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 

Vekil tahsisatı 
Memurlar maaşı 
1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mu
cibince verilecek tekaüd ikramiyesi 
Merkez müstahdemleri ücteti 
Vilâyetler müstahdemleri ücreti 
Muvakkat tazminat 
1437 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 
Merkez müteferrikası 
Vekâlet otomobili masrafı 
Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 

» levazımı 
» müteferrikası 

Mütenevvi masraflar 
Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırahı 
Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 
î^cretli muhabere ve mükâleme bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 
Sari ve salgın hastalıklarla mücadele masrafı 
Trahom mücadele masrafı 
Zührevî hastalıklarla mücadele masrafı 
Cüzam mücadele masrafı 
Verem mücadele masrafı 
Sıtma mücadele masrafı 
Mütenevvi masraflar 

Lhat ve içtimaî : 
4 800 

1 616 143 

5 532 
256 070 
423 842 
33 468 
5 800 
1 440 
5 760 
1 250 
8 340 
10 600 
15 720 
2 500 
22 734 
27 975 
15 935 
11 500 
2 702 
1 155 
987 

13 058 
68 705 
181 330 
214 244 
3 700 

44 930 
979 726 
10 040 

50 

37 

30 
45 

73 

. 

Mütemmim 
tahsisat 
Lira K. 

mavenet vekâleti 

79 60 

Muhassass 
yekûnu 
Lira 

4 800 
1 616 143 

5 532 
256 070 
423 842 
33 468 
5 800 
1 440 
5 760 
1 250 
8 340 
10 600 
15 720 
2 500 
22 734 
27 975 
15 935 
11 500 
2 702 
1 155 
987 

13 058 
68 705 

181 330 
214 244 
3 700 

44 930 
979 726 
10 119 

it 

K. 

-

50 

37 

30 
45 

73 

60 



Muhassasat 
Muhassasatın nevi Lira K. 

Seyyar küçük sıhhat memurlarına 1754 nu
maralı kanun mucibince verilecek yem bedeli 
Nakil vasıtaları masrafı 
İstimlâk masrafı 
Meremet masrafı 
Staj için ecnebi memleketlere gönderilecek 
doktor ve eczacıların harcırah an, tahsil ve 
tedavi masraflan 
İçtimaî yardım 
Umumî .sıhhat işleri müesseseleri masrafı 
İçtimaî muavenet müesseseleri masrafı 
Doğum ve çocuk bakım evleri 
788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçlan 
îskân işleri memurlar maaşı 
İskân işleri muvakkat tazminat 
Devlet kinini (3019 ve 3197 numaralı kanun
lar mucibince) 
Ankarada inşa edilecek Tıb fakültesi bina
sına aid plân ve buna müteferri sair mas
raflar (3037 numaralı kanun mucibince) 
Maske imalâtı masrafı (3037 numaralı ka
nun mucibince) 
Gaz temizleme ve toplama ve can kurtaran 
malzemesi için 
Muhacirin iskân şleri masrafı (3037 numa
ralı kanun mucibince) 

54 920 
1 300 
3 000 
5 000 

9 875 
15 000 
18 000 

1 176 351 
153 644 
2 040 
8 465 
2 666 
89 796 
5 244 

206 113 

15 000 

156 077 

0 

2 750 000 

50 

50 
50 

42 

-

Umumî yekûn 8 662 481 27 

Mütemmim 
tahsisat 
Lira K. 

22 99 

102 59 

Muhassasat 
yekûnu 
Lira 

54 920 
1 300 
3 000 
5 000 

9 875 
15 000 
18 000 

1 176 374 
153 644 
2 040 
8 465 
2 666 
89 796 
5 244 

206 113 

15 000 

156 077 

0 

2 750 000 

8 662 583 

K. 

49 

50 
50 

42 

84 
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F. Muhassasatm nevi 

Adliye 
551 Vekil tahsisatı 
552 Memurlar maaşı 
553 1683 numaralı kanunun 58 ne i maddesi 

mucibince verilecek tekaüd ikramiyesi 
554 Merkez müstahdemleri ücreti 
555 Vilâyetler müstahdemleri ücreti 
556 Muvakkat tazminat 
557 Merkez mefruşat ve demirbaşı 
558 Merkez levazımı 
559 Merkez müteferrikası 
560 Vekâlet otomobili masrafı 
561 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 
562 Vilâyetler levazımı 
563 Vilâyetler müteferrikası 
564 Mütenevvi masraflar 
565 Daimî memuriyet harcırahı 
566 Muvakkat memuriyet harcırahı 
567 Müfettişler harcırahı 
568 Avrupa harcırahı 
569 Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 
570 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
571 Posta ve telgraf ücreti 
572 Mütenevvi masraflar 
573 Nakil vasıtaları 
574 Telif, tercüme, cem ve tabı kavanin ma

sarifi ve hukukî eserler mubayaa bedeli 
575 Adliye ceridesi temyiz kararları tab 

masrafları ve makaleler ücreti 
576 Süvari mübaşirlerine maktuan ayda 4 lira 

45 kuruş hesabile verilecek yem bedeli 
577 İhtisas mahkemeleri 
578 Adlî tıb işleri müessesesi masrafı 
579 Hapishaneler masrafı 
580 Ankara leylî hukuk fakültesi masrafı 
581 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
582 Geçen yıl. borçları 
583 Eski yıllar borçları 
584 Hapishaneler mütedavil sermayesi 
585 Karşılıksız 1935 düyunu 
586 Hukuku amme para cezalarını tahsile gide

ceklerin harcırahı 
F . M. Mahkeme binaları ile ceza evleri inşası kar

şılığı 

Muhassasat 
Lira 

vekâleti 
4 800 

5 682 762 

59 800 
161 659 
854 666 
115 344 
22 050 
15 520 
3 700 
3 100 
20 000 
113 000 
12 000 
102 240 
91 723 
38 523 
52 640 

0 
3 870 
440 

61 432 
120 904 
7 800 

15 000 

10 000 

39 084 
37 060 
15 563 
872 840 
58 000 
39 123 
27 188 
14 595 
67 122 
17 500 

3 000 

11 331 

8 775 381 

K. 

04 

60 

98 

36 
02 

74 

74 

Sarfiyat 
Lira 

4 800 
5 342 150 

58 848 
138 856 
799 453 
112 460 
19 579 
14 442 
3 633 
2 881 
19 245 
107 692 
11 068 
100 520 
74 976 
31 133 
47 763 

0 
3 715 
145 

61 432 
114 150 
7 451 

14 963 

9 879 

34 021 
34 944 
12 978 
848 414 
57 946 
31 682 
26 789 
13 689 
67 122 
15 857 

0 

11 331 

8 256 018 

K. 

24 

29 
34 
04 
86 
12 

90 
25 
23 

42 
19 
05 
08 

51 
21 

03 
90 

74 

65 

11 
31 
62 
64 
47 
80 
05 
61 

48 

74 

88 

Tptal olunan 
tahsisat 

Lira 

0 
340 611 

952 
22 802 
55 212 
2 884 
2 470 
1 077 

67 
218 
754 

5 307 
932 

1 719 
16 746 
7 390 
4 876 

0 
154 
294 
0 

6 753 
348 

36 

120 

5 062 
2 115 
2 584 
24 425 

53 
7 440 
399 
905 
0 

1 642 

3 000 

0 

519 362 

K. 

76 

75 
66 
56 
14 
88 

10 
75 
77 

58 
81 
93 
92 

49 
79 

97 
10 

26 

35 

89 
69 
38 
36 
53 
20 
31 
41 

52 

86 
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'M 

P. 

591 
592 
593 

594 
595 
596 
597 

59* 

599 
600 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 

611 

612 

Muhassasatm nevi 

Vekil tahsisatı 
Memurlar maaşı 
1683 numaralı kanunun ob ııei 
maddesi mucibince verilecek iv-
kaüd ikramiyesi 
Merkez müstahdemleri ücreti 
Vilâyet müstahdemleri ücreti 
Muvakkat tazminat 
2517 ve 2624 numaralı kanunlar 
mucibince verilecek ücretler 
2233 numaralı kanun mucibince 
askerlik dersleri öğretmenlerine 
verilecek ücretler 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 
Merkez müteferrikası 
Vekâlet otomobili masrafı 
Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 
Vilâyetler levazımı 
Vilâyetler müteferrikası 
Mütenevvi masraflar 
Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Resmî telefon tesis ve mükâleme 
masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 

Mııhassasat 
Lira K. 

4 800 
3 793 885 10 

19 004 
22 598 
763 476 
85 500 

Mütemmim 
tahsisat 
Lira K. 

Maarif 

568 619 

76 680 
14 000 
4 160 
4 093 
3 360 
4 438 
4 512 
2 040 
33 140 
34 711 
16 919 
27 963 

1 840 

1 120 
14 955 

05 

Muhassasal 
yekûnu 
Lira 

îkâleti 
4 800 

3 793 885 

19 004 
22 59* 
763 476 
85 000 

K. 

10 

Sarfiyat 
Lira 

4 800 
3 777 436 

19 004 
20 318 
752 522 
84 103 

K. 

16 

81 
43 
75 

568 619 543 164 99 

76 680 
14 000 
4 160 
4 093 
3 360 
4 438 
4 512 
2 040 
33 140 
34 711 05 
16 919 
27 963 

1 840 

1 120 
14 955 

71 497 
13 998 
3 591 
3 793 
3 359 
4 140 
4 084 
1 974 
30 790 
29 981 
16 205 
27 438 

1 758 

616 
14 955 

33 
94 
28 
m 
03 
86 
71 
92 
55 
80 
10 
87 

84 

21 



Mütemmim 
Muhassasat tahsisat 

F. Muhassasatm nevi Lira K. Lira K. 

613 Teşvik ve muavenet 17 078 
614 Tedkik ve öğretmenlere malısns 

ders ve program kılavuzları ki-
tab ve dergi masrafları 10 000 

615 Devlet kitabi arı mütedavil ser
mayesi 6 000 

616 Basmayazı ve resimleri derleme 
kanununa göre yapılacak her tür
lü derleme, toplama, dağıtma, 
yollama ve yayın masrafları ile 
bu işlerle ilgili kurumların bütün 
masrafları 3 200 

617 Yayın masrafları 37 554 
618 Ulusal tarihimizle ilgili eserle

rin veya eski yazmalar ve eski 
metinlerin basılması, telif ve ter
cüme ettirilmesi için lâzım gelen 
her türlü masraflar 7 000 

619 înkılâb müzesi için belge topla
ma masrafı ~ 1 000 

620 Ecnebi mutahassıs ve öğretmen
ler ücret ve harcırahları 157 714 90 

621 Beynelmilel kongre ve sergiler 
masrafı 29 686 

622 îlk ve orta öğretim öğretmenleri 
ile ilk öğretim ispekterleri kurs
ları masraf, harcırah ve ücretleri 95 200 

623 Ecnebi memleketlere gönderile
cek talebenin tahsil ve yol mas
rafları 389 453 

Muhassasat 
yekûnu " Sarfiy 

Lira K. Lira 

3 200 
37 554 

2 6 
33 0 

7 000 6 6 

1 000 9 

157 714 90 155 4 

29 686 29 0 

95 200 90 37 

389 453 349 42 

17 078 16 8 

10 000 9 6 

6 000 6 0 



F. Muhassasatm nevi 
Muhassasat 

Lira K. 

8 075 
2 

10 000 
41 150 — 
30 122 

71 574 
136 424 

13 699 
32 839 
79 969 

Mütemmim 
tahsisat 

Lira K. 

89 34 

624 Ecnebi memleketlerde talebe mü
fettişliği masrafı 

625 Halkı tenvir hizmetleri masrafı 
626 Köy öğretmenleri iein vilâyetlere 

yardım 
627 Pravantoryom masrafı 
628 Yüksek öğretmen okulu 
629 Gazi öğretmen okulu ve eğitim 

enstitüsü 
630 Siyasal bilgiler okulu 
631 istanbul Kandilli rasadhanesi 

masrafı 
632 Güzel sanatlar akademisi 
633 Müzik öğretmen okulu 
634 Cumhur başkanlığı filârmonik 

orkestrası 8 969 
635 Cumhur başkanlığı filârmonik 

orkestrası müzik öğretmen okulu 
ve temsil akademisi yabancı uz
manların ücret ve yol parası 102 432 

636 Lise ve orta okullarla ikmal okul
ları 109 516 25 

637 öğretmen okullar masrafı 336 842 35 
638 Devletçe deruhde edilen ücret ve 

masraflar 219 099 32 
639 Mekteb kütüphanelerine alınacak 

kitab ve mecmua bedelleri ve bun
lara aid masraflar 8 835 

Muhassasai 
yekûnu 

Lira 

8 075 
2 

10 000 
41 150 
30 122 

71 663 
136 424 

13 697 
32 839 
79 969 

8 969 

t 

K. 

34 

73 

Sarfiya 
Lira 

6 62 

9 93 
40 85 
30 07 

71 50 
135 80 

31 65 
73 20 

8 40 

102 432 93 16 

109 516 25 105 82 
336 842 35 329 32 

219 099 32 217 71 

8 835 T 39 



P. Muhassasatm nevi 
Muhassasat 
• Lira K. 

46 666 38 
314 845 
167 628 

Mütemmim 
tahsisat 
Lira K. 

0 

640 Ticaret, kız sanat ve diğer mes
lek okulları ve enstitüleri mas
rafı 

641 Leylî meslek mektebi eri masrafı 
642 Meslek okulları masrafı 
643 Meslek ve ticaret kursları ve ak

şam okulları ücret ve masrafları 142 376 
644 Meslek mektebleri ecnebi uzman 

ve uzman muavinleri ve tercü
manları ile ecnebi öğretmen ve 
usta ücuratı ve bunların memle
ket dahilinde gidiş, geliş ve se
yahat harcırah ve yevimeyeleri 66 764 

645 Kütüphaneler masrafı 16 669 25 
646 Müzeler ve abideler masrafı 77 544 
647 Okul müzesi ve terbiyevî eserler 

masrafları ile okul müzesi için 
satın alınacak eşya bedeli ve 
katalog neşriyatı eşya ve sergi 
nakil masrafları ve seyyar ser
gilerde bulunacak memurların 
harcırah ve yevmiyeleri 

648 Levazımı tesisiye 
649 Tamir ve istimlâk masrafı 
650 788 numaralı kanunun tatbiki 

masrafı 
651 Geçen yıl borçlan 
652 Eski yıllar borçları 
653 Maaş ve ücret 
654 Üniversite masrafları 

3 571 
91 402 
79 844 

13 495 
18 247 
11 336 

1 215 206 
398 302 

50 
22 
68 

Muhassasat 
yekûnu Sarfiy 
Lira K. Lira 

66 764 
16 669 
77 544 

25 
63 2 
16 0 
71 1 

3 571 
91 402 
79 844 

13 495 
18 247 
11 336 
215 206 
398 302 

50 
22 
68 

3 5 
89 0 
78 6 

12 0 
8 3 
10 9 

1 189 1 
393 1 

46 666 38 45 0 
314 845 307 3 
167 628 165 2 

142 376 138 6 



p . 

655 
656 

657 
658 

659 
F.M. 

Muhassasatm nevi 

Maaş ve ücret 
Fakültenin diğer bütün ücret ve 
masrafları 
1934 yılı karşılıksız borçları 
Orta okullarla liseler ve öğret
men okulları için fizik, kimya ve 
tarihî ilimler ders ve tecrübe 
aletleri malzemesi mubayaa bedeli 
1935 malî yılı karşılıksız borçları 
2517 ve 2624 numaralı kanunlar 
mucibince verilecek müdür ve mu
avin ücretlerinden pansiyonlar 
gelirinden verilecek olan 
2517 ve 2624 numaralı kanunlar 
mucibince verilecek muallim 
ders ücretlerinden pansiyonlar 
gelirinden verilecek olan 
Ankarada yapılacak fakülte ve 
mekteblerle İstanbul üniversite
sinin inşaat, tamir ve tesisatı için 
Muallim mekteblerine muavenet 
Pansiyonlar masarifi % 8% 
Pansiyonlar masarifi % 12 
Geçen ve eski seneler mahsubatı 

Muhassasat 
Lira K. 

28 536 

203 241 
2 000 

Mütemmim 
tahsisat 

Lira K. 

Muhassasat 
yekûnu 
Lira K. 

28 536 

203 241 
2 000 

Sarf 
Lir 

24 

195 
2 

0 
8 369 

40 000 

20 000 

85 708 47 
17 592 22 

997 702 01 
109 986 70 

17 000 

0 
8 369 

40 000 

20 000 

85 708 47 
17 592 22 

997 702 01 
109 986 70 
17 000 

7 

38 

] 9 

85 
17 

845 4 
109 

17 0 

Umumî yekûn 11 659 279 40 89 34 11 659 368 74 11 260 9 



39 

Muhassasatın nevi F. 

661 Vekil tahsisatı 
662 Memurlar maaşı 
663 1683 numaralık kanunun 58 nci maddesi 

mucibince verilecek tekaüd ikramiyesi 
664 Merkez müstahdemleri ücreti 
665 2233 numaralı kanun mucibince askerlik 

dersleri muallimlerine verilecek ücret 
666 Vilâyetler müstahdemleri ücreti 
667 Muvakkat tazminat 
668 Mecburî hizmete tâbi Mühendis mektebi 

mezunlarına 1216 numaralı kanım muci
bince verilecek avans 

669 1616 numaralı kanun mucibince mecburî 
hizmete tâbi Fen mektebi mezunlarına ve
rilecek avans 

670 Merkez mefruşat ve demirbaşı 
671 Merkez levazımı 
672 Merkez müteferrikası 
673 Merkez otomobil masrafı 
674 Motosiklet mubayaası, tamir ve işletme 

masrafı 
675 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 
676 Vilâyetler levazımı 
677 Vilâyetler müteferrikası 
678 Mütenevvi masraflar 
679 Daimî memuriyet harcırahı 
680 Muvakkat memuriyet harcırahı 
681 Müfettişler harcırahı 
682 Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 
683 Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli 
684 Posta ve telgraf ücreti 
685 Yollar ve büyük köprüler inşaat ve müs

tacel tamirat masrafı 
686 Sular masrafı 
687 Levazım ve alâtı mütenevvia 
688 Kitab ve fennî risaleler bedeli ile neşredi

lecek fennî eserlerin ve haritaların tabı ve 
teelid masrafları ve alelûmum telif ve ter
cüme ve Nafia eserleri modelleri için veri
lecek ücret ve mükâfat 

689 Beynelmilel müessese ve cemiyetlere iştirak 
hissesi ve masrafı 

690 Ecnebi mutahassıslar ve tercümanları 

Muhassasat 
Lira K. 

Sarfiyat 
Lira K. 

İptal olunan 
tahsisat 
Lira K. 

Nafia vekâleti 
4 800 

1 511 576 

6 000 
127 740 

432 
94 326 
57 792 

1 800 

16 700 

100 
38 400 

4 800 
1 277 707 97 

4 584 
108 626 45 

360 
66 004 42 
47 476 73 

233 868 03 

1 416 
19 113 55 

72 
28 321 58 
10 315 27 

1 800 

1 000 
25 500 
16 710 
11 710 
3 360 

450 
4 000 
7 620 
6 880 
13 800 
40 000 
33 500 
11 380 
3 760 
960 

4 069 

1 026 500 
1 579 706 

10 000 

20 870 
14 009 
8 405 
3 079 

433 
3 684 
6 614 
3 967 
12 791 
29 971 
23 954 
7 197 
3 701 
530 

3 729 

1 012 666 
1 471 326 

5 655 

03 
79 
71 
95 

60 
79 
12 
38 
67 
60 
65 
07 
23 
06 
92 

60 
64 
19 

1 000 
4 629 
2 700 
3 304 
280 

16 
315 

1 005 
2 912 
1 008 
10 028 
9 545 
4 182 

58 
429 
339 

13 833 
108 379 
4 344 

97 
21 
29 
05 

40 
21 
88 
62 
33 
40 
35 
93 
77 
94 
08 

40 
36 
81 

16 490 

41 
29 807 

42 

57 
59 

209 

58 
8 592 

58 

43 
41 

(S. Sayısı : 211) 
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F. Muhassasatın nevi 
Muhassasa 
Lira 

18 000 

5 400 

1 
K. 

Sarfiyat 
Lira 

5 004 

5 400 

K. 

33 

lbtal ulutun. 
tahsisat 
Lira K. 

12 995 67 

0 

691 Ecnebi memleketlere gönderilecek memur
lar harcırahı 

692 Staj için ecnebi memleketlere gönderilecek 
memurlar harcırah ve masrafları 

693 449, 625, 692, 787, 793, 1158, 2405 numa
ralı kanunlara göre yapılmakta olan hat
larla diğer müteferrik hat ve limanlar mas
rafı 5 129 865 06 4 513 377 02 616 488 04 

694 2200 numaralı kanuna göre yapılmakta 
olan Sivas - Erzurum ve Malatya iltisak 
hattı bilcümle ücret ve masrafı 7 303 321 65 7 303 321 65 0 

695 2214 numaralı kanuna göre yapılmakta 
olan Filyos - Ereğli hattı bilcümle ücret 
ve masrafı 529 214 505 735 07 23 478 93 

696 2784 numaralı kanun mucibince Aydın de
miryolları üzerinde yapılacak tevsiat mas
rafı 560 000 341 129 81 218 870 19 

697 2134 ve 2611 numaralı kanunlara göre ya
pılmakta olan Afyon - Antalya ve Bur
dur - İsparta hattı bilcümle ücret ve mas
rafı ile 2784 numaralı kanun mucibince 
yapılacak tevsiat masrafı karşılığı 87 022 80 185 41 6 836 59 

698 2135 numaralı kanun mucibince verilen 
bono ve poliçeler karşılığı 235 000 232 374 04 2 625 96 

699 2094 numaralı kanun mucibince Şefkat
li - Ereğli inşaat ve temdidi masarifi umu-
miyesi ile 1933 ve 1934 senelerinde demır-
yollar inşaatından ödenmeyen masraflar 
karşılığı 

700 Nafia mektebi daimî masrafı 
701 Nafia fen mektebi tesis masrafı 
702 Şark demiryollarında yapılmış tevsiattan 

Hükümet hissesi 
703 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
704 Geçen yıl borçları 
705 Eski yıllar borçları 
706 İnşaat ve esaslı tamirat 
707 Maaş ve ücretler 
708 İdare masrafları 
709 Kitab, mecmua, tercüme, telif ve tabiye 

masrafları 
710 Ecnebi muallimler ve su lâboratuvarı şef 

de travo ücret ve harcırahları 
711 2233 numaralı kanun mucibince askerlik 

dersleri muallimlerine verilecek ücret 

101 533 
42 980 
18 650 

804 
8 120 
52 072 
51 972 
888 345 
283 716 
180 500 

15 000 

71 000 

1 000 

79 

94 
84 

1 

101 533 
38 956 
17 892 

4 960 
33 714 
20 328 

1 501 644 
209 515 
112 790 

13 459 

57 458 

94 

79 
72 
45 

52 
59 
38 
44 
68 
30 

25 

58 

48 

0 
4 023 
757 

804 
3 159 
18 357 
31 644 
386 701 
74 200 
67 609 

1 540 

13 541 

905 

28 
55 

48 
41 
56 
40 
32 
70 

75 

42 

52 
( S. Sayısı : 211) 



- 4 1 -

F. Muhassasatm nevi 

712 
713 
714 
715 

716 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçları 
1683 numaralı kanunun 58 nei maddesi mu
cibince verilecek tekaüd ikramiyesi 
Yüksek mühendis mektebinin borçları 

F . M. Afyon - Antalya demiryolu inşaat masrafı 
» Filyos - Çatalağızı demiryolu inşaatı mas

rafı 
» Çubuk barajı masrafı 
» Sivas - Erzurum demiryolu inşaatı 
» Trabzon - İran hudud transit volunun in-

» Trabzon - Iran hudud transit yolunun mo
torize edilmesi 

F. M. Birinci umumî müfettişliğe aid inşaat iş
leri 

» İkinci umumî müfettişliğe aid inşaat iş
leri 

» Üçüncü umumî müfettişliğe aid inşaat iş
leri 

» Dördüncü umumî müfettişliğe aid inşaat 
işleri 

» Çarşamba ovasının kurutulması, Van, İğ
dır, Erzincan ve Erzurum su işleri 

» Istanbulda yeni yapılacak Adliye binası 
bilûmum masrafları 

» Şuhud nahiyesi Hükümet binası inşası 
•» Nafia vekâleti emrindeki mektebler inşaat, 

tamirat, tesisat ve saire masrafları kar
şılığı 

» Yeniden yapılacak su işleri masrafları 
Nâzım Şose ve köprüler inşaatına yardım 

» 1933 yılı bütçe kanununun 9 ncu maddesi 
mucibince inşaat ve mubayaa mukavelele
rinden dolayı verilmesi lâzımgelen güm
rük resmi ve diğer vergiler mahsubatı 

» Nâzım tahsisat 

8 

Muhassasat 
Lira 

1 200 
1 000 
500 

4 804 
8 840 

1 291 550 

465 677 
103 706 

2 613 571 

115 409 

160 630 

34 551 

1 345 

13 588 

67 483 

• 21 027 

2 175 
0 

K. 

27 

50 
64 
72 

47 

20 

45 

20 

88 

79 

Sarfiyat 
Lira 

810 

1 291 550 

465 677 
103 706 

2 613 571 

115 409 

160 630 

34 551 

1 345 

13 588 

67 483 

21 027 

2 175 

K. 

27 

50 
64 
72 

47 

20 

45 

20 

88 

79 

İptal olunan 
tahsisat 

Lira K. 

390 
1 000 
500 

4 804 
8 840 

0 

-

0 

o 
300 000 105 508 46 

1 231 942 62 1 231 942 62 

1 509 819 82 1 509 819 82 
653 320 653 320 

194 491 54 

Umumî yekûn 29 846 231 84 27 679 483 68 2 166 748 16 

( S. Sayısı : 211) 



F. Muhassasatın nevi 
Muhassasat 

Lira K. 

721 Vekil tahsisatı 
722 Memurlar maaşı 
723 1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi 

mucibince verilecek tekaüd ikramiyesi 
724 Merkez müstahdemleri ücreti 
725 Vilâyetler müstahdemleri ücreti 
726 Muvakkat tazminat 
727 2233 numaralı kanun mucibince askerlik 

dersi muallimlerine verilecek ücret 
728 Merkez mefruşat ve demirbaşı 
729 Merkez levazımı 
730 Merkez müteferrikası " 5 267 27 
731 Vekâlet otomobili masrafı 
732 Vilâyetler levazımı 
733 Vilâyetler müteferrikası 
734 Mütenevvi masraflar , 17 107 26 
735 Daimî memuriyet harcırahı 
736 Muvakkat memuriyet harcırahı 
737 Müfettişler harcırahı 
738 Ecnebi memleketler harcırahı 
739 Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 
740 ücretli muhabere ve mükâleme bedeli 4 850 41 
741 Posta ve telgraf ücreti 
742 Dahilî ve haricî sergi masrafları 
743 Telifat, neşriyat, propaganda "" 48 983 51 
744 Kongreler ve beynelmilel müessesat masraf

ları 8 900 
745 Sigortalar tedkik heyeti huzur hakları ve 

tabı masrafları 1 920 
746 Ecnebi ınutahassıslar ve tercümanları 143 272 

îktıs 
4 800 

337 688 

4 000 
289 260 
71 380 
30 180 

1 472 
10 500 
15 786 
* 5 267 
6 200 
960 
960 

17 107 
5 300 
27 000 
6 230 
6 200 
5 000 
4 850 
7 032 

183 150 
48 983 

v< 

Muhassasa 
yekûnu 
Lira 

4 800 
337 688 

4 000 
289 260 
71 380 
30 180 

1 472 
10 500 
15 786 
5.267 
6 200 
960 
960 

17 107 
5 300 
27 000 
6 230 
6 200 
5 000 
4 850 
7 032 

183 150 
48 983 

8 900 

1 920 
143 272 



JF. -Muhassasatm nevi 

747 Dahilde tahsil ettirilen talebelerin mekteb ve 
yol masrafları 

748 Tahlilhane masrafı 
749 Havzai fahmiye ve diğer madenler 
750 Teşviki sanayi kanunu mucibince verilecek 

prim karşılığı 
751 Mektebler ve müesseseler 
752 Türk ofisi ve haricî ticaret mümessillikleri 

teşkilât ve masarifi umumiyesi 
753 Turizm masarifi umumiyesi ve turizm te-

^ şekküllerine yardım 
^ 754 Tamirat masrafı 
P2 755 ölçüler kanununun tatbiki umumî masrafı 
S 756 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

757 Geçen yıl borçlan 
£2 758 Eski yıllar borçlan 
-̂> 759 226İ numaralı kanunun 4 ncü maddesi mu

cibince gümrük resminden ve muamele vergi
sinden muaf olan madenler rüsumu karşılığı 

760 Memurlar maaşı 
761 Merkez müstahdemleri ücreti 

•i 762 Vilâyetler müstahdemleri ücreti 
763 Muvakkat tazminat 
764 2233 numaralı kanun mucibince askerlik 

dersleri muallimlerine verilecek ücret 528 
765 Geceleri vazife gören liman memurlarına ve

rilecek üc*et 1 000 
766 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 2 000 
767 » . levazımı 5 800 
768 » müteferrikası 2 000 
769 » mütenevvi masraflan 8* 480 

Muhassasat 
Lira 

480 
1 540 
61 920 

24 000 
36 760 

537 903 

3 840 
960 

110 000 
13 045 
6 202 
9 855 

1 375 000 
178 644 
27 000 
76 620 
6 168 

K. 

38 

37 
80 

Mütemmim 
tahsisat 
Lira K. 

" 

. ... 

Muhassasat 
yekûnu 
Lira 

480 
1 540 
61 920 

24 000 
36 760 

537 903 

3 840 
960 

110 000 
13 045 
6 202 
9 855 

K 

3 

1 375 000 
178 644 
27 00Ö 
76 620 

6 168 

528 
1 000 
2 000 
5 800 
2 000 



Muhassasat 
F . Muhassasatın nevi Lira K 

770 Vilâyetler memurlar harcırahı 2 000 
771 » resmî telefon tesis ve mükâleme 

masrafı 1 150 
772 Vilâyetler ücretli muhabere ve mükâleme be

deli 1 500 
773 Ecnebi mutahassıslar ve tercümanları 1 
774 Yüksek deniz ticaret mektebi 68 500 
775 Liman ve sahil hizmetleri 13 680 
776 Liman idareleri nakil vasıtaları masrafı 30 000 
777 Deniz ticareti müsteşarlığı umum masrafları 19 680 

^ 778 2248 numaralı kanunun 11 nci maddesi mu-
Ç̂  cibince Devlet Reisine aid deniz vasıtalarile 
^ kılavuzluk ve romorkörcülük işleri için ya-
*~ pılacak masraflar 265 000 

779 Liman idareleri tamir masrafı 1 105 
!-2 780 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 1 505 
^ 781 Geçen yıl borçlan 1 000 

782 Eski yıllar borçları 3 134 
783 2818 numaralı kanunun 5 ve 6 ncı maddeleri 

mucibince bir sene içinde muameleleri ikmal 
edilmek icab eden krom madenleri ve Ereğli 
havzası kömür ocakları için tazminat 

784 3130 sayılı kanun, maden T. A. Enstitü
süne yardım 

F. M. Van gölü. işletme idaresine verilecek sermaye 
» Van gölü işletme idaresine verilecek yardım 
» Etibank sermayesine ve 3164 sayılı kanun

la Çatalağızı, 
» Maden tedkik ve arama enstitüsü ile Elek

trik işleri idaresine yardım 
•» Sümerbank sermayesine mahsuben 

60 000 
500 000 

200 000 
45 000 

1 410 000 

875 000 
4 900 000 

Mütemmim 
tahsisat 
Lira K. 

36 17 

Muhassasat 
yekûnu 
Lira 

8 480 

2 000 

1 150 
1 500 

1 
68 500 
13 716 
30 000 

K 

19 680 
265 000 
1 105 
1 505 
1 000 
3 134 

60 000 
500 000 

200 000 
45 000 

1 410 000 

875 000 
4 900 000 



p . Muhassasatm nevi 

İstanbul liman işlerine yardım 
3008 sayılı iş kanununun tatbiki masrafı 
2008 sayılı kanun ile vapur taksiti 

Muhassasat 
Lira K. 

Yekûn 

175 000 
100 000 
500 000 

12 906 400 

Mütemmim 
tahsisat 

Lira K. 

Muhassasat 
yekûnu 

Lira K 

175 000 
100 000 
50 000 

36 17 12 906 436 

F. 

791 
792 
793 

794 
795 
796 
797 

798 

799 
800 
801 

Muhassasatm nevi 

Vekil tahsisatı 
Memurlar maaşı 
1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek te-
kaüd ikramiyesi 
Merkez müstahdemleri ücreti 
Vilâyetler müstahdemleri ücreti 
Muvakkat tazminat 
Vekâlete merbut âli mekteb me
zunlarına 1437 numaralı kanun 
mucibince verilecek avans 
2233 numaralı kanun mucibince 
askerlik dersleri muallimlerine 
verilecek ücret 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 
Merkez müteferrikası 

Mütemmim 
Muhassasat tahsisat 

Lira K. Lira K. 

4 800 
901 218 

5 036 
59 800 
518 159 
34 820 

5 000 

1 714 
27 780 
14 800 
8 000 

37 

Muhassasat 
yekûnu 

Lira K. 

Ziraat vekâleti 

4 800 
1 901 218 

5 036 
59 800 

518 159 
34 820 

5 000 

37 

Sarfiyat 
Lira 

4 800 
1 656 903 

4 796 
57 362 
458 801 
24 799 

1 714 
27 780 
14 800 
8 000 

1 323 
27 725 
12 055 
7 621 



p . 

802 
803 
804 
805 
806 
807 
808 
809 

Muhassasatm nevi 

Vekâlet otomobili masrafı 
Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 

» levazımı 
» müteferrikası 

Mütenevvi masraflar 
Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
Müfettişler harcırahı 

810 Resmî telefon tesis ve mükâleme 

811 

812 
813 
814 
815 

816 

817 

818 

819 
820 
821 

masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 
Telifat ,neşriyat ve propaganda 
Levazım ve alâtı fenniye 
Kongreler ve beynelmilel mües-
sesat masrafı 
Hayvan ıslahı sağlık zabıtası en
cümenleri hakkı huzuru 
Ecnebi mutahassıslar ve tercü
manları 
Dahilde tahsil ettirilmekte olan 
talebenin mekteb ve yol masraf
ları 
Staj ve ihtisas masrafları 
Mektebler ve kurslar 
Mücadele 

Muhassasat 
Lira K. 

7 700 
14 210 
14 000 

1 800 
41 710 
34 0QO 
45 000 
15 000 

4 150 

1 440 
27 119 

9 300 
2 

7 554 

2 

79 050 

300 
43 926 88 

116 000 
679 735 27 

Mütemmim 
tahsisat 
Lira K. 

_ 

2 42 

Muhassasat 
yekûnu 

Lira 

7 700 
14 210 
14 000 

K. 

1 800 
41 710 
34 000 
45 000 
15 000 

4 150 

1 440 
27 119 

9 300 
2 

7 554 

2 

79 050 

300 
43 926 

116 002 
679 735 

,. 

88 
42 
27 

Sarfiyat 
Lira 

7 637 
12 721 

9 259 
1 443 

34 811 
27 132 
36 691 
11 831 

3 854 

1 156 
27 119 

9 244 

.i 

7 261 

-

74 020 

67 
38 881 

115 109 
622 336 

K 

4 

2 



Mütemmim 
Muhassasat tahsisat 

P. Muhassasatın nevi Lira K. Lira K. 

822 Tarla ziraat! ıslah, deneme, üret
me ve temizleme masrafları ve 
köy kalkınması 

823 Bağ- ve bahçe ziraati ve müesse
seleri 

824 Böcekçilik, tavukçuluk ve mete
oroloji müesseseleri 

^ 825 Mektebler, kurslar 
P? 826 Mücadele 
g2 827 2342 numaralı kanun mucibince 
g hayvan sağlığı küçük sıhhiye me

murlarına verilecek yem bedeli 
£5 828 Yarış ve ıslah encümenine yar^ 
w dım 

829 Islah, teksir ve tedkikat 
830 Orta orman mektebi 
831 Mücadele 
832 Muhafaza, amenejman ve teşcir 
833 Orman işletmesi 
834 788 numaralı kanunun tatbiki 

masrafı 
835 Geçen yıl borçlan 

A 836 1932 karşılıksız borçları 
836 Eski yıllar borçları 
837 2582 sayılı kanun mucibince me

rinos koyunları yetiştirilmesi ve 
ıslah edilmiş pamuk tohumu üre
tilmesi 649 014 70 

420 200 

202 500 

105 057 
29 521 
403 405 

15 344 

16 000 
950 898 
27 898 
6 720 

188 109 
400 471 

12 000 
15 345 
21 518 

288 

27 

50 

70 

50 

26 
05 

78 
05 

Muhassasat 
yekûnu 
Lira 

420 200 

202 500 

105 057 
29 521 
403 405 

15 344 

16 000 
950 898 
27 898 
6 720 

188 109 
400 471 

12 000 
15 345 
21 518 

288 

K. 

27 

50 

70 

50 

26 
05 

78 
05 

Sarfiyat 
Lira 

403 227 

191 665 

104 305 
25 572 
379 743 

14 224 

16 000 
941 768 
27 876 
3 003 

123 575 
359 719 

5 013 
14 740 
16 539 

288 

K 

2 

3 

1 
4 
8 

4 

649 014 70 611 533 



65 
to 

F. 

838 
839 
840 
841 

842 

843 
844 

845 
846 

847 
848 
849 
850 
851 
852 

853 
854 
855 
856 
857 

Muhassasatm nevi 

Motosiklet mubayaası 
Maaşlar ve ücretler 
Muvakkat tazminat 
Enstitü ve lâboratuvar levazım 
ve işletmeleri ve umumî masraflar 
Yüksek ziraat enstiüsü ve idare 
levazımı 
Talebe masrafları 
Ecnebi mutahassıslar ve tercü
manlar 
Stajiyer talebe 
788 numaralı kanunun tatbiki 
masrafı 
Umumî masraflar karşılığı 
Tamir masrafı 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1934 yılı karşılıksız erzak borcu 
Enstitü inşaatı için 2063 numa
ralı kanunun şümulü dairesinde 
tahakkuk etmiş ve edecek mas
raflar karşılığı 
Ücretler 
İdare masrafları 
Mütemadi tamirat 
Borçlar 
Konya ovası sulama idaresi borç
ları 

Mütemmim 
Muhassasat tahsisat 

Lira K. Lira K. 

1 200 
298 352 

16 450 

152 180 

100 097 
134 940 

338 960 
31 300 

1 023 
87 164 

9 251 
1 505 

118 
533 

1 
38 820 

4 400 
7 400 
4 500 

8 816 

Muhassasat 
yekûnu 

Lira K. 

1 200 
298 352 

16 450 

Sarfiyat 
Lira K 

1 200 
272 382 8 

15 310 4 

100 097 
134 940 

338 960 
31 300 

1 023 
87 164 

9 251 
1 505 

118 
533 

152 180 151 130 0 

95 636 
125 464 

328 448 
31 192 

303 
85 795 

7 470 
1 429 

5 
6 

2 
7 

510 

1 
38 820 

4 400 
7 400 
4 500 

29 299 
2 744 
5 323 
2 890 

8 816 8 815 



p . Muhassasatııı nevi 

uı 
uı 
P3 

858 3130 sayılı kanunla ziraî kom
binalar kanunu masrafı 

859 1934, 1935 yılları karşılıksız 
hayvan tazminatı 

860 2088 sayılı kanun mucibince 1935 
yılında kanallarda çalıştırılan ci
var köyler halkının borçlarına 
mahsub edilecek istihkakları kar
şılığı 

F. M. Orman muhafaza evlerinin inşası 
ve sair muhafaza ve imar masrafı 

> Yaş ve kuru meyvelerin ıslah 
masrafları 

» 2855 sayılı kanun mucibince ya-
placak işleı masrafı 

Mütemmim 
Muhassasat tahsisat 

Lira K. Lira K. 

3 000 000 

4 000 

6 800 

4 960 

310 562 98 

7 077 97 

Umumî yekûn 11 757 829 28 2 42 

Millî Müdafaa vekâ 

861 
862 
863 

864 

Vekil tahsisatı 
Maaşatı umumiye 
1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek te-
kaüd ikramiyesi 
648 numaralı kanunun 4 ııcü 
maddesi mucibince verilecek ge
dikli küçük zabit ikramiyesi ve 
1059 numaralı kanunun 5 nci 

4 800 
18 640 486 

212 860 

67 

Muhassasat 
yekûnu 
Lira K. 

3 000 000 

4 000 

Sarfiyat 
Lira K 

33 419 1 

3 174 0 

6 800 

4 960 

310 562 98 

7 077 97 

11 757 831 70 

[eti (Kara kısmı) 

6 793 

4 960 

310 562 

7 077 

8 066 899 

1 

9 

9 

9 

4 800 4 800 
18 640 486 67 18 634 189 8 

212 860 210 863 9 



V. Mııhassasat m nevi 

maddesi mucibince verilecek kü
çük zabitler mükâfatı 

865 Müstahdemler ücreti 
866 Muvakkat tazminat 
867 Temsil tahsisatı ve akçe farkı 
868 1107 numaralı kanun mucibince 

gedikli küçük zabitlere verilecek 
aile zammı 

869 Mefruşat ve demirbaş 
870 -Kırtasiye 
871 Müteferrika 
872 Vekâlet otomobili masrafı 
873 Mütenevvi masraflar 
874 Daimî memuriyet harcırahı 
875 Muvakkat memuriyet harcırahı 
876 Müfettişler harcıralıı 
877 Resmî telefon tesis ve mükâleme 

masrafı 26 975 
878 Ücretli muhabere ve mükâleme 

bedeli 7 040 
S79 Posta ve telgraf ücreti 116 730 
880 Mııayyenat 14 786 821 48 
881 Levazımı askeriye 6 280 225 
882 Levazım ve teçhizatı harbiye 

ve tahkimat masrafı 2 392 396 38 
883 Levazımı sıhhiye 586 040 185 33 
884 Levazımı baytariye 38 130 
885 Hayvan mubayaa ve tazmini 262 280 

Mııhassasat 
Lira 

- ıo ooo 
640 000 
242 000 
107 448 

32 000 
107 000 
32 541 
135 818 
8 100 

239 778 
447 000 
259 025 
63 751 

K. 

47 

33 

08 

33 
73 

Mütemmim 
tahsisat 
Lira K. 

Mııhassasat 
yekûnu 
Lm 

10 

ı 

000 
640 000 
242 
107 

32 
107 
32 
135 
8 

239 

000 
448 

000 
000 
541 
818 
100 
778 

447 000 
259 025 
63 

26 

7 
116 

14 786 
6 280 

2 392 
586 
38 

751 

975 

040 
730 
821 
225 

396 
225 
130 

262 280 

K. 

47 

33 

08 

33 
73 

48 

38 
33 

Sarfiyat 
Lira 

2 200 
625 537 
216 477 
107 317 

24 778 
106 637 
31 935 
134 241 
7 761 

230 723 
420 674 
236 525 
62 444 

26 872 

5 489 
116 730 

14 657 349 
6 270 783 

2 116 327 
585 290 
38 117 
262 116 

K 

30 
38 
39 

91 
34 
25 
65 
38 
32 
35 
11 
35 

27 

53 

50 
35 

76 
'48 
67 
20 



Muhassasatm nevi 
Muhassasat 

Lira 

1 416 268 

22 310 
94 400 
55 000 
94 137 

K 

42 

28 

Mütemmim 
tahsisat 
Lira K. 

886 Nakliyat 
887 Avrupa fabrikalarına gidecek he

yetin harcırah masrafları 
888 Manevra masrafları 
889 Nakil vasıtaları masrafı 
890 Staj ve tahsil masrafları 
891 Memleket iç ve dışındaki Türk şe-

^ hidlerinin tezkir ve ipkayı namı 
Ç° için yapılmış ve yapılacak şehid-
CQ liklerin bilûmum levazımı masa
ca rifiye ve inşaiyesi ve bekçi ücret-
T. leri ' 34 526 
£3 892 însaat ve tamirat ve sabit tesi-
w sat masrafları 1 476 000 

893 Ecnebi mutahassıslar 82 413 86 
894 Memuriyeti mahsusa ile ecnebi 

memleketlere gönderilecek subay
lar ve memurlar harcırahı 13 950 

895 Askerî mektebler masrafı 27 900 
896 Askerî müze masrafı 1 860 
897 1493 numaralı kanun mucibince 

- verilecek ikramiye 20 600 
898 Geçen yıl borçları 54 758 07 
899 Eski yıllar borçlan 77 881 08 
900 Memnu mıntakalar istimlâk be

deli 23 250 
901 Fen ve sanat umum müdürlüğü 

tecrübe ve muayene masrafı 16 596 82 

Muhassasat 
yekûnu 

Lira K. 

1 416 268 42 

22 310 
94 400 
55 000 
94 137 28 

Sarfiy 
Lira 

1 412 99 

20 38 
94 16 
53 59 
88 60 

34 526 26 16 

1 476 000 1 466 90 
82 413 86 81 32 

13 950 
27 900 

1 860 

9 29 
27 84 

1 79 

20 600 20 44 
54 758 07 54 42 

77 881 08 63 46 

23 250 23 20 

16 596 82 16 35 



F. 

902 

Muhassasatm nevi 

Maznun olarak askerî mahkeme
lere celbolunacaklarm masrafı 

903 Konkur ipiklere iştirak masrafı 
904 Harb okulu ve civarında su ve 

lâğım tathiratı masrafı 
905 Kimyagerlerin 1934 ve 1935 se

neleri teçhizat bedeli 
F . M. Levazımı harbiye 

» înşaat 
» Levazımı askeriye 
» Tahkimat 
» Levazımı baytariye 
» Levazımı sıhhiye 
» Top ve cebhane siparişleri 
» Top ve cebhanelik inşaatı 

1552 numaralı kanun mucibince 
eski seneler mahsubatı 

Mütemmim 
Muhassasat tahsisat 

Lira K. Lira K. 

Muhassasat 
yekûnu 

Lira K. 
Sarfiya 
Lira 

10 
46 500 

70 000 

10 
46 500 

70 000 

8 
39 323 

70 000 

3 150 
1 176 993 

1 838 
29 059 
132 354 
203 481 

381 
5 235 
63 329 

1 091 350 

11 
48 

73 

40 
30 
70 

47 

3 150 
1 176 993 

1 838 
29 059 
132 .354 
203 481 

381 
5 235 
63 329 

1 091 350 

11 
48 

73 

40 
30 
70 

47 

3 000 
1 176 993 

1 838 
29 059 
132 354 
203 481 

381 
5 235 
63 329 

1 091 350 

Umumî yekûn 52 014 782 19 185 33 52 014 967 52 51 413 501 



— 63 — 
3010 numaralı 

kanun mucibince 
verilen avans 

mukabili mevkuf îbtal olunan 
Muhassasat Sarfiyat tutulan tahsisat muhassasat 

F. Muhassasatın nevi Lira K. Lira „ K. Lira K. Lira K. 

Millî Müdafaa vekâleti (Hava kısmı) 

911 Maaşatı umumiye 762 288 53 759 138 50 3 150- 03 
912 1683 numaralı kanunun 

58 nei maddesi mucibin
ce verilecek tekaüd ikra
miyesi 6 059 1 296 4 763 6 059 

380 720 
8 233 

75 
12 

1 296 
377 624 52 
8 186 40 

913 Daimî müstahdemler ücreti 380 720 75 377 624 52 3 096 23 
914 Muvakkat tazminat 8 233 12 8 186 40 46 72 
915 1107 numaralı kanun mu

cibince gedikli küçük za
bit aile zammı 5 229 81 4 722 50 507 31 

916 2853 sayılı kanun muci
bince verilecek ihtisas 
yevmiyesi 1 950 1 863 25 86 75 

917 Temsil tahsisatı ve akçe farkı 4 041 4 040 14 0 86 
918 Mefruşat ve demirbaş 8 883 8 718 35 164 65 
919 Kırtasiye 3 000 2 853 28 146 72 
920 Müteferrika 3 500 3 402 06 97 94 

1 950 
4 041 
8 883 
3 000 
3 500 
10 561 
19 221 95 

38 200 
4 800 

1 863 
4 040 
8 718 
2 853 
3 402 
9 842' 
17 696 

36 991 
4 799 

25 
14 
35 
28 
06 
43 
58 

41 
40 

921 Mütenevvi masraflar 10 561 9 842' 43 718 57 
922 Daimî memuriyet harcırahı 19 221 95 17 696 58 1 525 37 
923 Muvakkat memuriyet har

cırahı 38 200 36 991 41 1 208 59 
924 Müfettişler harcırahı 4 800 4 799 40 0 60 
924 Resmî telefon tesis ve 

mükâleme masrafı 2 230 2 047 56 182 44 
926 Ücretli muhabere ve mü

kâleme bedeli 3 800 3 482 89 317 11 
927 Posta telgraf ücreti 

3 800 
25 205 
295 754 72 
182 469 

3 482 
25 205 
294 029 
175 038 

89 

06 
77 

928 Muayyenat 295 754 72 294 029 06 1 725 66 
929 Levazımı askeriye 182 469 175 038 77 7 430 23 
930 Levazım ve teçhizatı har

biye ve fenniye 4 364 743 59 4 103 385 67 174 842 98 86 514 94 
931 Ecza ve malzemei tıb

biye ve teçhizatı sıhhiye 19 297 19 247 82 49 18 
932 Nakliyat 120 232 33 118 216 99 2 015 34 
933 Nakil vasıtaları masrafı 14 14 
934 Uçuş müteferrikası 210 162 204 604 52 5 557 48 
935 Tayyare şehidleri taz

minatı 20 000 17 500 . • , • . 2 50Q 

936 1493 numaralı kanun 
mucibince verilecek ik
ramiye 2 000 1 996 20 3 .80 

( S. Sayısı : 211) 



— 54 — 

V. 

937 

938 

939 
940 

941 

942 

943 
944 
945 
946 
947 

948 

Mulıassasatın nevi 

Atış , bombardıman , 
uçuş, telsiz, fotoğraf 
malzemei siyanet tamir
hanelerde yüksek mesai 
ihtira, tamir ve prototib 
inşaat ve buna mümasil 
müteferrik işler için ik
ramiye ve mesai ikrami
yesi 
Tayyarecilik eserleri ter
cüme ve neşriyat ve 
tabı masrafları ve Avru-
padan fennî ve meslekî 
kitablar celbi 
İnşaat, tamirat ve istimlâk 
Yabancı mutahassıslar 
ücreti 
Staj ve lisan tahsisatı ve 
Avrupa tedkik seyahati 
masrafları 
Meslek dahil ve haricin
de ücretli müessesatı sıh
hiyede tedavi ettirilecek 
malûlin masrafı 
Askerî mektebler masrafı 
Amele yevmiyesi 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1934 yılı karşılıksız tay
yare şehidleri tazminatı 
648 numaralı kanunun 
4 ncü maddesi mucibin
ce gedikli küçük zabit
lere verilecek tazminat 

Nâzım Levazım] harbiye inşaat 

V. M. 
düyun 
Muvazenei un miniye ka-

Muhassa> 
Lira 

• 

480 

5 000 
62f) 020 

97 126 

114 625 

2 500 
7 180 

520 000 
13 327 
46 538 

2 500 

2 100 

1 642 276 

;at 
K. 

58 

73 

79 
40 

66 

Sarfiyat 
Lira 

480 

4 914 
561 122 

89 205 

93 934 

1 633 
7 136 

514 332 
12 851 
44 789 

2 500 

2 100 

1 642 276 

K. 

50 
4i) 

79 

26 

50 
44 
56 
46 
50 

66 

3010 numaralı 
kanun mucibince 

verilen avans 
mukabili mevkuf 
tutulan tahsisat 

Lira K. 

60 885 74 

tbtal olımaıı 
mııhassasat 

Lira 

• 

85 
3 011 

7 920 

20 691 

866 
43 

5 667 
476 

1 748 

K. 

50 
77 

79 

47 

50 
56 
44 
33 
90 

nununun 18 ne i madde
si mucibince açılan hususî. 
Hava kuvvetleri masrafı 

Umumî yekûn 9 581 270 96 9 183 220 46 
( S. Sayısı : 211) 

235 728 72 162 321 78 



Mııha assasatın nevi 

951 Maaşatı umumiye 
952 1683 numaralı kanunun 58 nci 
** maddesi mucibince verilecek te-

kaüd ikramiyesi 
953 Müstahdemler ücreti 
954 Muvakkat tazminat 
955 Temsil tahsisatı ve akçe farkı 
956 1142 ve 1144 numaralı kanunlar 

mucibince denizaltıeı ve dalgıç
lara verilecek tahsisat 

957 2853 numaralı kanun mucibince 
verilecek ihtisas yevmiyesi 

958 Mefruşat ve demirbaş 
959 Kırtasiye 
960 Müteferrika 
961 Mütenevvi masraflar 
962 Daimî memuriyet harcırahı 
963 Muvakakt memuriyet harcırahı 
964 Müfettişler harcırahı 
965 Resmî telefon tesis ve mükâleme 

masrafı 
966 Ücretli muhabere ve mükâleme 

bedeli 
967 Posta ve telgraf ücreti 
968 Muayyenat 
969 Levazımı askeriye 

Alulıassasat 
Lira 

1 671 

38 
115 
10 
16 

K. 

Mütemmim 
tahsisat 
Lira K. 

Millî Müdafaa vek 
983 

040 
200 
825 
350 

52 316 

3 437 
6 550 
4 000 
7 000 
7 268 

15 000 
26 968 

7 180 

1 763 

3 000 
1 785 

752 653 
252 418 

22 47 

Muhassasat 
yekûnu Sarfiyat 

Lira K. Lira K 

38 040 
115 200 
10 825 
16 350 

38 040 
113 036 
10 769 
15 345 

2 
3 
9 

eti (Deniz kismı) 

1 671 983 1 666 46s 0 

52 316 52 213 2 

1 763 1 743 

3 437 
6 550 
4 000 
7 000 
7 268 
15 000 
26 968 
7 180 

3 292 
6 511 
3 482 
6 828 
7 085 
12 640 
26 650 
6 681 

5 
4 
9 
9 
8 
2 

3 022 
1 785 

752 653 
252 418 

47 2 560 
1 785 

748 983 
247 421 



Mütemmim 
.Mulıassnsat tahsisat 

F. Muhassasatm nevi Lira K. Lira K. 

970 Levazım ve teçhizatı harbiye 1 779 220 
971 Sefain ve mevaki levazımı 1 176 453 
972 Levazımı sıhhiye 29 500 
973 Nakliyat ' 31 800 
974 Kitab, mecmua ve risale masraf

ları 2 000 
975 Nakil vasıtaları masrafları 747 
976 1493 numaralı kanun mucibince 

verilecek ikramiye 6 767 
977 Memleket dahil ve haricinde üc

retli müessesatı sıhhiyede tedavi 
ettirilecek malûlin masrafı 1 853 

978 648 numaralı kanunun 4 neü ve 
1492 numaralı kanunun 6 ncı 
maddesi mucibince gedikli küçük 
zabitlere verilecek ikramiye 300 

979 Ebniye inşa ve tamiri ve istimlâk 
bedeli 46 884 

980 Ecnebi mutahasıslar 53 030 
981 Ecnebi memleketler harcırahı 35 000 
982 Staj, tahsil ve tedavi masrafları 57 750 
983 Boğazlar komisyonu masrafı 7 500 
984 Deniz matbaası masrafı 20 100 
985 Deniz mektebleri masrafı 17 932 
986 Geçen yıl borçları 1 755 
987 Eski vıllar borçları 19 977 

Mulıassasat 
yekûnu 
Lira K. 

1 779 220 
1 176 453 

29 500 
31.800 

2 000 
747 

6 767 

Sarfiyat 
Lira 

1 753 653 
1 176 115 

29 490 
31 628 

1 935 
731 

6 766 

1 853 1 853 

300 300 

46 884 
53 030 
35 000 
57 750 
7 500 
20 100 
17 932 
1 755 
19 977 

46 881 
52 997 
34 772 
57 613 
7 470 
20 020 
17 926 
1 702 
19 634 

6 

8 



XJ1 

e» 

F. Muhassasatın nevi 

Nâzım 1936 senesi muvazenei umumiye 

F. M. 
» 
» 

» 

» 

kanununun 17 nci. maddesi muci
bince 
Yağ gemisi inşası masrafı 
Eski seneler mahsubatı 
2195 numaralı kanun mucibince 
batan gemilerin ihraç komisyonu 
masrafı 
Gölcükte inşa edilecek mahfuz 
tanklar masrafı 

Umumî yekûn 

Muhassasat 
Lira K. 

-

417 092 87 
0 

37 650 

520 

30 000 

6 7-67 566 87 

Mütemmim 
tahsisat 
Lira K. 

22 4-3 

Muhassasat 
yekûnu 

Lira K. 
Sarfiyat 
Lira K 

417 092 87 417 092 8 

37 650 37 650 

520 421 1 

30 000 30 000 

6 767 589 34 6 718 198 8 



— 58 -

F. Muhassasatrn nevi 
Muhassasat 
Lira K. 

Sarfiyat 
Lira K. 

îptal olunan 
tahsisat 

Lira K. 

Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 

991 Maaşatı umumiye 
992 1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi 

mucibince verilecek tekaüd ikramiyesi 
993 Müstahdemler ücreti 
994 Muvakkat tazminat 
995 2204 sayılı kanun mucibince verilecek ih

tisas ücreti 
996 2853 sayılı kanun mucibince verilecek ihti

sas yevmiyesi 
997 Mefruşat, demirbaş ve alâtı musikiye 
998 Kırtasiye 
999 Müteferrika ve muhafız köpekleri iaşesi 

1000 Mütenevvi -masraflar 
1001 Daimî memuriyet harcırahı 
1002 Muvakkat memuriyet harcırahı 
1003 Müfettişler harcırahı 
1004 Yabancı memleketlere gönderilecek komis

yonlar harcırahı 
1005 Maznun olarak askerî mahkemelere celbolu-

nanlarm masrafı 
1006 Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 
1007 Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli 
1008 Posta ve telgraf ücreti 
1009 Muayyenat 
1010 Levazımı askeriye 
1011 Levazımı sıhhiye ve baytariye 
1012 Sevkiyat 
1013 Fennî kitab ve risalelerin ve gazetelerin 

mubayaa ve abone bedelleri 
1014 1493 numaralı kanun mucibince verilecek 

ikramiye 
1015 İnşaat, tamirat ve tesisat masrafları 
1016 Ecnebi mutahassıslar 
1017 Staj masrafı 
1018 Yardımlar 
1019 Fabrikalar umumî masrafları 
1020 Geçen yıl borçları 
1021 Eski yıllar borçları 
1022 2441 numaralı kanunun muvakkat ikinci 

maddesi mucibince inhisarlar umum mü
dürlüğüne ödenecek eşya ve malzemenin 
ikinci taksiti 

1023 Topçu mühimmat ve imalâtı 

380 500 

6 000 
298 000 
13 000 

365 061 

3 456 
283 876 
12 468 

55 

31 
48 

15 438 

2 544 
14 123 

531 

45 

69 
52 

12 500 
1 900 
1 900 
7 000 
3 250 
1 250 
14 800 
1 850 

4 300 

50 
1 700 
1 150 
545 

60 900 
28 900 

140 
3 700 

11 224 
1 897 
1 889 
6 389 
3 168 
1 157 
14 498 
1 849 

4 282 

0 
1 428 
813 
545 

59 392 
28 670 

98 
2 105 

39 
38 
27 
61 
88 
06 
89 
52 

38 

04 
56 

76 
55 
70 
93 

1 275 
2 
10 
610 

• 81 
92 
301 
0 

17 

50 
271 
336 
0 

1 507 
229 
41 

1 594 

61 
62 
73 
39 
12 
94 
11 
48 

62 

96 
44 

24 
45 
30 
07 

900 818 21 81 79 

1 700 
52 400 
26 000 
61 200 
18 900 
014 530 
2 000 
500 

1 700 
51 099 
22 423 
60 824 
18 900 

2 008 144 
1 849 
147 

21 
15 
82 

47 
13 
09 

0 
1 300 
3 576 
375 
0 

6 385 
150 
352 

79 
85 
18 

53 
87 
91 

9 300 
350 000 

9 300 
349 956 24 

0 
43 76 

( S. Sayısı : 211 ) 
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F. Muhassasatın nevi 

F . M. 1936 muvazenei umumiye kanununun 17 
nci maddesi mucibince 

» Ceblıane imalâtı, inşaat ve tesisat karşılığı 
Nâzım Eski seneler mahsubatı 

Mulıassasa 
Lira 

37 476 
1 593 261 

30 000 

5 041 508 

t 
K. 

93 
47 

40 

Sarfiyat 
Lira 

37 476 
1 593 261 

30 000 

4 990 174 

K. 

93 
47 

98 

îptal olunan 
tahsisat 

Lira K. 
• 

51 

0 
0 
0 

333 42 

Harita umum müdürlüğü 

1025 Maaşatı umumiye 
1026 1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi 

mucibince verilecek tekaüd ikramiyesi 
1027 Müstahdemler ücreti 
1028 Muvakkat tazminat 
1029 657 ve 2047 numaralı kanunlar mucibince 

verilecek tazminat ve ııçuş ücreti 
1030 Mefruşat ve demirbaş 
1031 Kırtasiye 
1032 Müteferrikası 
1033 Mütenevvi masraflar 
1034 Daimî memuriyet harcırahı 
1035 Muvakkat memuriyet harcırahı 
1036 Resmî telefon tesis vo mükâleme masrafı 
1037 Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli 
1038 Posta ve telgraf ücreti 
1039 Muayyenat 
1040 Levazımı askeriye 
1041 Levazımı sıhhiye 
1042 Nakliyat 
1043 Makine, alât ve edevat, demirbaş eşya ve 

levazımının mubayaa ve tamir masrafları 
1044 Hayvan alımı 
1045 Nakil vasıtaları masrafı 
1046 1493 numaralı kanun mucibince verilecek 

ikramiye 
1047 inşaat ve tamirat ve bilcümle balis tesi

satı masrafları 
1048 Ecnebi memleketlere gönderilecek zabitler 

harcırah ve staj ve tahsil için gidecek ta
lebe, zabitler tahsisatı ve mekteb masrafları 

1049 Matbaa masrafı 
1050 Geçen yıl borçları 
105.1 Eski yıllar borçları 

Yekûn 

!08 800 

12 600 
51 066 
33 799 

53 000 
1 000 
1 520 
1 700 
1 810 
2 000 
6 260 

50 
100 
405 

52 903 
12 267 

450 
21 920 

64 394 
0 

11 290 

1 920 

18 000 

16 570 
34 940 

5 
1 901 

12 670 

306 739 

12 600 
50 282 
33 622 

52 484 
987 

1 519 
1 424 
1 712 
1 539 
6. 224 

49 
26 
405 

51 873 
14 256 

436 
21 353 

62 885 
0 

11 040 

1 818 

17 245 

16 456 
34 311 

1 
1 385 

702 686 

32 

25 
80 

43 
98 
96 
50 
72 
62 
90 ' 
32 
56 

79 
89 
56 
25 

87 

42 

75 

90 
72 
60 
75 

16 

2 060 

0 
783 
176 

515 
12 
0 

275 
97 
460 
35 
0 
73 
0 

1 029 
10 
13 
566 

1 508 
0 

249 

102 

754 

113 
628 
3 

515 

9 983 

68 

45 
20 

57 
02 
04 
50 
28 
38 
10 
68 
44 

21 
11 
44 
75 

13 
i 

58 

25 

10 
28 
40 
25 

84 
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B - CEDVELI 

L 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

4 

Varidatın nevi 

Hayvanlar vergisi 
Koyun ve keçi 
Tiftik 
Deve 
Manda 
Sığır 
At, kısrak, iğdiş, katır 
Eşek 
Domuz 
Kazanç vergisi 
Ruhsat tezkereleri ve vergi karneleri 
Ticarî ve sınaî teşebbüsattan 
Serbest meslekler erbabından 
Hizmet erbabından 
Sair işler ve teşebbüslerden 
Veraset ve intikal vergisi 
Madenler rüsumu 
Hususî ormanlar rüsumu 
Gümrük vergileri 
Gümrük resmi 
Ardiye resmi 
2456, 2672 numaralı kanunlar mucibince gümrük
lerde istimal olunan bazı evraka yapıştırılacak 
müdafaa pulu hasılatı 
Muamele vergisi 
îdhalât muamele vergisi 
Sınaî müeseseler vergisi 
Bankalar ve sigorta şirketleri vergisi 
Dahilî istihlâk vergisi 
Şeker ve glikoz istihlâk vergisi 
Elektrik, havagazı istihlâk vergisi 
Ham petrol ve ondan çıkarılan maddeler istihlâk 
vergisi 
2458, 2546, 2583 numaralı kanunlar mucibince 
muhtelif maddelerden alınacak istihlak vergisi 
Oyun aletleri resmi 
Kara ve deniz avları 
Nakliyat vergisi . 
Sefineler rüsumu 
Damga resmi 
Tapu harçları ve kaydiyeler 
Mahkeme harçları 
Pasaport ve kançılarya 
Noter harçları 

Muhammcnat 
Lira K. 

9 289 000 
960 000 
108 000 
467 000 

3 781 000 
615 000 
278 500 

1 500 

700 000 
7 000 000 

350 000 
11 450 000 

700 000 
400 000 
600 000 
100 000 

37 250 000 
300 000 

100 000 

10 000 000 
8 500 000 

650 000 

1 500 000 
1 650 000 

1 500 000 

10 500 000 
30 000 

350 000 
750 000 
200 000 

6 250 000 
1 150 000 
1 550 000 

900 000 
500 000 

Tahsilat 
Lira 

8 906 360 
929 854 
94 419 

450 273 
3 624 

4015 
278 

2 

369 
7 430 

305 
11 874 

632 
769 
590 
150 

246 
235 
143 
908 

644 387 
376 258 
524 
106 

46 769 
107 

113 

' 12 765 
8 810 

707 

1 887 
1 948 

1 396 

13 022 
31 

433 
839 
130 

6 583 
1 169 
1 561 

634 

008 
480 

711 
781 

586 

781 
087 
06!) 

291 
705 

864 

553 
809 
921 
897 
182 
773 
952 
015 
141 

537 196 

K. 

76 
25 
10 
20 
09 

20 
94 

86 
89 
29 
23 
96 
66 
29 
61 

82 
81 

83 

17 
11 
72 

01 
72 

77 

14 
17 
15 
93 
45 
06 
49 
91 
05 
81 

( S. Sayısı : 211) 



61 

P. M. Varidatın nevi 

18 

19 
20 

21 

22 

23 
24 
25 

26 

27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

37 

Diğer harçlar 
Nüfus 
Eczahane ve ecza depoları ve tıbbî müstahzarlar 
ihtira beratı 
Hayvan sağlık zabıtası 
Tütün, tuz, ispirto ve ispirtolu içkiler, revolver, 
fişek ve mevaddı infilâkiye 
2460 numaralı kanun mucibince tütün ve müski
rattan alınacak müdafaa pulu hasılatı 
Kibrit ve çakmak 
Kibrit ve çakmak hasılatı 
Maktu mikdar 
Oyun kâğıdı 
Devlet ormanları 
İşletilen emlâk hasılatı 
Arazi hasılatı 
İcar bedelleri 
Emval ve emlâk satış bedelleri 
Emval satış bedeli 
Emlâk satış bedeli 
Devlet demiryolları 
Posta ve telgraf ve telefon 
Darbhane hasılatı 
Resmî matbaalar hasılatı 
Umumî mektebler hasılatı 
Diğer müesseseler hasılatı 
Kılavuzluk ve romorkörcülük hasılatı 
Mülga vergiler bakayasından 
Konya ovası sulama idaresi hasılatı 
Umumî müesseseler ve şirketler hasılatından dev
let hissesi 
İstanbul demiryollarından 
Fenerler hasılatından 
Mükerrer sigorta sandığından 
Cumhuriyet bankasından kambiyo murakabesi mu
kabili alman 
Müteferrik varidat 
Askerlik mükellefiyeti 
Devlete aid esham ve tahvilât faiz ve temettüleri 
Şirketlerden ve müteahhidlerden teftiş mukabili 
alman 
Faiz 
Akçe farkı 
Kıymetli evrak 
Tavizattan istirdad 

Muhammenat 
Lira K. 

120 000 
125 000 
5 000 

100 000 

32 100 000 

3 350 000 

1 075 000 
35 000 
50 000 

1 830 000 

30 000 
200 000 

251 000 
750 000 

0 
0 

5 000 
25 000 
14 600 
63 200 
200 000 
100 000 
61 200 

0 
0 

750 000 
250 000 

Tahsilat 
Lira 

89 
71 

904 
279 

7 067 
84 710 

34 712 

3 926 

1 187 
29 
20 

2 419 

29 
241 

226 
1 335 

12 
35 
19 

368 

376 

453 
512 
974 
993 

312 
132 

843 
105 
0 
0 

199 
873 
991 

132 266 
199 
38 
65 

615 
233 

010 
259 
672 

0 
0 

947 
902 

K 

62 
63 
50 
52 

24 

78 

69 
33 

68 

18 
04 

15 
57 

60 
63 
18 
33 

82 
92 

67 
14 

56 000 56 000 

1 300 000 
1 000 000 

200 000 -
500 000 
400 000 
200 000 
12 000 

1 340 893 
717 304 

209 242 
1 185 618 
182 965 
272 784 
21 554 

73 
62 

44 
29 
20 
07 
97 
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P. M. Varidatın nevi 

8 2459 ve 2647 numaralı kanunlar mucibince alına
cak ve 2877 numaralı kanunla irad kaydedilecek 
tayyare resmi 

38 Cezalar 
1 Para cezaları 
2 Zam cezaları 

39 Müteferrik hasılat 
40 İstanbul üniversitesi hasılatı 
41 Mukavelenamesi mucibince Musul petrollarından 
42 Teberrüat 
43 iktisadî buhran vergisi 

1 1890 numaralı kanun mucibince maaş ücret ve 
saireden 

2 2416, 2728 numaralı kanunlar mucibince kazanç 
erbabından alman 

44 Muvazene vergisi 
45 Hava kuvvetlerine yardım vergisi 
46 Buğdayı koruma vergisi 

F. M. 2550 numaralı kanun mucibince kaçakçılıktan müte-
hassil % 20 1er 

» 1936 bütçe kanununun 27 nc.i maddesi mucibince 
hususî idarelerden alınması lâzungelen vergi farkı 

» 2519 numaralı kanun mucibince İstanbul Adliye 
binası inşası karşılığı 

» 1936 bütçe kanununun 20 nei maddesi mucibince* 
verilecek müdür ve muavin ücretleri karşılığı 0 40 000 

» 3164 ve 3178 numaralı kanunlar mucibince muallim
lere verilecek ders ücreti karşılığı 

» 827 numaralı kanun mucibince kinin hasılatı 
» 1545 numaralı kanım mucibince hususî ormanlar 

hasılatından ve müteahhidi erden alman amenejman 
parası 

» 2195 numaralı kanun mucibince batan gemileri çı
karmak için teşekkül eden şirketlerden alman 0 900 

» 3035 numaralı kanun mucibince telefon şirketinden 
fazla mükâleme bedeli olarak alman para 

F. M. Kanunumahsusl arı mucibince fevkalâde varidat 
» 1933 muvazenei umumiye kanununun 9 ncu mad

desi mucibince gümrükler mahsubatı 
» Pansiyonlar % 12 leri 
» Şose ve köprüler 
» 3024 numaralı kanun mucibince îsveç grubundan 

alınan 
» 183.1 numaralı kanım mucibince teberrüat 

Muhammenat 
Lira K. 

2 450 000 

150 000 
1 250 000 
2 851 000 

75 000 
800 000 

0 

10 500 000 

1 500 000 
17 000 000 
4 000 000 
6 600 000 

0 

0 

0 

tahsilat 
Lira 

2 276 

206 
1 258 
4 903 

72 
618 
54 

11 268 

1 794 
17 894 
5 004 
7 069 

7 

1 285 

2 

497 

740 
271 
977 
729 
222 
120 

727 

906 
004 
584 
248 

445 

604 

175 

K. 

02 

06 
60 
19 
92 
11 
42 

50 

22 
72 
19 
41 

94 

07 

0 
0 

0 

20" 000 
204 712 11 

107 237 69 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

11 222 
18 095 937 

1 282 152 
47 336 
442 999 

653 320 
515 689 

35 
88 

06 
03 
87 

00 
79 
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Muhammenat Tahsilat 

F. M. Varidatın nevi Lira K. Lira K. 

» 1932 muvazenei umumiye kanununun 11 ve 16 ncı 
maddeleri ile verilen tahvilâtın mahsubu mecaz ha
zine varidatı ile mahsubu O 217 824 52 

» 1932 muvazenei umumiye katı ununun 11 nci mad
desi ile verilen tahvillerin mahsubu mecaz hazine
nin sarfiyatı muvakkate ve eşhas zimemi alacak
ları ile mahsubu O O 

» 1932 muvazenei umumiye kanununun 16 neı maddesi 
ile verilen tasfiyei düyun tahvillerinin mahsubu me
caz hazine varidatile mahsubu O 9 463 36 

» 1932 muvazenei umumiye kanununun 16 neı mad
desi ile verilen tasfiyei düyun Inlıvillerinin mahsubu 
mecaz hazinenin sarfiyatı muvakkate ve eşhas zime
mi alacaklarile mahsubu O 74 72 

» 1935 muvazenei umumiye kanununun 16 nci mad
desi mucibince eski yıllar mahsubatı 

» Sivas - Erzurum 
» 2794 numaralı kanun mucibin 

ğmca tahsil olunan varidat 
Nâzı va. Vilâyet hissesi 

» Maarif hissesi 
» Belediye hissesi 
» Ziraat bankası iane hissesi 
» Pansiyonlar % 88 bakiyesi 
» 2466 numaralı kanun mucibi 
» Amortisman sandığı varidatı 

jubatı 

amortisman sandı-

Î buğdayı koruma 

Umumî yekûn 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

212 764 000 

10 908 
3 880 796 

774 155 
382 287 
928' 469 
775 953 
112 436 
997 702 

2 050 836 
31 464 

270 805 298 

61 
48 

71 
67 
16 
27 
80 
01 
50 
18 

61 

»9<i 
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S. Sayısı: 212 
Askerlik kanununun ceza faslına bir madde ilâve

sine dair kanun lâyihası ve Millî Müdafaa 
encümeni mazbatası (1/432) 

r. c. 
Başvekâlet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
8ay% : 6/2597 

12 -VI - 1940 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İ l l i sayılı askerlik kanununun ceza faslına bir madde ilâvesi hakkında Millî Müdafaa vekilliğin
ce hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 27 - V -1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırı
lan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe 

İ l l i sayılı kanununun 14, 15, ve 33 ncü maddeleri mucibince her sene yoklamaya tâbi olan ruh
satlı ve ihtiyat erattan yoklamalarını yaptırmayanların cezalarına dair kanunda bir sarahat olma
dığından yoklamaya gelenlerin mikdarı günden güne azalmakta ve bunlara karşı cezaî bir muamele 
yapılamamaktadır. Askerlik çağına giren erattan ilk ve son yoklamalarını yaptırmayanlar hakkında 
ceza maddeleri vardır, ihtiyat erattan da bu suretle cezaî bir müeyyide ile yoklamaya gelmelerini 
teğmin etmek lâzımdır. Aksi takdirde seferberliğe esas olan kuvvetin tanzimi ve tertibatın teğmini 
mümkün olamaz ve seferberlik işlerinin tatbiki tehlikeye uğrar. Bunun için ilişik kanun lâyihası 
tanzim kılınmıştır. 

Milli Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa encümeni 

Esas No. 1/432 
Karar No, 29 

2 - VII -1940 

Yüksek Başkanlığa 

İ l l i sayılı askerlik kanununun ceza faslı
na bir madde ilâvesi hakkında Millî Müdafaa 
vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri He
yetince Yükse Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunul
duğuna dair olub encümenimize havale edilen 
Başvekâletin 12 haziran 1940 tarihli ve 6/2597 
sayılı tezkeresi ve bağlı evrakı Millî Müdafaa 
vekilliğinden gönderilen memuru ile okundu ve 
görüşüldü: 

Esbabı mucibede de beyan ve izah edildiği 

veçhile askerlik çağına giren vatandaşların 
ilk ve son yoklamasına gelmeyenler hakkında 
kanunda ceza maddeleri olduğu gibi asker
liğini ikmal ile terhis edilen eratın da üç ay 
zarfmda askerlik şubesine gitmeyenlerin de 
cezaları mevcud olduğu ve yalnız her sene yok
lamaya tâbi olan ruhsatlı ve ihtiyat eratın da 
yoklamalarını yaptırmayanlar hakkında da ce
zaî bir hüküm vazına dair olan teklif yerinde 
görülmüş ise de 1111 sayılı kanunun ceza fas
lına böyle bir madde ilâvesini doğru bulma-



yan encümenimiz teklif olunduğa veçhile is
mi geçen kanunun 94 ncü maddeye bir fıkra 
eklenmesini daha muvafık görerek lâyihanın 
başjığile maddesi değiştirilib kabul edilmiş ve 
Umumî Heyetin tasvib nazarına arzedilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 
M. M. En. Rs. 

Diyarbakır 
K. Sevüktekin 

Çankırı 
Dr. A. Arkan i 

M. M. 
Erzurum 
Ş. Koçak 
Çorum 

57. Sabrı Akgöl 

Kâtib 
Konya 

Erzurum 
A. Akyürek 

(Kim üşane 
Ziya Zar bun 

İstanbul Kayseri 
Dr. H. S. Erel N. Tokeı 

îçeİ 
M. Cemal Mersinli 

Malatya 
O. Koptagel 

Manisa Samsun 
K. N. Duru Amiral F. Engin 

Seyhan Sinob 
AS'. Tekelioğlu (J. K. İncedayı 

Urfa 
Ahmed Yazgan 

Samsun 
H. Barkın 
Tekirdağ 
E. Apak 

Yozgad 
Celâl Arat 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İlli sayılı askerlik kanununun ceza faslına bir 
madde ilâvesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1111 sayılı askerlik kanununun 
ceza faslına aşağıdaki madde ilâve olunmuştur. 

İlk veya son yoklama zamanlarında yapılan 
ilân üzerine yoklama memurlarına veya askerlik 
şubelerine ve elçilik ve konsolosluklara bizzat 
müracaatla veyahud yazı ile veya başka birisi 
vasıtasile hüviyet cüzdanını göndererek kanunî 
yoklamasını yaptırmayan ruhsatlı ve ihtiyat 
erat on beş lira hafif para cezasile cezalandırılır. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icraya 
tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

27 - V 
Ad. V. 

Fethi Okyar 
Ha. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Na. V. 

A. F. Cebesoy 
G. t. V. 

Ii. Karadeniz 

Bç. V. 
Dr. II. Saydam 

m. v. 
Fayık Özlrak 

Mf. V. 
Yücel 

I. M. V. 
/ / . Alalaş 

Mü V. 
A. Çetinkaya 

S 
Dr 

1940 
M. M. V, 

S. Ankan 
Ma. V. 

F. Ağralı 
Ik. V. 

H. Çakır 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

JV. Topcoalu 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN 
DEĞİŞTİEİŞİ 

1111 sayılı askerlik kanununun 94 ncü mad
desini değiştiren kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1111 sayılı askerlik kanununun 
94 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

Madde 94 — 
A) Askerliklerini bitirib terhis edilen efrad-

dan 54 ncü madde mucibince 3 ay içinde bir gû-
na özürleri olmaksızın tezkere ve cüzdanlarını 
şubelerine kaydettirmeyenlerden 500 kuruş ce» 
zayi nakdi almır. 

B) î lk veya son yoklama zamanlarında ya
pılan üân üzerine yoklama memurlarına veya 
askerlik şubelerine ve elçilik ve konsolosluklara 
bizzat müracaatla veyahud yazı ile veya başka 
birisi vasıtasile hüviyet cüzdanını göndererek 
kanunî yoklamasını yaptırmayan ruhsatlı ve ih
tiyat erat beş lira pera cezasile cezalandırılır, 

MADDE 2 
muteberdir. 

- Bu kanun nesri tarihinden 

MADDE 3 — Bu kanun hükmünü yürütme
ğe icra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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S. Sayısı: 213 
Deniz müsadere hukukuna dair kanun lâyihası ve Millî 
müdafaa, Hariciye ve Adliye encümenleri mazbataları (1/355) 

T. C. 
Başvekâlet ~ 5 - IV' - 1940 

Kararlar müdürlüğü *• . i ,*v 

Sayı: C/1457 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Deniz müsadere hukukuna dair olarak Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri He
yetince 26 - I I I - 1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe-
sile, birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
• - „ • .'- Dr. R. Saydam 

ı 

Esbabı mucibe 

Denizlerde bütün deniz nakil vasıtalarını durdurmak bitaraf gemileri muayene ve düşman gemi
lerini zabt ve müsadereye aid usulleri tanzim ve teğmin eden deniz müsadere hukukunun bugünkü 
dünya durumu karşısında hususî bir ehemmiyet aldığı aşikârdır. Bunun tatbik sahasını, düşman 
ve bitaraf nakil vasıtalarının ne zaman muayeneye ve ne şartlar altında zabt ve müsadere edilebile
ceğini düşman ve bitaraflık sınıflarının neye nazaran tayin olunacağını, düşman ve bitaraf malm 
ne zaman harb kaçağı sayılabileceğini gösteren hukuku düvelin vazettiği bir çok kaideler varsa! da 
dağınık ve hemen hemen müeyyedesiz olan bu kaidelerin bir araya toplanması ve bütün Devletlere 
mal edilmesi için ötedenberi teşebbüslere girişilmiş ve 1856 da Pariste, 1907 de Lâhey.de, 1909 da 
Londrada toplanan beynelmilel konferanslarla lâyihalar hazırlamak ve bir beyanname neşretmek 
suretile Devletlere tavsiyelerde bulunmuş]arsa da başka bir netice elde edilememiştir. Bununla be
raber bu beyannameler esas tutularak deniz müsadere hukukunu bazı Devletler müstakil bir kanun 
halinde ve bazı Devletler de umumî, bir harb kanunu çerçevesi içinde olmak üzere neşretmişlerdir. 

Bu gibi kanunlarda Devletler diğer Devletleri*! olan münasebetlere temas edildiği halde bu Devlet
lerin tasvib ve muvafakat edib etmiyecekleri nazara alınmamış millî bir kanun gibi bir taraflı bir 
iraide ile vüeud bulmuş bunların hükümlerini her hangi bir anda yine bir taraflı olarak tadil etmek 
veya büsbütün kaldırmaik o kanunu vazeden Devletin elinde kailmıştır. 

Bizde 18 - XII - 1327 tarih ve 34 numaralı bir deniz ganimet kanunu muvakkati varsa da bu 
günkü ihtiyaçları karşılayacak bir vaziyette bulunmadığından yeni esaslar dahilinde yeni bir kanım 
tanzimine ihtiyaç hissedilmiştir. 

Hazırlanmış olan bu proje iki ki tahtan ibaret olub birinci kitabı ihtiva eden kısım bu kanunun 
ne zaman nerelerde ve ne suretle tatbik olunacağı ve mutlak ve meşrut eşyalarla1 bunların nakil va
sıtalarının hangi şartlar dairesinde zabt ve hacze ve müsadereye tâbi tutulacaklarını ve bunlarm is
tisnalarını göstermekte, 

ikinci kitab ise: 
Her Hükümette olduğu gibi hususî ve istisnaî )ir durumu olan bu kanunda yazılı hususların tâbi 

olacağı ma'hkeme ile usulüne aid hükümleri ihtiva Emektedir. 

T 



Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. Al. Encümeni 
Esas No. 1/355 
Karar No. 20 

2 - V - 1940 

Yüksek Başkanlığa 

Deniz müsadere kanununa dair olarak Millî 
Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte gönde
rildiğine dair olub Encümenimize havale edilen 
Başvekâletin 5 - IV - 1940 tarihli ve 6/1457 sa
yılı tezkeresi ve bağlı lâyiha Adliye vekâletinden 
Ceza umum müdürü ve Millî Müdafaadan Askerî 
Temyiz mahkemesi müddeiumumisi ile Muhake-
mat şubesi müdürü ve Deniz müsteşarlığından bir 
subayla Hariciye vekilliği hukuk müşaviri huzu-
rile okundu ve görüşüldü. 

Esbabı mucibede de bildirildiğine ve vekâlet
ler mümessilleri tarafından verilen izahata göre 
işbu lâyihanın beynelmilel mevcud mukavelât ve 
itilâf esasları göz önünde tutularak düşman ve bi
taraflar haklarında denizlerde yapılacak muame
leye ve bu muamelenin hukuku düvele ve ada
let esaslarına ve vatanın selâmet ve muhafazasına 
muvafık olduğu, ve denizlerde zabtedilecek olan 
sefain ve eşyanın ancak hususî müsadere mahke
melerinin kararile müsadere edilebileceği ve bu 

•işe göre diğer Devletlerde olduğu gibi mahkemele
rin teşkilini ve bu taşkilâta ve muhakeme usulü
ne aid hükümleri ihtiva ettiği ve bu hakkın de
nizlerde yapılacağı için kanun başlığının ona 

göre değiştirilmesi ve haciz usulünün mevzuatı
mıza nazaran bir hayli şeraite tâbi olması hase-
bile bu kanunda yeri olmaması ve denizlerde bu 
vazifeyi görecek vazifedarların kanunu lâyikile an
layabilmeleri için maddelerde ayni esaslara göre 
değişiklik ve tashihat yapılarak kanun lâyihası 
Encümeniınizce kabul edilmiş ve havalesi veçhile 
Hariciye encümenine verilmek üzere ve Heyeti 
umumiyede müstacelen müzakeresi yapılmak ic-
rasile Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

M. M. E. Eeisi 
Diyarbakır 

K. Sevüktekin 
Bilecik 

Salih Bozok 
Erzurum 

A. Akyürek 
istanbul 

M. M. 
Erzurum 
Ş. Koçak 

Çankırı 
Dr. A. Arkan 

Gfümüşane 
Ziya Zarbun 

Malatya 
Dr. H. Şinasi Er el O. Koptagel 

Muğla Samsun 
S. Güney Amiral F. Engin 
Seyhan Tekirdağ 

Sinan Tekelioğlu R. Apak 
Yozgad 

C, Arat 

Kâtib 
Konya, 

Vehbi Bilgen 
Çorum 

E. Sabrı Akgöl 
içel 

M. Cemal Af ersini i 
Manisa 

K. N. Duru 
Samsun 

R. Barkın 
Urfa 

Ahmed Yazgan 

T. B. M. M. 
ffariciye encümeni 
Esas No. 1/355 
Karar No. 39 

Hariciye encümeni mazbatası 

M - V - 1940 

Yüksek Reisliğe 

Deniz müsadere hukukuna dair Millî Müdafaa 
vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 
26 - I I I - 1940 tarihli kararile Yüksek Meclisin 
tasvibine arzolunan kanun lâyihası Millî Müda-

cümenine tevdi buyurulmakla Millî ve Hariciye 
vekâletleri mümessilleri huzurile ilk defa 10 - V -
1940 tarihinde encümenimizde müzakere olundu: 

Bu içtimada alâkadar vekâletler mümessilleri 
faa encümeninin mazbatasile birlikte Hariciye en- tarafından verilen izahat istima edildi. Millî Mü-
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dafaa encümeni mazbatası tedkik olundu: ve 
kanun lâyihasının Adliye encümenince tedkikatı 
ikmal edildikten sonra encümenimizde müzakere
si daha faydalı olacağı kanaatine varılarak bu 
mealde hazırlanan mazbata, kanun lâyihası ve 
Millî Müdafaa encümeni mazbatasile birlikte ha
valesi veçhile Adliye encümenine tevdi buyurul-
mak üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştu. 

Bu kere Yüksek Reislikten encümenimize ha
vale buyurulan Adliye encümeni mazbatasında 
kanun lâyihasının esaslı tedkiklere tâbi tutulabil

mesi için evvelemirde ahdî vecibelerimizle olan 
irtibat ve alâkasının tesbitine lüzum görülmekte
dir. Adliye encümeninin bu ımütaleasına ittiba 
eden encümenimiz kanun lâyihasını yeniden mü
zakere etti. 

Millî Müdafaa ve Hariciye vekâletleri mümes
silleri tarafından verilen izahata ve encümence 
yapılan tedkikata nazaran lâyihanın ihtiva etti
ği hükümler ahdî vecibelerimizle ahenkdar olduğu 
gibi beynelmilel Devletler hukuku kaidelerine ve 
memleketimizin yüksek menfaalerine de uygun
dur. Ancak kanunun ihtiva ettiği hükümler ara
sında millî gemiler veya müttefik Devletler bay

rağını taşıyan gemiler vasıtasile bu lâyihanın 
menettiği fiillerden birinin yapılması halinde ne 
gibi bir muamelenin tatbik edileceğine dair kâfi 
bir sarahat mevcud değildir. Bu cihetlerin ted-
kikine ve icabında mütemmim hükümler vazına 
Adliye encümeninin daha büyük bir ihtisas ile 
salâhiyettar bulunduğunu derpiş eden Encüme
nimiz keyfiyeti mazbatasında tebarüz ettirmeği 
muvafık görmektedir* 

Millî Müdafaa encümeni tarafından hazırla
nan metin Encümenimizce müttefikan kabul edil
miştir. Kanun lâyihası havalesi veçhile Adliye 
encümenine tevdi buyurulmak üzere Yüksek Re
isliğe sunulur. 

Hariciye E. Reisi 
Konya 

M. Göker 
Antalya 

Dr. C. Tunca Dr. 
Erzurum 

Pertev Dmirhan 
Manisa 

H. Bayur 

Bu M.M. 
Tokad 

N. Poroy 
Diyarbakır 

/ . Tali Öngören 
İzmir 

Halil Menteşe 

Kâtib 
Tokad 

N. Poroy 
Diyarbakır 

Zeki M. Alsan 
Kars 

M. Akyüz 
Tekirdağ 

Yahya Kental Beyatlı 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 1/355 
Karar No. 54 

3 -VII - 1940 

Yüksek Reisliğe 

Millî Müdafaa vekâletince hazırlanarak îcra 
Vekilleri Heyetinin 26 - I I I - 1940 tarihli toplan
tısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan Deniz 
müsadere hukuku kanunu lâyihasının Encümeni
mize de havale ve tevdi buyurulması üzerine ih
tiva etmekte olduğu hükümler Millî Müdafaa en
cümenince tesbit edilmiş olan metinle birlikte 
Millî Müdafaa ve Hariciye vekâletleri mümessil
lerinin huzurile tedkik ve müzakere olundu : 

Bu gün meri olan 11 sefer 1330 ve 18 kânunu
sani 1327 tarihli ganaimi bahriye kanunu muvak
katinin cihan harbinden beri büyük inkişaflar 
kaydeden deniz nakliyatile harb metodlarmın bu 
günkü icablarmı tam manasile karşılayamadığı 
neticesine varan EJncümenimiz; ana hatları bey

nelmilel konferanslarda tesbit edilen esaslardan 
mülhem bulunan kanun lâyihasını heyeti umu-
miyesi itibarile kabule şayan görerek maddelerin 
ayrı ayrı müzakeresine geçmiştir. 

Encümen bu esasları mahfuz tutmakla bera
ber her maddenin tesbitinde bir taraftan kanu
nun mehazi olan hükümlere istinad etmiş, diğer 
taraftan metnin hukukî ıstılahlarımıza uygun bir 
şekilde tanzimine hususî bir itina sarfetmeği va
zife bilmiştir. Açık denizlerden başka, Türkiye 
Cumhuriyetinin, müttefiklerinin ve düşmanları
nın hâkimiyeti altında olan denizlerle seyrisefere 
yarayan iç sularında ve tesisatında tatbik edi
lecek olan kanun, heyeti umumiyesi itibarile mü
sadere hakkından farklı olarak bir de nakil va-
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sıtalarınm ve hamulesinin zabtına mütedair ahkâ
mı ihtiva etmekte olmasına mebni ayrı ayrı mef
humlara tekabül eden zabıt ve müsadere kelime
lerinin kanunun başlığında ve bu mefhumun mev-
cud bulunduğu her madde de bu suretle ifadesi 
zarurî görülmüştür. Lâyihanın unvanındaki de
ğişiklik bu sebebe istinad etmektedir. 

Harb gemilerile, ticarî bir maksad takib etmi-
yerek münhasıran amine hizmetlerinde kullanı
lan deniz nakil vasıtaları, hastane gemileri mün
hasıran dinî, ilmî veya insanî vazifelere tahsis 
edilen nakil vasıtaları, lâyihanın mehazinde de 
olduğu gibi zabıt ve müsadere, hakkına tâbi tu
tulmamıştır. Harb gemileri hakkında harb ka
nun ve taamülJerinin cereyan edeceği tabiidir, in
sanî vazifelerle muvazzaf olan veya 19 ncu mad
dede beyan edilen hallerde sahil balıkçılığına ma
hallî seyrisefere harb esirlerinin veya mükâleme 
memuru ibaresile tercüme ettiğimiz « parlemen-
ter » lerin nakline tahsis edilen nakil vasıtaları
nın zabıt ve müsadere hukukundan hariç tutul
ması harb halinde dahi cari olması iktiza eden 
âlicenablık hislerinden mülhem olmaktadır. Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetinin veya müttefikle
rinin bir vesikası ile mücehhez bulunan nakil va
sıtalarına zabıt ve müsadere hukukunun tatbik 

edilmemesi ise takib edilen maksadın zarurî bir 
neticesidir ve bütün bunlar beynelmilel taamül-
lere uygundur. 

Muhtelif maddelerde yapılan tadil ve ilâveler 
lâyihanın mehazine muvafık bulunmakta ve En
cümence yapılan İm değişikliklere Millî Müdafaa 
vekâletinin mümessili tarafından da tamamile 
iştirak edilmektedir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye E. Reisi 
Çorum 

Münir Çağıl 
Antalya 
N. Aksoy 

Bursa 
Atıf Akgüç 

Hatay 
Hamdi Selçuk 

Kayseri 
K. özsoy 

Rize 
Saiın A U Düemre 

Trabzon 
F. A. Barutçu 

O 

II. 

M. M. 
Zonguldak 
Şinasi Devrin 

Balıkesir 
. Niyazi Burcu 

Erzincan 
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HÜEÜİMjBTÎN TEELÎFÎ 

Deniz müsadere hukukuna dair kanun 

BÎEtNOÎ KÎTAB 

Birinci bab 

Deniz müsadere hukukunun takibi salâhİAjeii 

MADDE 1 — (1) Deniz müsadere hukuku, 
düşman ve bitaraf deniz nakil vasıtalarını dur
durmak ve aramak ve nakil vasıtaları ile onla
rın içinde bulunan eşyaya aşağıdaki hükümlere 
göre muamele etmek salâhiyetini ihtiva eder. 

(2) Harb gemileri ve ticarî maksada tahsis 
veya ticarî maksad için istimal edilmeyib mün
hasıran âmme idaresine mahsus bir deniz nakil 
vasıtaları deniz müsadere hukukuna tâbi değil
dir. 

MADDE 2 — Deniz müsadere hakkmı tatbi-
ka aşağıdaki makamlar salahiyetlidir : 

1 - Harb gemileri ve mümasili ordu birlikleri 
komutanları ve bunları sevk ve idare edenler. 

2 - Türk hâkimiyeti altmda olan yerlerde hu
susî surette bu vazife ile tavzif edilen makam-
lar. 

MADDE 3 — Hükümet, deniz müsadere hu
kukunun tatbik edileceği zamanın mebde ve 
müntehasmı tayin eder. 

MADDE 4 — Deniz müsadere hukuku : 
1 - Açık denizlerde, 
2 - Türkiye Cumhuriyetinin, müttefiklerinin, 

düşmanlarmm hâkimiyeti altmda olan sularda, 
3 - Türkiye Cumhuriyetinin, müttefiklerinin 

ve düşmanlarının seyrüsefere salih körfez ve sa
hil sularmda, ve seyrüsefere hizmet eden sair 
deniz tesisatında tatbik edilecektir. 

MADDE 5 — Deniz müsadere hukuku : 
1 - Bitaraf Hükümetlere aid sularda tatbik 

edilmez; 

MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN 
DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Denizlerde müsadere hakkına dair kanun 

BÎRÎNCÎ KÎTAB 

Birinci bab 

! Denizlerde müsadere hakkının tatbiki 
| * salâhiyeti 

i MADDE 1 — (1) Denizlerde müsadere 
| hakkı, düşman ve bitaraf deniz nakil vasıtala-
I rını durdurmak ve aramak ve nakil vasıtaları 
\ ile onların içinde bulunan hamuleye aşağıda-
| ki hükümlere göre muamele etmek salâhiyeti-
| ni ihtiva eder. 
I (2) Harb gemileri ve ticarî maksada tahsis 
I veya bu maksadla istimal edilmeyen ve mün-
| hasıran amme idaresine mahsus olan deniz na-
ı kil vasıtaları denizlerde müsadere hakkına tâ-
i bi değildir. 

i MADDE 2 — Denizlerde müsadere hakkı-
| nı tatbika aşağıdaki makamlar salahiyetlidir: 

1 - Harb gemileri komutanları ile ordu bir
likleri komutanları, 

I 2 - Türkiye Cumhuriyeti hâkimiyeti altın-
I da olan yerlerde hususî surette bu vazife ile 
j tavzif edilen makamlar. 

i MADDE 3 — Hükümet denizlerde musade-
| re hakkının tatbik edileceği zamanın başlan-
I gıcını ve bittiğini tayin eder. 

MADDE 4 — Denizlerde müsadere hakkı: 
1 - Açık denizlerde, 

S 2 - Türkiye Cumhuriyetinin, müttefikleri-
i nin, düşmanlarının hâkimiyeti altmda olan su-
I larda , 
I 3 - Türkiye Cumhuriyetinin, müttefiklerinin 
| ve düşmanlarmm seyrüsefere salih körfez ve 
I sularmda, ve seyrüsefere hizmet eden sair deniz 

tesisatında tatbik edilecektir. 

MADDE 5 — Denizlerde müsadere hakkı, 
| bitaraf Hükümetlere aid sularda tatbik edil

mez. 
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fkinci bab 

Nakil vasıtalarının ve eşyanın muhasımlık ve 
bitaraflık vasıfları 

MADDE 6 — (1) Bir deniz nakil vasıtası
nın düşmanlık veya bitaraflık vasfı taşımağa 
salâhiyeti olduğu bayrakla teayyün eder. Bir 
bayrak taşımağa salahiyetli olmayan nakil va
sıtaları hakkında sahibinin tabiiyeti esas tutu-

, lur. 
(2) Nakil vasıtasının vasfı itiraz edilmeye

cek bir şekilde tesbit edilmediği müddetçe düş
man gemisi telâkki olunur. 

MADDE 7 — (1) düşman deniz nakil vası
tasının bitaraf bir bayrağa geçişi, harb müna
sebetleri göz önünde tutularak vukubulduğu 
takdirde tanmmaz. 

(2) Âtideki hallerde vaziyet birinci fıkrada 
gösterilen şekilde yapılmış sayılır: 

1 - Deniz müsadere hukukunun tatbik edildi
ği andan sonra bu geçiş vuku bulmuşsa (Mad
d e : ^ ; 

2 - Geçiş deniz müsadere hukukunun tatbiki 
anma tekaddüm eden 60 gün zarfında vuku
bulduğu takdirde veyahud, 

a) G-eçiş vesaiki nakil vasıtasında mevcud ol
madığı veya , 

b) Geçiş bir şarta muallak olduğu veya tam 
olmadığı takdirde yahud, 

C) Nakil vasıtası ile onun istimalinden mü-
tevellid kazanç üzerinde tasarruf hakkı geçiş
ten evvelki ellerde kaldığı takdirde. 

Eşya 

MADDE 8 — (1) Eşyanın düşman veya bi
taraf vasfı sahibinin tabiiyetine ve eğer sahi
bi tabiiyetsiz ise kanunî ikametgâhına göre te
ayyün eder. Eşya bir şirketin malı ise vasfmm 
tayininde şirketin kanunî ikametgâhı esas tu
tulur. 

(2) Eşyanm vasfı her türlü itirazdan sa
lim bir şekilde sabit olmadıkça düşman malı 
sayılır. 

MADDE 9 — Düşman eşyası seyahat sıra
sında malikini değiştirdiği takdirde, bu de
ğiştirme müsadere hukuku tatbik edildiği an-

| M. M. ifâ. 

İkinci bab 

Nakil vasıtalarının ve hamulenin muhasımlık 
ve bitaraflık vasıfları 

MADDE 6 — (1) Bir deniz nakil vasıtası
nın düşmanlık veya bitaraflık vasfı taşımağa 
salahiyetli olduğu bayrakla taayyün eder. Bir 
bayrak taşımağa salahiyetli olmayan nakil vası
taları hakkında sahibin tâbiiyeti esas tutulur. 

I (2) Nakil vasıtasının vasfı itiraz edilmiye-
cek bir şekilde tesbit edilmediği müddetçe düş
man gemisi telâkki olunur. 

I MADDE 7 — (1) Bir düşman deniz nakil 
vasıtasının bitaraf bir bayrağa geçişi, düşman 
sefine sıfatının istilzam ettiği netayiçten kur
tulmağa matuf olduğu takdirde, tanınmaz. 

(2) Atideki hallerde bitaraf bayrağı geçiş, 
birinci fıkrada gösterilen maksadla yapılmış 
sayılır: 

1 - Denizlerde müsadere tatbik edildiği an
dan sonra bu geçiş vukubulmuşsa (madde : 3) ; 

2 - Geçiş denizlerde müsadere hakkının tat
biki anma takaddüm eden 60 gün zarfında vu
kubulmuşsa, 

a) Geçiş vesaiki, nakil vasıtasında mevcud 
olmazsa, 

b) Geçiş, bir şarta muallâk olursa veya tam 
olmazsa, 

c) Nakil vasıtasile onun istimalinden müte-
| vellid kazanç üzerinden tasarruf hakkı geçişten 

evvelki ellerde kalırsa. 

Hamule 

i MADDE 8 — (1) Hamulenin düşman veya 
! bitaraf vasfı, malikinin tabiiyetine ve eğer mali-
I ki tâbiiyetsiz ise kanunî ikametgâhına göre 
i taayyün eder. Hamule bir şirketin malı ise vas-
i fınm tayininde şirketin kanunî ikametgâhı esas 
l tutulur. 

(2) Hamulenin vasfı, her türlü itirazdan sa-
i lim bir şekilde sabit olmadıkça düşman malı 

sayılır. 

MADDE 9 — Düşman nakil vasıtasmda bu
lunan hamule seyrüsefer esnasında malikini de-

] ğiştirdiği takdirde, bu değiştirme denizlerde 
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dan sonra (Madde : 3) vukubulmussa, muay
yen olan mahalle vâsıl oluncaya kadar düşman 
vasfını muhafaza eder. 

Üçüncü bab 

Nakil vasıtalarının ve eşyanın tâbi olacağı mu
amele düşman nakil vasıtaları ve hamuleleri 

MADDE 10 — Düşman nakil vasıtaları zabt 
ve müsadereye tabidirler. 

MADDE 11 — Düşman nakil vasıtasmdaki 
düşman eşyası haciz ve müsadereye tâbidir. 

MADDE 12 — (1) Düşman nakil vasıtasm
daki bitaraf eşya serbesttir. 

(2) Bununla beraber haciz ve müsadereye 
aşağıdaki hallerde tâbi olur: 

1 - Bir eşya harb kaçağı olduğu veya harb 
kaçağı eşyanın sahibine aid bulunduğu tak
dirde (Madde : 29). 

2 - Nakil vasıtası ablukayı yarmak filini 
irtikâb ederse (Madde : 51 - Fıkra : 1 istisna 

Madde : 51 - Fıkra : 2). 
3 - Düşman refakatinde giden bir nakil va

sıtasının kaptanına veya sahibine aid ise (Mad
de : 32 - Fıkra : 2) kuvvetle mukavemet etmiş
se (Madde : 36 - Fıkra : 2) veyahud hasmane 
himaye ve yardımda bulunmuşsa (Madde : 41-
Fıkra : 2). 

MADDE 13 — Bir düşman nakil vasıtası
nın tayfa ve yolcularına aid olup onların şah
sî ihtiyaçlarına mahsus olan maddeler serbest
tir. 

Bitaraf nakil vasıtaları ve hamuleleri 

MADDE 14 — (1) Bitaraf bir nakil vasıtası 
şu hallerde zapta tâbidir: 

1 - Harb kaçağı eşya naklediyorsa veya biz
zat kendisi harb kaçağı ise (Madde : 27, 28). 

2 - Düşman refakatinde seyrediyorsa (Mad
de : 31). 

3 - Pasif mukavemet gösterirse (Madde: 34). 
4 - Kuvvetle mukavemet ederse (Madde: 35). 
5 - Hasmane himaye ve yardımda bulunursa 

(madde: 39 istisna 40) 

7 — 
[ M. M. E. 

! müsadere hakkı tatbik edildiği andan sonra 
(Madde 3) vukubulmussa, muayyen olan ma-

i halle vâsıl oluncaya kadar düşman vasfını mu
hafaza eder. 

Üçüncü bab 

| Nakil vasıtalarının ve hamulenin tâbi olacağı 
muamele 

Düşman nakil vasıtaları ve hamuleleri 

MADDE 10 — Hükümetin 10 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Hükümetin 11 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — (1) Düşman nakil vasıtasm
daki bitaraf hamule serbesttir. 

(2) Bununla beraber aşağıdaki hallerde 
zabt ve müsadereye tâbi olub: 

1 - Bir hamule harb kaçağı olduğu veya 
harb kaçağı hamulenin sahibine aid bulunduğu 
takdirde (Madde : 29). ! 

2 - Nakil vasıtası ablukayı yarmak filini 
irtikâb ederse (Madde : 51 - fıkra : 1, istis
na madde 51 - fıkra : 2). 

3 - Düşman refakatinde giden bir nakil va-
ı sıtasmm kaptanına veya malikine aid ise (Mad

de : 32 - fıkra : 2) kuvvet istimalile mukave
met etmişse (Madde : 36 - fıkra : 2) veyalıud 
hasmane himaye ve yardımda bulunmuşsa 
(Madde : 41 - fıkra : 2). 

MADDE 13 — Bir düşman nakil vasıtası
nın mürettebat ve yolcularına aid olan ve şahsî 
ihtiyaçlarına mahsus bulunan maddeler ser
besttir. 

Bitaraf nakil vasıtaları ve hamuleleri 

MADDE 14 — (1) Bitaraf bir nakil vasıta
sı şu hallerde zapta tabidir : 

1 - Harp kaçağı eşya naklediyorsa veya biz
zat kendisi harb kaçağı ise (Madde : 27, 28). 

2 - Düşman refakatinde seyrediyorsa (Mad
de : 31). 

3 - Pasif mukavemet gösterirse (Madde : 
34). 

4 - Kuvvet istimalile mukavemet derse 
(Madde : 35). 
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6 - Vesaiki muntazam değilse (madde: 42; 
7 - Ablukayı yarmak filini irtikâb ederse 

(madde: 49) 
8 - Rota emrini tatbik etmezse (madde: 62) 
9 - Sahte evrak kullanarak düşmana kaçak 

eşya taşımış ve düşmana bu yardımdan sonra 
avdet seyahatinde yakalanmışsa; 

(2) Nakil vasıtası şu hallerde müsadereye 
tâbidir: 

1 - Hamulenin yarısından fazlasını harb ka
çağı teşkil ediyorsa ve yahud nakil vasıtası biz
zat harb kaçağı ise (madde: 27,28, istisna 30) 

2 - Düşman refakatinde seyrederse (madde: 
31) 

3 - Kuvvetle mukavemet gösterirse (madde: 
35) 

4 - Düşmanane himaye ve yardımda bulunur
sa (madde: 39 istisna 40) 

5 - Ablokayı yarmak fiilini irtikâb ederse 
(madde: 49) 

6 - Sahte evrak kullanarak düşmana kaçak 
eşya taşımış ve düşmana bir yardımdan sonra 
avdet seyahatinde yakalanmışsa 

MADDE 15 — (1) Bitaraf nakil vasıtasın-
daki düşman eşyası serbesttir. 

(2) Bununla beraber aşağıdaki hallerde ha
ciz ve müsadereye tâbi olur: 

1 - Harb kaçağı ise veyahud harb kaçağı eş
yanın sahibine aid ise (madde: 29) 

2 - Nakil vasıtası düşman refakatinde seyre
derse (madde: 32) 

3 - Nakil vasıtası kuvvetle mukavemette bu
lunursa (madde: 36) 

4 - Nakil vasıtası düşmanane himaye ve yar
dımda bulunursa (madde: 41. madde: 51 fıkra 
1 istisna madde: 51 fıkra 2) 

5 - Eğer nakil vasıtası ablokayı yarmak fi
lini irtikâb ederse (madde: 51 fıkra 1; istisna 
madde: 51 fıkra 2) 

MADDE 16 — (1) Bitaraf nakil vasıtalarm-
daki bitaraf eşya serbesttir. 

(2) Bununla beraber haciz ve müsadereye 
aşağıdaki hallerde tâbi olur : 

1 - Harb kaçağı ise veya harb kaçağı eşya-

| M. M. E. 

5 - Hasmane himaye ve yardımda bulunur-
j sa (Madde : 39 - istisna 40). 
| 6 - Vesaiki muntazam değilse (Madde : 42). 
I 7 - Ablukayı yarmak , filini irtikâb ederse 

(Madde 49). 
8 - Rota emrini tatbik etmezse (Madde: 62). 
9 - Sahte evrak kullanarak düşmana kaçak 

hamule taşımış ve düşmana bu yardımdan 
sonra dönüş seferinde yakalanmış ise: 

(2) Nakil vasıtası şu hallerde müsadereye 
tâbidir. 

1 - Hamulenin yansıdan fazlasını harb ka
çağı teşkil ediyorsa veyahud nakil vasıtası 
bizzat harb kaçağı ise (Madde : 27, 28, istis
na 30). 

2 - Düşman refakatinde seyrederse (Madde: 
31). 

3 - Kuvvet istimalile mukavemet gösterirse 
(Madde : 35). 

4 - Hasmane himaye ve yardımda bulunur
sa (Madde : 39, istisna 40). 

5 - Ablukayı yarmaya teşebbüs ederse (Mad
de : 49). 

6 - Sahte evrak kullanarak düşmana kaçak 
eşya taşımış ve düşmana bu yardımdan sora 
dönüş seferinde yakalanmışsa , 

MADDE 15 — (1) Bitaraf nakil vasıtasın-
daki düşman hamulesi serbesttir. (2) Bunun
la beraber aşağıdaki hallerde haciz ve müsade
reye tâbi olur. 

1 - Harb kaçağı ise veyahud harb kaçağı 
hamulenin sahibine aid ise (Madde : 29). 

2 - Nakil vasıtası düşman refakatinde sey
rederse (Madde : 32). 

3 - Nakil vasıtası kuvvet istimalile muka
vemette bulunursa (madde : 36). 

4 - Nakil vasıtası hasmane himaye ve yar
dımda bulunursa (madde : 41. madde : 51 fık
ra 1 istisna madde : 51 fıkra 2). 

I 5 — Nakil vasıtası ablukayı yarmaya teşeb
büs ederse (madde : 51 fıkra 1; istisna mad
de : 51 fıkra 2). 

MADDE 16 — (1) Bitaraf nakil vasıtala-
rındaki bitaraf hamule serbesttir. 

(2) Bununla beraber aşağıdaki hallerde za
bıt ve müsadereye tâbi olur: 

1 - Harb kaçağı ise veya harb kaçağı hamu-
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nrn sahibine aid ise (Madde : 29 istisna 30), 
2 - Nakil vasıtası ablukayı yarmak filini 

irtikâb ederse (Madde : 51 - fıkra 1 - madde : 51 
fıkra 2) 

3 - Düşman refakatinde hareket eden nakil 
vasıtalarının kaptanına veya sahibine aidse 
(Madde : 32 - fıkra 2)-

4 - Kuvvetle mukavemette bulunursa (Mad
de : 36 - fıkra 2). Hasmane himaye ve yardımda 
bulunursa (Madde : 41 - fıkra 2). 

MADDE 17 — Bitaraf nakil vasıtasının tay
fa ve yolcularına aid olub ve şahsî ihtiyaçlara 
mahsus bulunan eşya serbesttir. 

Devletler arası vmkavelâtına istinad 
eden hususî haller 

MADDE 18 — Gerek askerî ve gerekse hu
susî şahıslar veyahud resmen tanmmış yardım 
cemiyetlerince teçhiz edilmiş olan hastane ge
mileri aşağıdaki sartlann tahakkuku halinde 
zabıt ve müsadereye tâbi değildirler : 

1 - Bu gemiler Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metine hastane gemisi olarak bildirilmiş ise, 

2 - Meri beynelmilel mukavelât ahkâmma gö
re bu vaziyetleri münasib şekilde belli edilmiş 
ise, 

3 - Bu maksadlar için istimal edilmekte ise. 

MADDE 19 — (1) Bundan başka aşağıdaki 
nakil vasıtaları da zabıt ve müsadereye tâbi de
ğildirler : 

1 - Münhasıran sahil balıkçılığına veyahud 
mahallî ve küçük seyrisefere mahsus olan nakil 
vasıtaları ile bunlarm teçhizatı ve hamuleleri; 

2 - Münhasıran dinî, ilmî, veya insanî vazife
lerle muvazzaf olan nakil vasıtaları, 

3 - Münhasıran parlomenterleri veyahud harb 
esirlerinin mübadelesine hizemt eden nakil vası
taları, 

4 - Türkiye Cumhuriyetinin veya müttefikle
rin bir hüsnühal şahadetnamesi ile mücehhez bu
lunan nakil vasıtaları. 

(2) Bu nakil vasıtaları her hangi bir surette 
hasmane harekete iştirak ettikleri veya ciheti 
tahsislerine mugayir hareketlerde bulundukları 
takdirde zabıt ve müsadereden muafiyet niha
yete erer. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 

M. M. E. 

lenin sahibine aid ise (madde : 29 istisna 30), 
2 - Nakil vasıtası ablukayı yarmaya teşeb

büs ederse (madde : 51 - fıkra 1 - madde : 51 
fıkra 2). 

3 - Düşman refakatinde hareket eden nakil 
vasıtalarının kaptanına veya sahibine aid ise 
(madde : 32 - fıkra 2). 

4 - Kuvvet istimalile mukavemette bulunur
sa (madde : 36 - fıkra 2). Hasmane himaye ve 
yardımda bulunursa (madde : 41 - fıkra 2). 

MADDE 17 — Bitaraf nakil vasıtasının mü
rettebat ve yolcularına aid olan ve şahsî ihti
yaçlarına mahsus bulunan maddeler serbesttir. 

Devletler arası mukavelâtına istinad eden hu
susî haller 

MADDE 18 — Gerek askerî ve gerekse hu-
| susî şahıslar veyahud resmen tanınmış yardım 
• cemiyetlerince teçhiz edilmiş olan hastane gemi-
I leri aşağıdaki şartların tahakkuku halinde zabt 
! ve müsadereye tâbi değildirler. 

1 - Bu gemiler Türkiye Cumhuriyeti Hükû-
| metine hastane gemisi olarak bildirilmiş ise, 

2 - Devletler arası mukaveleler ahkâmına 
i göre bu vazyietleri münasib şekilde belli edil-
| miş ise; 

3 - Bu maksadlar için istimal edilmekte ise, 

MADDE 19 — (1) Bundan başka aşağıda
ki nakil vasıtaları da, zabt ve müsadereye tâbi 
değildirler: 

1 - Münhasıran sahil balıkçılığına veyahud 
mahallî ve küçük seyrüsefere mahsus olan nakil 
vasıtaları ile bunların teçhizatı ve hamuleleri; 

! 2 - Münhasıran dinî, ilmî, veya insanî vazi-
I felerle muvazzaf olan nakil vasıtaları, 

3 - Münhasıran parlomenterleri (mükâleme 
! memurları) veyahud harb esirlerinin mübade-
| leşine hizmet eden nakil vasıtaları. 

4 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin veya 
\ müttefiklerinin bir vesikası ile mücehhez bulu-
I nan nakil vasıtası, 
| (2) Bu nakil vasıtaları her hangi bir surette 

hasmane harekete iştirak ettikleri veya ciheti 
tahsislerine mugayir hareketlerde bulundukları 
takdirde zabt ve müsadereden maufiyet niha
yete erer. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
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veya müttefiklerinin salahiyetli makamları ta
rafından verilen emirlere riayet etmedikleri 
takdirde dahi ayni hüküm cari olur . 

MADDE 20 — (1) Denizlerde bitaraf veya 
düşman gemilerinde bulunan posta mektub ir
salâtı tecavüzden masun telâkki edilecektir. 

Gemi zabtedildiği takdirde zabteden tara
fından derhal bunların mürseliileyhlerine irsa
line devam edilecektir. 

(2) Birinci fıkra ahkâmı aşağıdaki hallerde 
cari değildir : 

1 - Harb kaçağı eşyaya taallûk eden mektub-
lar ve posta paketleri, 

2 - Ablukanın ihlâline teşebbüs edilen hal
lerde abluka edilmiş bir limana gönderilmiş ve
yahud böyle bir limandan gelmiş olan posta 
mektub irsalâtı. 

Dördüncü bab 
Harb kaçağı 

Mahiyeti 

MADDE 21 —• (1) harb kaçağı (mutlak 
surette) eşya ve maddeler şunlardır : 

1 - Doğrudan doğruya kara, deniz ve hava 
teslihatma yarayan her şey, 

2 - Düşman ülkesine veyahud düşman harb 
kuvvetlerine aid her şey, 

(2) eşyanın muvasalât edeceği mahalle doğ
rudan doğruya sevk veyahud aktarma edilme
sinde veya kara üzerinden tekrar bir nakliyata 
lüzum olub olmamasında bir fark yoktur. 

MADDE 22 — Mutlak surette harb kaçağı 
eşyanm düşmana aidiyeti (Madde : 21 fıkra 
1 No. 2) aşağıdaki hallerde sabit addedilir: 

1 - Eşya, vesaikine nazaran bir düşman li
manında boşaltılmak veya düşman harb kuv
vetlerine teslim edilmek icabediyorsa. 

2 - Nakil vasıtası yalnız düşman limanlarına 
uğrayacaksa. 

3 - Vesaikine nazaran eşyanın aid olduğu 
bitaraf limana vusulünden evvel nakil vasıta
sının düşman limanına uğraması veya düşman 

( S. Sa3 

M. M. E. 

veya müttefiklerinin salahiyetli makamları ta
rafından verilen emirlere riayet etmedikleri 
takdirde dahi ayni hüküm cari olur. 

MADDE 20 — (1) Denizlerde bitaraf veya 
düşman nakil vasıtalarında bulunan posta mu
haberatı, resmî veya hususî olsun, tecavüzden 
masundur. 

Nakil vasıtası zabtedildiği takdirde zabte
den tarafından mahallerine gönderilir. 

(2) Birinci fıkra ahkâmı aşağıdaki haller
de cari değildir. 

1 - Posta paketleri ile harb kaçağı eşyayı 
ihtiva eden mektublar. 

2 - Ablukanın ihlâline teşebbüs edilen hal
lerde abluka edilmiş bir limana gönderilmiş ve
yahud böyle bir limandan gelmiş olan posta 
mektub irsalâtı zabt ve müsadere edilir. 

3 - Posta ile sevkedilen paketlerle ve içinde 
eşya bulunan mazruflar posta muhaberatı ma
hiyetinde addedilmez. 

Dördüncü bab 

Harb kaçağı 

Mahiyeti 

MADDE 21 — (1) Mutlak surette harb ka
çağı hamule ve maddeler şunlardır : 

Doğrudan doğruya kara, deniz ve hava tes
lihatma yarayan ve düşman ülkesine veya düş
man tarafından işgal olunan araziye veyahud 
düşman harb kuvvetlerine mütevaccih ve muh
tas olan her şey. 

MADDE 22 — Mutlak surette harb kaçağı 
hamulenin muhtas olduğu (madde 21) aşağıdaki 
hallerde sabit addedilir. 

1 - Hamule, vesaikine nazaran bir düşman 
limanında boşaltılmak veya düşman harb kuv
vetlerine teslim edilmek icab ediyorsa. 

2 - Nakil vasıtası yalnız düşman limanlarına 
uğrayacaksa. 

3 - Hamulenin vesikalarında bir bitaraf li
mana muhtas olduğu gösterilipte nakil vasıtası
nın bu limana vusulünden evvel bir düşman li-
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harb kuvvetlerile temas etmesi icabediyorsa. 

MADDE 23 — (1) aşağıdaki eşya ve mevad 
dahi harb kaçağı eşya (Meşrut surette) olarak 
addeder. 

1 - Muslihane gayeler için olduğu kadar 
harb gayeleri içinde kullanılabilen ve Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ilân edilen 
listeye dahil bulunanlar. 

2 - Duman harb kuvvetlerinin veya hasım 
devletlerin idare makamlarının istimaline mah
sus olanlar. 

(2) Birinci fıkrada yazılı olan eşya ve me
vad bitaraf bir limanda boşaltılmak icabediyor
sa bu takdirde düşmanın da ayni şekilde hare
ket eylemesi şartile kaçak eşya addedilmez. 

(3) Eğer düşman ülkesinde hiç bir deniz 
hududu bulunmuyorsa 2. fıkra tatbik edilmez. 

MADDE 24 — Aşağıdaki hallerde meşrut şe
kilde harb kaçağı eşya düşmana aid (Madde: 
23, fıkra 1. No. 2) sayılır: Eğer bu eşya; 

1 - Bir düşman merci veya makamına veya; 
2 - Düşmanın müstahkem veya gayri müs

tahkem bir mevkiine veya hareket mmtakala-
rrndaki kuvvetlerine ve yahud iaşe üssü hiz
meti gören bir yerine, 

3 - Düşman devletin harb kuvvetlerine veya 
idare makamlarına bu kabil eşyayı ita ve teslim 
ettiği tesbit edilmiş olan ve düşman devlet ülkesin
de bulunan tüccara veya acentesine gönderil
miş ise; 

MADDE 25 — Aşağıdaki eşya hiç bir su
retle harb kaçağı eşya olarak addedilemezler: 

1 - Nakil vasıtasının istimaline mahsus ola
rak nakil vasıtasında bulunan veya tarifenin 
veya yolcuların zatî ihtiyaçlarına mahsus olan 
mevad ve eşya, 

2 - Münhasıran hasta ve yaralıların tedavi
sine hizmet eden mevad ve eşya, Bununla be
raber bu eşya ve mevad düşman ülkesine veya 
düşman harb kuvvetlerine mahsus olduğu tak
dirde mühim askerî icablarrn ve ihtiyaçların 
mevcudiyeti halinde tazminat mukabilinde alı
nabilirler. 

MADDE 26 — (1) Bir nakil vasıtasının se
yahat edeceği yol ve eşyasınm ihraç edileceği 

M. M. E. 

manına uğraması veya düşman harb kuvvetlerile 
temas icabediyorsa. 

MADDE 23 — (1) Aşağıdaki hamule ve me
vad da meşrut surette harb kaçağı addedilir: 

Muslihane gayeler için olduğu kadar harb 
gayeleri için de kullanılabilen ve Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti tarafından ilân edilen listeye 
dahil bulunan ve düşman harb kuvvetlerinin 
veya düşman idare makamlarının istimaline 
mahsus olanlar. 

(2) Birinci fıkrada yazılı olan hamule ve 
mevad bitaraf bir limanda boşaltılmak icabedi
yorsa bu takdirde düşmanın da ayni şekilde ha
reket eylemesi şartile kaçak hamule addedilmez. 

(3) Eğer düşman ülkesinde hiç bir deniz hu
dudu bulunmuyorsa. 2. fıkra tatbik edilmez. 

MADDE 24 — Aşağıdaki hallerde meşrut 
sakilde harb kaçağı hamule düşmana aid (mad
de : 23 fıkra - 1) sayılır. 

1 - Bir düşman makamına veya; 
2 - Düşmanın müstahkem bir mevkiine ve

ya düşman kuvvetlerinin harekât mıntakası olan 
veyahud iaşe hizmetini gören bir yerine, 

3 - Düşman Devletin harb kuvvetlerine ve
ya idare makamlarına bu kabil eşyayı ita ve 
teslim ettiği tesbit edilmiş olan ve düşman Dev
let ülkesinde bulunan tüccar veya acentaya 
gönderilmiş ise; 

MADDE 25 — Aşağıdaki hamule hiç bir 
suretle harb kaçağı addedilemez: 

1 - Nakil vasıtasının istimaline mahsus ola
rak nakil vasıtasında bulunan mürettebatın ve 
yolcuların zatî ihtiyaçlarına mahsus olan me
vad ve hamule; 

2 - Münhasıran hasta ve yolcuların tedavisi
ne yarayan mevad ve hamule. 

Bununla beraber bu hamule Ve mevad düş-
ma nülkesine ve düşman harb kuvvetlerine 
mahsus olduğu takdirde mühim askerî icabla-
nn ve ihtiyaçların mevcudiyeti halinde tazmi
nat mukabilinde alınabilir. 

MADDE 26 — Hükümetin 26 ncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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mahal hakkmda gemide bulunan vesaik doğru 
addedilir. 

(2) Birinci fıkradaki kaide şu hallerde carî 
değildir: 

1 - Bariz bir surette yolunu değiştiren na
kil vasıtası yolundan inhirafı hakkında kâfi 
derecede muhik sebeb gösteremezse. 

2 - Seyahat yolu ve boşaltma mahalli hak
kındaki vesaikm hakikate muhalif olduğunu 
kabul ettirecek sebeb mevcudsa. 

M. M. E. 

Kaçak eşya naklinin neticeleri 

MADDE 27 — (1) Kaçak eşya taşıyan na
kil vasıtaları zapta tâbidir. 

(2) Bundan başka eğer taşıdıkları harb ka
çağı eşya gerek kıymet, ağırlık, hacmi ve ge
rek navul itibarile nakil vasıtasmdaki hamu
lenin yansından fazlasını tutarsa müsadereye 
tabidirler. 

MADDE 28 — Kendisi harb kaçağı olan na
kil vasıtası zapta tâbidir. 

MADDE 29 — (1) Kaçak eşya haciz ve mü
sadereye tabidirler. 

(2) Kaçak eşyanın sahibine aid olan ve ay
ni nakil vasıtasında bulunan sair eşya da ayni 
suretle haciz ve müsadereye tâbidir. 

MADDE 30 — (1) Bitaraf bir nakil vasıta
smdaki bitaraf kaçak eşya yalnız aşağıdaki 
hallerde tazminat mukabilinde alınabilir: 

1 - Nakil vasıtası durdurulduğu zaman de
niz müsadere hukukunun tatbikma aid olan 
emirden (Madde : 3) veyahud bu nevi eşyanın 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ilân 
edilen listeye dahil olduğundan (Madde : 23 -
Fıkra : 1) haberdar değilse. 

2 - Nakil vasıtası 1 numaradaki hususlara 
vâkıf bulunmakla beraber eşyasını boşaltmağa 
muktedir olamamışsa. 

Böyle bir gemide kaçak eşya sahibine aid 
olan sair eşya serbesttir. 

(2) Bitaraf bir nakil vasıtasının birinci fık
ranın bir ve iki numaralı halinde yükünün ya
rısından fazlasını kaçak eşyadan terekküb et
se dahi 28 nci maddenin 2 nci fıkrasına göre 
müsadereye tâbi değildir. 

Kaçak hamule naklinin neticeleri 

MADDE 27 — (1) Kaçak hamule taşıyan 
nakil vasıtalan zapta tâbidir. 

(2) Eğer taşıdıkları harb kaçağı hamule ge
rek kıymet, ağırlık, hacim ve gerek navul 
itibarile nakil vasıtasmdaki hamulenin yarısın
dan fazlasını tutarsa müsadereye tabidirler. 

MADDE 28 — Kendisi harb kaçağı olan na
kil vasıtası zabt ve müsadereye tâbidir. 

MADDE 29 — (1) Harb kaçağı hamule ve 
mevad zabt ve müsadereye tâbidir. 

(2) Harb kaçağı hamulenin sahibine aid 
plan ve ayni nakil vasıtasında bulunan sair 
hamule de ayni suretle zabt ve müsadereye tâ
bidir. 

MADDE 30 — (1) Bitaraf bir nakil vasıta
smdaki bitaraf kaçak hamule ancak aşağıdaki 
hallerde tazminat mukabilinde müsadere edilir: 

1 - Nakil vasıtası durdurluduğu zaman de
nizlerde müsadere hakkının tatbikine aid olan 
emirden (madde : 3) veyahud bu nevi hamule
nin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından 
ilân edilen listeye dahil olduğundan (madde : 
23 - fıkra 1) haberdar değilse. 

2 - Nakil vasıtası 1 numaradaki hususlara 
vakıf bulunmakla beraber hamuleyi boşaltma
ğa muktedir olamamışsa. 

Böyle bir gemide kaçak humule sahibine 
aid olan sair hamule şerbettir. 

(2) Bitaraf bir nakil vasıtasının birinci fık
ranın bir ve iki numaralı halinde yükünün ya
rısından fazlasını kaçak hamuleden terekküb 
etse dahi 27 nci maddenin ikinci fıkrasına gö
re müsadereye tâbi değildir. 
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Beşinci bab 

Refakat (Konovi) 

MADDE 31 — (1) Düşman harb gemilerinin 
refakatinde bulunan nakil vasıtaları harbin her 
türlü tehlikelerine maruzdurlar. 

(2) Bunlar zabt ve müsadereye tabidirler. 

MADDE 32 — (1) Düşman refakatinde bu
lunmaları sebebile zapt ve müsadereye tâbi olan 
bir nakil vasıtasındaki düşman eşyası da haciz 
ve müsadereye tâbidir. 

(2) Nakil vasıtasının kaptan veya sahibine 
aid eşya da ayni suretle haciz ve müsadereye 
tâbidir. 

MADDE 33 — (1) Bitaraf Devletlere aid 
harb gemilerinin refakatindeki bitaraf nakil va
sıtaları durmağa ve yoklamağa tâbi tutulmaz
lar. 

(2) Bununla beraber refakat eden harb sefi
nelerinin komutanından kendilerine refakat 
etmekte olan nakil vasıtaları ve hamuleleri hak
kında malûmat ve teminat taleb olunabilir. 

Altıncı bab 

Mukavemet 

MADDE 34 — Bir nakil vasıtası stop etti
rildikten sonra kaptan veya gemi müretteba
tından birisinin tavrı hareketi yüzünden dur
durulması, aranması usulü dairesinde yapıla
madığı takdirde (pasif mukavemet) nakil vası
tası zapta tâbi olur. 

MADDE 35 — (1) Deniz müsadere hukuku
nun tatbikına karşı kuvvete müracaatla yapı
lan mukavemet kuvvetle bertaraf edilebilir. 

(2) Mukavemetin bertaraf edilmesinden son
ra nakil vasıtası zabıt ve müsadereye tâbi olur. 

MADDE 36 — (1) Aktif mukavemetten do
layı zabıt ve müsadere edilen bir nakil vasıta
sındaki düşman eşyası haciz ve müsadereye tâbi 
olur. 

(2) Nakil vasıtasının kaptan veya sahibine 
aid olan eşya da ayni şekilde zabt ve müsade
reye tâbi olur. 

(S . 

Beşinci bab 

Refakat (Konvoy) 

MADD 31 — Hükümetin 31 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADD 32 — (1) Düşman harb gemileri re-
faketinde bulunmaları sebebile zabt ve müsade
reye tâbi olan bir nakil vasıtasındaki düşman 
hamulesi de müsadereye tâbidir. 

(2) Bu nakil vasıtalraının içinde kaptan ve
ya sahibine aid hamule varsa aynı suretle zabt 
ve müsadereye tâbidir. 

MADD 33 — Hükümetin 33 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Altıncı bab 
Mukavemet 

MADDE 34 — Hükümetin 34 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADD 35 — (1) Denizlerde müsadere hak
kının tatbikine karşı kuvvete müracaatla yapı
lan mukavemet kuvvet istimalile bertaraf edilir. 

(2) Mukavemetin bertaraf edilmesinden son
ra nakil vasıtası zabt ve müsadereye tâbi olur. 

MADDE 36 — (1) Kuvvete müracaatla yapı
lan mukavemetten dolayı zabt ve müsadere edi
len bir nakil vasıtasındaki düşman hamulesi 
zabt ve müsadereye tâbi olur. 

(2) Bu nakil vasıtasının kaptan veya sahi
bine aid olan hamule de ayni şekilde zabt ve 
müsadereye tâbi olur. 
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Yedinci bab 

Hasmane himaye ve yardım 

MADDE 37 — Hasmane himaye ve yardım, 
aşağıdaki hallerde mevcuddur : 

1 - Nakil vasıtası harb hareketlerine iştirak 
ederse, , 

2 - Düşmanın denizde bulunan harb kuvvet
lerinin harekâtının sair surette doğrudan doğ
ruya himaye eden veya yardımda bulunan bir 
nakil vasıtası ise; 

3 - Düşman Hükümeti tarafından kiralan
mış veya onun emri veya kontrolü altında bulu
nan bir nakil vasıtası ise; 

4 - Düşman menfaatine veya düşman harb 
kuvvetlerine mensub olanlara haber ve havadis 
ulaştırmağa devamlı bir surette tahsis edilmiş 
bir nakil vasıtası ise; 

5 - Düşman menfaatine veya düşman harb 
kuvvetleri mensublarına veya düşman harb 
kuvvetleri hizmetine girmek isteyen şahıslara 
haber ve havadis ulaştırmak için sureti mahsu-
sada seyrüsefere çıkmış olan bir nakil vasıtası 
ise; 

6 - Sahibinin veya müstecirinin veya kapta
nın malûmatile münhasıran düşman kıtalarını 
hâmil olan veyahud seyrüsefer esnasında hasma
ne harekâtı doğrudan doğruya himaye eden ve 
bunlara yardım eden eşhas taşıyan bir nakil va
sıtası ise. 

MAÖDE 38 — Hasmane himaye ve yardım 
şu hallerde dahi mevcuddur : 

1 - Düşmana f aideli olacak surette harb kuv
vetleri veya askerî harekât hakkında haberler 
gönderen telsizle mücehhez bir nakil vasıtası ise. 

2 - Emri altmda harekâtta bulunan birliğe 
yaklaşmaması için askerî komutan tarafından 
emir aldığı halde bu emre muhalif harekâtta bu
lunan telsizle mücehhez bir nakil vasıtası ise. 

3 - Emri altmda harekâtta bulunan birliğin 
doğrudan doğruya civar ve yakınlarında telsiz 
tesisatı istimal eylememesi için askerî komutan
dan emir aldığı halde buna muhalif harekâtta 
bulunan telsizle mücehhez bir nakil vasıtası ise, 

(MADDE 39 — (1) Hasmane himaye ve yar
dımda bulunan nakil vasıtaları zabt ve müsa
dereye tabidirler. Böyle bir halde bunlara kar-
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Yedinci bab 

Hasmane himaye ve yardım 

MADDE 37 — Hasmane himaye ve yardım, 
aşağıdaki hallerde mevcuddur: 

1 - Nakil vasıtası harb hareketlerine iştirak 
ederse, 

2 - Düşmanın denizde bulunan harb kuvvet
lerinin harekâtını sair surette doğrudan doğruya 
himaye eden veya yardımda bulunan bir nakil 
vasıtası ise; 

3 - Düşman Hükümeti tarafından kiralanmış 
veya onun emri veya kontrolü altında bulunan 
bir nakil vasıtası ise; 

4 - Düşman menfaatine veya düşman harb 
kuvvetlerine mensub olanlara haber ve havadis 
ulaştırmağa devamlı bir surette tahsis edilmiş 
bir nakil vasıtası ise; 

5 - Düşman menfaatine bir haber götürmek 
veya düşman harta mensublarına veya düşman 
harb kuvvetleri hizmetine girmek isteyen şahıs
ları nakletmek için sureti mahsusada seyrüsefere 
çıkmış olan bir nakil vasıtası ise; 

6 - Sahibinin veya müstecirin veya kaptanın 
malûmatile münhasıran düşman kıtalarını havi 
olan veyahud seyrüsefer esnasında düşmanın 
harekâtına doğrudan doğruya muzaheret eden 
şahısları taşıyan bir nakil vasıtası ise; 

MADDE 38 — Hasmane himaye ve yardım 
| şu hallerde dahi mevcuddur: 
I 1 - Düşmana faydalı olacak surette harb kuv-
| vetleri veya askerî harekât hakkında telsizle 
i haber gönderen bir nakil vasıtası ise; 

2 - Emri altında harekâtta bulunan birliğe 
| yaklaşmaması için askerî komutan tarafından 
j emir aldığı halde bu emre muhalif harekâtta 
j bulunan telsizle mücehhez bir nakil vasıtası ise; 

3 - Emri altmda harekâtta bulunan birliğin 
| doğrudan doğruya civar ve yakınlarında telsiz 
i tesisatı istimal etmemesi için askerî komutan-
I dan emir aldığı halde buna muhalif harekâtta 

bulunan telsizle mücehhez bir nakil vasıtası ise; 

MADDE 39 — (1) Hasmane himaye ve yar
dımda bulunan nakil vasıtaları zabt ve müsa
dereye tabidirler. Böyle bir halde bunlara kar
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sı umumî harb hukukunun müsaid olduğu nis-
bette silâh kuvvetile harekete geçilebilir. 

(2) Bundan maada 38 nci maddenin birinci 
numarasındaki halde hasmane himaye ve yar
dımda bulunmasından dolayı bir nakil vasıta
sı haber ve havadisi gönderdiği tarihten itiba
ren bir sene içinde zabt ve müsadereye tâbi tu
tulabilir. 

MADDE 40 — Durdurma esnasında deniz 
müsadere hukukunun tatbik mevkiine konuldu
ğundan haberdar olmayan (Madde : 3 ) yahud 
tatbiktan haberdar olmakla beraber henüz nak-
leylemekte olduğu eşyayı boşaltmak imkânına 
malik bulunmayan bir bitaraf nakil vasıtası 37 
nci maddenin 5 ve 6 numaralı hallerinde zabt ve 
müsadereye tâbi tutlmaz. 

MADDE 41 — (1) Hasmane himaye ve yar
dım dolayısile zabt ve müsadereye tâbi bir na
kil vasıtasındaki düşmana aid eşya haciz ve mü
sadereye tâbi olur. 

(2) Nakil vasıtası kaptan veya sahibine aid 
olan eşya da ayni suretle haciz ve müsadereye 
tâbidir. 

Sekizinci bab 

Sahte veya noksan evrak 

MADDE 42 — (1) Evrakı muntazam olma
yan nakil vasıtaları zabta tâbidir. 

(2) Aşağıdaki hallerde bir nakil vasıtasının 
evrakı muntazam değildir : 

1 - Musanna veya muharref veya birbirine 
mübayin iki veya daha ziyade ise,, 

2 - Eğer esaslı vesaik noksan ise, imha edil
miş veya ortadan kaldırılmış ise. 

Dokuzuncu bab 

Abluka 

MADDE 43 — (1) Abluka Türkiye Cumhu
riyeti Hükümeti veya onun namına hareket eden 
askerî komutanlar tarafından ilân edilir. 

(2) Abluka ilân olunurken şunlar tesbit olu
nur : 

1 - Ablukanın başlama zamanı, 
2 - Abluka edilen sahillerin coğrafî hududu, 

15 -
; M. M. E. 

şı umumî harb hukukunun müsaid olduğu nis-
bette silâh kuvvetile harekete geçilebilir. 

(2) Bundan maada 38 nci maddenin birinci 
numarasındaki halde hasmane himaye ve yar
dımda bulunmasından dolayı bir nakil vasıtası 
haber ve havadisi gönderdiği tarihten itibaren 
harb nihayetine kadar zabt ve müsadereye tâbi 
tutulabilir. 

I MADDE 40 — Durdurma esnasında deniz-
I lerde müsadere hakkının tatbik mevkiine ko-
I nulduğundan haberdar olmayan (madde : 3) 
I yahud tatbikden haberdar olmakla beraber he-
I nüz nakleylemekte olduğu eşhası çıkarmak im-
| kânına malik bulunmayan bir bitaraf nakil va-
I sıtası 37 nci maddenin 5 ve 6 numaralarda ya-
| zıh hallerde zabt ve müsadereye tâbi tutulmaz. 

I MADDE 41 — (1) Hasmane himaye ve yar-
| dım dolayisile zabt ve müsadereye tâbi bir na-
| kil vasıtasındaki düşmana aid eşya zabt ve mu-
i sadereye tâbi olur. 
i (2) Bu nakil vasıtası kaptana veya sahibi-
| ne aid olan hamule de ayni surette zabt ve mu-
I sadereye tâbidir. 

| Sekizinci bab 

Sahte veya noksan evrak 

| MADDE 42 — (1) Evrakı muntazam olma-
ı yan nakil vasıtaları zabta tâbidir. 
| (2) Aşağıdaki hallerde bir nakil vasıtasının 

evrakı muntazam değildir : 
i 1 - Musanna veya muharref veya birbirine 

mübayin iki veya daha ziyade ise; 
2 - Eğer esaslı vesait noksan ise yahud im

ha edilmiş veya ortadan kalkmış ise; 

I Dokuzuncu bab 

Abluka 

i MADDE 43 — Hükümetin 43 ncü maddesi 
aynen kabu ledilmiştir. 

( S. SayıSL : 213 ) 



.—~- Hü. 

3 - Bitaraf gemilerin çıkıb gitmeleri için bı
rakılan müddet. 

MADDE 44 — Ablukanın ilânı ile bunun 
tevsi ve tahdidi aşağıdaki makamlara bildirilir: 

1 - Hükümet tarafından bitaraf devletlere, 
2 - Ablukayı yapan harb kuvvetleri komu

tanı tarafından abluka edilen sahildeki liman 
makamlarına veya salahiyetli sair mahallî ma
kamlara. 

MADDE 45 — (1) Abluka düşman sahilleri
ne inhisar eder, 

(2) Ablukayı yapan harb kuvvetleri bitaraf 
sahillere girişe mâni olamazlar. 

MADDE 46 — (1) Hukukan müessir olması 
için ablukanın filen de müessir olması lâzımdır. 

(2) Düşman sahillerine girilmesine mâni ola
cak surette harb kuvvetleri tarafından idame et-
tirilebilirse abluka filen müessir bir abluka sa
yılır. 

MADDE 47 — Abluka eden harb kuvvetleri 
fena hava yüzünden muvakkaten uzaklaştıkları 
takdirde abluka refedilmiş sayılmaz. 

MADDE 48 — Abluka bilcümle devletlerin 
nakil vasıtalarına karşı bitarafane yapılmak 
icab eder. 

MADDE 49 — (1) Abluka olduğunu bildiği 
halde abluka edilen sahile varmağa veya o sa
hili terke teşebbüs eden bir nakil vasıtası ablu
kayı ihlâlden dolayı zabt ve müsadereye tâbi 
olur. 

MADDE 50 — Bir bitaraf Devletin limanını 
bu devlete ablukanın tebliğinden sonra terkeden 
nakil vasıtası ablukadan haberdar sayılır. 

MADDE 51 — (1) Ablukayı ihlâl eden na
kil vasıtasında bulunan eşya haciz ve müsadere
ye tâbidir. 

(2) Eğer yükleten yükletme zamanında ab
lukaya muhalif harekette bulunmak kast ve ni
yetinden haberdar olmadığını veya haberdar ol
ması imkânı bulunmadığını isbat ederse bu tak
dirde ablukayı ihlâlden dolayı eşyanın müsade
resinden sarfı nazar olunabilir. 

16 -
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MADDE 44 — Hükümetin 44 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 45 — Hükümetin 45 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 46 — Hükümetin 46 ncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 47 — Hükümetin 47 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 48 — Hükümetin 48 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 49 — Abluka olduğunu bildiği 
halde abluka edilen sahile varmağa veya o sa
hili terke teşebbüs eden bir nakil vasıtası ab
lukayı ihlâlden dolayı zabt ve müsadereye tâbi 
olur. 

MADDE 50 — Hükümetin 50 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 51 — (1) Ablukayi ihlâl eden na
kil vasıtasında bulunan hamule zabt ve müsa
dereye tâbidir. 

(2) Eğer yükleten, yükletme zamanında na
kil vasıtasının ablukaya muhalif harekette bu
lunmak kasd ve niyetinden haberdar olmadığı
nı veya haberdar olması imkânı bulunmadığı
nı isbat ederse bu takdirde ablukayı ihlâlden 
dolayı hamulenin müsaderesinden sarfı nazar 
olunabilir. 
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Onuncu bab 

îstirdad 

MADDE 52 — (1) düşmandan zabtolunan 
herhangi bir nakil vasıtası evvelce düşman ta
rafından zabtedilmiş veyahud herpcüyane mak-
sadlar için kullanılmış bir nakil vasıtası ise bu 
gemi istirdad edilmiş addolunur. 

(2) istirdad edilen böyle bir nakil vasıtası 
zabtı için bir sebeb mevcud olmadığı takdirde 
serbest bırakılır. 

On birinci bab 

Deniz müsadere hukukunun tatbikmda riayet 
edilecek usul 

MADDE 53 — Deniz müsadere hukukunun 
tatbikmda yapılan aramalarda ve ittihaz olunan 
bütün tedbirlerde mümkün olduğu kadar-neza
kete riayet edilir. 

Durdurma ve yoklama 

MADDE 54 — (1) Durdurma ve yoklamaya 
nakil vasıtası hakkında tesbiti icabeden husus
lar için teşebbüs edilir. 

(2) Bu muameleler nakil vasıtasının bırakıl
masını veya zabtmı intaç eder. 

MADDE 55 — Durdurma, durma talebinden 
itibaren gemi vesaikinin tedkikatma kadar olan 
usulleri ihtiva eder. 

MADDE 56 — Durdurma için aşağıdaki usul 
caridir : 

(1) Durdurulacak nakil vasıtası bir işaret 
veya ihtar ateşile durmağa davet edilir. En geç 
bu davate kadar, 

Harb gemisi bayrağını çekmiş olmalıdır. 
Nakil vasıtası durmazsa bu halde nakil vasıta
sının gidiş yolu istikametine veya eğriliğine 
bir mermi atılır. Nakil vasıtası gene durmaz 
veya mukavemet ederse kuvvetle durmağa ic
bar edilir. 

(2) Nakil vasıtası durunca gemiye bir müf
reze gönderilir. Müfrezenin kumandanı gemi
nin vesaikini muayene eder. Hususî haller do-
layısile bir müfrezenin gönderilmesi imkansızsa 
bu halde istisna olarak gemi vesaikinin harb 
gemisine getirilerek orada muayenesi istenebilir. 

(S . Say. 
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Onuncu bab 

İstirdad 

MADDE 52 — (İ) îstirdad, düşman tara
fından zabtedilmiş olan bir nakil vasıtasının 
düşman tarafından müsadere edilmeden veya
hud harb maksadlarile kullanılmadan önce o-
nun elinden alınmasıdır. 

(2) istirdad edilen böyle bir nakil vasıta
sının zabtı için bir sebeb mevcud olmadığı tak
dirde serbest bırakılır. 

On birinci bab 

Denizlerde müsadere hakkının tatbikmda 
riayet edilecek usul 

MADDE 53 — Denizlerde müsadere hakkı
nın tatbikmda yapılan aramalarda ve ittihaz 
olunan bütün tedbirlerde mümkün olduğu ka
dar nezakete riayet edilir. 

Durdurma ve yoklama 

MADDE 54 — Hükümetin 54 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 55 — Hükümetin 55 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 56 — Durdurma için aşağıdaki 
usul caridir. 

(1) Durdurulacak nakil vasıtası bir işaret 
veya ihtar ateşile durmağa davet edilir. En 
geç bu davete kadar, harb gemisi bayrağını 
çekmiş olmalıdır. 

Nakil vasıtası durmazsa bu halde nakil vası
tasının gidiş yolu istikametine veya aşırma sure-
tile bir mermi atılır. Nakil vasıtası yine durmaz 
veya mukavemet ederse kuvvetle durmağa icbar 
edilir . 

(2) Nakil vasıtası durunca gemiye bir müf
reze gönderilir. Müfrezenin kumandanı gemi
nin vesaikini muayene eder. Hususî haller do-
layısile bir müfrezenin gönderilmesi imkansızsa 
bu halde istisna olarak gemi vesaikinin harb ge
misine getirilerek orada muayenesi istenebilir. 
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MADDE 57 — (1) Yalnız gemi vesaikinin 
tedkiki ile iş tenevvür etmediği takdirde nakil 
vasıtasının yoklaması yapılır. 

(2) Yoklama kaptan, gemi mürettebatı ve 
yolcuların dinlenmesinden ve kaza nakil vasıtası 
ile eşyanm vesikalara ve münderecatına doğru 
ve tam bir surette uygun olub olmadığmm ted-
kikinden ibarettir. 

MADDE 58 — Bitaraf posta gemilerinin yok
laması ancak zaruret halinde ve mümkün olan 
nezaket ve süratle yapılır. 

Rota emri 

MADDE 59 — Rota emri muayyen bir ma
halde durması veya muayyen bir mahalde mu
ayenesi için bir nakil vasıtasına verilen emirdir, 

MADDE 60 — Durma maksadile şu hallerde 
rota emri verilmesi caizdir. 

(1) Esaslı şüphe sebebleri mevcudsa, 
(2) Durdurma denizin vaziyetinden, düşman 

tehlikesinden ve yahud durdurulan veya durdu
ran nakil vasıtasının hal ve vaziyetinden dolayı 
hemen tatbik edilmiyorsa. 

MADDE 61 — Yoklama maksadile olan rota 
emri aşağıdaki hallerde caizdir: 

1 - Durdurmadan sonra daha esaslı şüphe se
bebleri çıkarsa. 

2 - Nakil vasıtasının mahal ve mevkii itiba-
rile yoklanması gayri kabil veya maksada uy 
ğun değilse. 

MADDE 62 — (1) Rota emrine itaat etmi-
yen nakil vasıtaları kuvvet istimalile bunu yap
mağa mecbur edilebilir. 

(2) Nakil vasıtası zabtolunur. 

Nakil vasıtalarının zabtı 

IVtADDE 63 — Zabt, nakil vasıtası üzerinde 
emir ve komota selâhiyetini intaç eder. 

MADDE 64 — (1) Nakil vasıtası bir müsa
dere müfrezesi ile işgal edilir. 

(2) Müsadere müfrezesinin âmiri harb bay
rağını çekmeğe salahiyetlidir. Bu suretle harb 
bayrağı çekmek ile zabtedilen gemi harb gemisi 
olmaz. 

M. M. E. 

MADDE 57 — (1) Yalnız nakil vasıtasının 
vesaikinin tedkiki ile iş tenevvür etmediği tak
dirde nakil vasıtasının yoklaması yapılır. 

(2) Yoklama; kaptanın, ve mürettebatının 
ve yolcuların dinlenmesinden ve keza nakil vası-
tasile nakledilen eşyanın vesaiklerile mündere
catına doğru ve tam bir surette uygun olub ol
madığının tedkikmdan ibarettir. 

MADDE 58 — Hükümetin 58 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Rota emri 

MADDE 59 — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir . 

59 ncu maddesi 

MADDE 60 — Durdurma maksadile aşağıda 
yazılı rota emri verilmesi caizdir : 

1 - Esaslı şüphe sebebleri mevcudsa, 
2 - Durdurma denizin vaziyetinden, düşman 

tehlikesinden veyahud durdurulan veya durdu
ran nakil vasıtasının hal ve vaziyetinden dolayı 
hemen tatbik edilemiyorsa. 

MADDE 61 — Hükümetin 61 rici maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 62 — Hükümetin 62 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Nakil vasıtasının zabtı 

MADDE 63 — Zabt, nakil vasıtası üzerinde 
emir ve komuta salâhiyetini intaç eder. 

MADDE 64 — (1) Nakil vasıtası bir müfre
ze ile işgal edilerek zabtedilir : 
. (2) Bu müfrezenin âmiri Türk bayrağı çek

meğe salahiyetlidir. Bu suretle Türk bayrağı 
çekmek ile zabtedilen nakil vasıtası harb gemisi 
olmaz. 
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MADDE 65 — Nakil vasıtalarının bir müsa
dere müfrezesile işgali kabil olmadığı takdirde 
nakil vasıtası bayrağını indirmeye ve sürat ve 
rotasını harb gemisinin emirlerine göre tanzim 
etmiye davet olunur. 

MADDE 66 — (1) Gemide bulunan vesaik 
hifzedilir ve vesaikin listesi yapılır. 

(2) Nakil vasıtasının teçhizat ve hamulesi 
emniyet altma alınır. 

(3) İmkân olduğu takdirde nakil vasıtasının 
kaptanma zabt hakkında bir vesika tanzim edi
lerek verilmek lâzımdır. 

Eşyanın haczi 

MADDE 67 — (1) Eşyanm haczi geminin 
zabtı suretile vukubulur. 

(2) Bununla beraber aşağıdaki hallerde eşya 
da ayrıca ve müstakillen hacze tâbi tutulabilir: 

1 - Kaptan eşyayı teslime hazır olduğu tak
dirde, 

2 - Nakil vasıtasının şevki mümkün ve tah-
ribde caiz olmadığı takdirde, 

3 - Nakil vasıtası tahrib edileceği takdirde. 

Sevk 

MADDE 68 — (1) Zabtolunan nakil vasıtası 
veya eşya mümkün olduğu kadar erken Türkiye 
veya müttefiklerinin bir limanma sevk ve ora
daki Devlet ajanınm emrine teslim edilir. 

(2) Bitaraf bir Devlet limanma sevk ancak 
Deniz müsadere mahkemesinin kararma inti-
zaren orada muhafaza edilmesine bitaraf Dev
let müsaade ettiği takdirde yapılır. 

Seviden evvel nakil vasıtalarından eşya ve leva
zımdan istifade ve bunların istimali 

MADDE 69 — (1) Zaptolunan düşman nakil 
vasıtaları icab ettiği takdirde şevklerinden ev
vel ordunun hizmetinde kullanılabilirler. 

(2) Ayni hüküm, bir düşman refakatinde 
seyrisefer eylediğinden, kuvvetle mukavemet 
ettiğinden ve harb hareketlerine iştirak ettiğin
den dolayı müsadereye tâbi olarak zaptolunan 
nakil vasıtaları hakkmda da caridir. 

(3) Sair sebebler dolayısile müsadereye tâbi 

(S . Saj 

M. M. E. 

MADDE 65 — Nakil vasıtasının bir müfreze 
ile işgali kabil olmadığı takdirde nakil vasıtası 
bayrağını indirmeğe ve sürat ve rotasını harb 
gemisinin emirlerine göre tanzim etmeğe davet 
olunur. 

MADDE 66 — (1) Gemide bulunan vesaik 
hıfzedilir ve vesaikin listesi yapılır. 

(2) Nakil vasıtasının teçhizat ve hamulesi 
emniyet altına alınır. 

(3) imkân olduğu takdirde zabt hakkında bir 
vesika tanzim edilerek nakil vasıtasının kaptanı-
na verilir. 

Eşyanın zabtı 

MADDE 67 — (1) Eşyanın zabtı nakil va
sıtasının zabtı suretile vuku bulur. 

(2) Bununla beraber aşağıdaki hallerde ha
mule de ayrıca ve müstakilen zabta tâbi tutu
labilir : 

1 - Kaptan hamuleyi teslime hazır olduğu 
takdirde, 

2 - Nakil vasıtasının şevki mümkün ve tah
ripte caiz olmadığı takdirde, 

3 - Nakil vasıtası tahrip edileceği takdirde. 

Sevk 

MADDE 68 — Hükümetin 68 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Şevkten evvel nakil vasıtalarile, hamule ve leva
zımdan istifade ve bunların istimali < 

MADDE 69 — (1) Zaptolunan düşman nakil 
vasıtaları icabettiği takdirde şevklerinden evvel 
ordunun hizmetinde kullanılabilir. 

(2) Ayni hüküm, bir düşman refakatinde sey
rüsefer eylediğinden, kuvvet istimalile mukave
met ettiğinden ve harb hareketlerine iştirak et
tiğinden dolayı müsadereye tâbi olarak zaptolu
nan bitaraf nakil vasıtaları hakkında da caridir. 

(3) Sair sebebler dolayısile zaptolunan bita-
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bitaraf nakil vasıtaları da şevklerinden önce 
insanî vazifelerin ifası için ordu hizmetinde 
kullanılabilirler. 

MADDE 70 — Müsadereye tâbi eşya ve le
vazım ile zaptolunan düşman veya bitaraf na
kil vasıtaları icabı halinde şevklerinden önce 
ordunun ihtiyacı için ve bilhassa zapteden na
kil vasıtasının ihtiyacı için kullanılabilirler. 

Nakil vasıtalarının ve eşyanın tahribi 

MADDE 71 — Zaptolunan düşman nakil va
sıtalarının şevkleri maksadsız veya emniyetten 
ari olduğu takdirde tahrib edilebilirler. 

MADDE 72 — (1) Zaptolunan bitaraf nakil 
vasıtaları aşağıdaki hallerde tahrib edilebilir
ler: 

1 - Düşman refakatinde seyriseferi veya kuv
vetle mukavemet etmeleri veya hasmane hi
maye ve yardımda bulunmaları dolayısile zap-
tedilmiglerse, 

2 - Şevkleri maksadsız veya emniyetten ari 
görüldüğü takdirde. 

(2) Birinci fıkranın bir numarasında sayılı 
sebeblerden gayri esbab ile zaptedilmiş olan 
bitaraf nakil vasıtaları da aşağıdaki hallerde 
istisnaen tahrib edilebilirler: 

1 - Müsadere olunacakları katği olarak mun-
tazar ise, ve 

2 - Şevkleri bunları zapteden nakil vasıta
sını bir tehlikeye maruz bırakacak ise, zap
teden nakil vasıtasının girişmiş olduğu teşeb
büslerin muvaffakiyetine halel verebilecek ise. 

MADDE 73 — (1) 71 ve 72 nci maddelere 
göre nakil vasıtalarının tahribi, yolcuların, 
mürettebatın ve gemi vesaikinin tahribden ön
ce emin bir mahalle getirilmiş olması şartile 
caizdir. * 

(2) Geminin sandalları emin bir mahal te
lâkki edilmezler fakat mevcud deniz ve hava 
vaziyetine nazaran yolcuların ve mürettebatın 
karanm yakm olması veya bunları alabilecek 
vaziyette olan diğer bir nakil vasrtasmm mev
cudiyeti dolayısile bunların selâmeti temin edil
mişse sandallar da emin bir mahal telâkki edi
lebilirler. 

M. M. E. 

raf nakil vasıtalan da şevklerinden önce insanî 
vazifelerin ifası için ordu hizmetinde kullanıla
bilir. 

MADDE 70 — Müsadereye tâbi hamule ve-
yahud zaptolunan düşman veya bitaraf nakil 
vasıtalarına aid levazım icabı halinde şevklerin
den önce ordunun ve bilhassa zaptedilen nakil 
vasıtasının ihtiyacı için kullanılır. 

Nakil vasıtalarının ve hamulenin tahribi 

MADDE 71 — Zaptolunan düşman nakil va
sıtalarının şevkleri maksadsız veya emniyetten 
âri olduğu takdirde tahrib edilebilir. 

MADDE 72 — (1) Zabtolunan bitaraf nakil 
vasıtaları aşağıdaki hallerde tahrib edilebiler-
ler: 

1 - Düşman refakatinde seyrüseferi veya 
kuvvet istimalile mukavemet etmeleri veya has
mane himaye ve yardımda bulunmaları dolayi-
sile zabtedilmiş ve ayni zamanda bunların şevk
leri maksadsız veya emniyetten âri görülmüş 
ise; 

(2) Birinci fıkranın 1 numarasında sayılı se
beblerden gayri esbab ile zabtedilmiş olan bi
taraf nakil vasıtaları da aşağıdaki hallerde is
tisnaen tahrib edilebilir: 

1 - Müsadere olunacakları katği olarak 
muntazar ve ayni zamanda bunların şevkleri, 
zabteden nakil vasıtasını tehlikeye maruz bi-
rakacak ise veyahud zapteden nakil vasıtasının 
girişmiş olduğu teşebbüslerin muvaffakiyetine 
halel verebilecek ise; 

MADDE 73 — Hükümetin 73 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 74 — 61 nci maddenin 2 nci fıkra
sına tevfikan müstakillen zaptedilmiş olan eş
ya başka bir şeye mahal olmayarak tahrib edi
lebilir. 

Yolcuların ve mürettebatın tâbi olacağı 
muameleler 

MADDE 75 — (1) Aşağıdaki hallerde zap-
tolunan nakil vasıtasının kaptan, doktor ve j 
çarkçıları serbest bırakılacaklardır: İ 

1 - Bitaraf bir Devlet tabiiyetinde olduk- j 
larını isbat ettikleri takdirde. 

2 - Harbin devamı müddetince her hangi bir 
düşman nakil vasıtasında hizmet deruhde etmi-
yeceğine dair yazılı şekilde söz verdikleri tak
dirde, 

(2) Zabtolunan bir düşman nakil vasıtasının 
diğer mürettebatı birer devlet tabiiyetinde ol
duğunu isbat ederse serbest bırakılır. 

(3) Zabtolunan bitaraf nakil vasıtalarının, 
kaptan, çarkçı doktor ve mürettebatı bitaraf bir 
devlet tabiiyetinde olduklarını isbat ettikleri 
takdirde serbest bırakılırlar. 

(4) Zabtolunan nakil vasıtası kuvvete mü
racaatla mukavemet ettiği veyahud harb hare
ketlerine iştirak ettiği takdirde birden üçe ka
dar olan fıkralar ahkâmı tatbik olunur. 

MADDE 76 — (1) Zabtolunan nakil vasıta
larının yolcuları serbest bırakılır. 

(2) Yalnız şunlar müstesnadır: 
1 - Hasım harb kuvvetlerine mensub olanlar, j 
2 - Düşman harb kuvvetlerinin hizmetine 

girmek maksadı ile seyahat eden şahıslar. 
3 - Düşman ajanları. 

MADDE 77 — Deniz müsadere mahkemesi 
huzurunda ceryan edecek mahkeme için lüzumlu 
olan şahidler evvelki 75 ve 76 nci maddelere 
göre serbest bırakılmaları icabeden kimselerden 
olsalar bile mümkün olduğu nisbette alakonu-
lur. 

MADDE 78 — Zabtolunan nakil vasıtasmm 
yolcu ve mürettebatından serbest bırakılmaya
cak olanlar mümkün olduğu nisbette bir Türk 
veya. müttefik bir devlet limanına getirilirler. 

M. M. E. 

MADDE 74 — 67 nci maddenin 2 nci fık
rasına tevfikan müstakilen zabtedilmiş olan ha
mule başka bir kayde mahal olmayarak imha 
edilebilir. 

Yolcuların ve mürettebatın tabi olacağı mua
meleler 

MADDE 75 — (1) düşman nakil vasıtaları
nın kaptan, doktor ve çarkçıları aşağıdaki hal
lerde serbest bırakılacaklardır: 

1 - Bitaraf bir Devlet tabiiyetinde oldukları
nı isbat ettikleri ve harbin devamı müddetince 
her hangi bir düşman nakil vasıtasında hizmet 
deruhde etmiyeceğine dair yazılı şekilde söz 
verdikleri takdirde, 

(2) Zabtolunan bir düşman nakil vasıtasının 
diğer mürettebatı bitaraf Devlet tâbiiyetinde 
olduğunu isbat ederse serbest bırakılır. 

(3) Zabtolunan bitaraf nakil vasıtalarının, 
kaptan, çarkçı, doktor ve diğer mürettebatı bi
taraf bir Devlet tâbiiyetinde olduklarını isbat 
ettikleri takdirde serbest bırakılırlar. 

(4) Zabtolunan nakil vasıtası kuvvete müra
caatla mukavemet veyahud harb hareketlerine 
iştirak ettiği. takdirde birden üçe kadar olan 
fıkralar ahkâmı tatbik olunmaz. 

MADDE 76 — (1) Zabtolunan nakil vasıta
larının yolcuları serbest bırakılırlar. 

(2) Yalnız şunlar müstesnadır: 
1 - Hasım harb kuvvetlerine mensub olan

lar, 
2 - Düşman harb kuvvetlerinin hizmetine 

girmek maksadile seyahat edenler. 
3 - Düşman ajanları. 

MADDE 77 — Deniz müsadere mahkemesi 
huzurunda cereyan edecek muhakeme için lü
zumlu olan şahidler 75 ve 76 nci maddelere gö
re serbest bırakılmaları icab eden kimselerden 
olsalar bile mümkün olduğu nisbette alakonu-
lurlar. 

MADDE 78 — Hükümetin 78 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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Müsadere 

MADDE 79 — (1) Zabtolunan nakil vasıta
sının ve haczedilen eşyanm, eşyanm müsade
resi deniz müsadere mahkemesinin hükmüne 
iktiran etmek icabeder. 

(2) Hükmün katiyet kesbeylemesile teçhizatı 
ve gemiye aid eşyası da dahil olmak üzere na
kil vasıtası Türk Hükümetinin malı olur. 

On ikinci bab 
Tazminat 

MADDE 80 — Bir nakil vasıtasının zabtı 
veya eşyanm haczi muhakeme tarikine gidilmek
sizin kaldırıldığı veya deniz müsadere mahke
mesince tasdik edilmediği takdirde alâkadarlar 
tazminat taleb etmeğe salahiyetlidirler. Meğer
ki nakil vasıtasmm zabtı ve eşyanm haczi için 
son derecede ehemmiyetli esbab mevcud ola. 

MADDE 81 — (1) 73 ncü maddenin 1 nci 
fıkrasının 1 numarasında yazılı olanlardan gay
ri sebebler dolayisile zabtolunan bitaraf nakil 
vasıtaları tahrib edildiği takdirde aşağıdaki id
dialar yapılabilir: 

1 - Tahrib edilen nakil vasıtasının sahihleri, 
nakil vasıtası müsadereye tâbi olmadığı veya 
72 nci maddenin 2 nci fıkrasmm 2 nci numara
sında sayılı hususî haller mevcud bulunmadığı 
takdirde nakil vasıtasmm kıymetine tekabül 
eden bir tazminat taleb edebilirler. 

2 - Nakil vasıtası ile birlikte tahrib edilen 
eşyanm sahihleri eşya müsadereye tâbi olmadığı 
veya 72 nci maddenin 2 nci fıkrasmm 2 nci nu
marasında yazılı hususî haller mevcud bulun
madığı takdirde eşyanm kıymetine tekabül eden 
bir tazminat taleb edebilirler. 

3 Zatî istimallerine mahsus ve kendileri
ne aid olub nakil vasıtası ile tahrib edilmiş 
olan eşyaları için vasıtanın mürettebatı ve yol
cular bu eşyanm kıymetine tekabül eden tazmi
nat talebine salahiyetlidir. 

(2) 80 nci maddeye istinad eden diğer taleb-
ler mahfuzdurlar. 

M. M. E. 

Müsadere 

MADDE 79 — (1) Zabtolunan nakil vasıta-
sile hamulenin, müsaderesi, deniz müsadere 
mahkemesinin hükmüne iktiran etmek icab eder. 

(2) Hükmün katiyet kesbetmesile teçhizatı 
da dahil olmak üzere nakil vasıtası, ve zabte-
dilen hamule Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
malı olur. 

On ikinci bab 
Tazminat 

MADDE 80 — Bir nakil vasıtasmm veya ha
mulenin zabtı, muhakeme tarikine gidilmeksi
zin kaldırıldığı veya deniz müsadere mahkeme
since tasdik edilmediği takdirde alâkadarlar 
tazminat taleb edebilirler. 

Şu kadar ki nakil vasıtasmm ve hamulenin 
zabtı için kâfi sebebler mevcud ise tazminat 
verilmez. 

MADDE 81 ~- (1) 72 nci maddenin birinci 
fıkrasmm «1» numaralı bendinde olduğu gibi 
düşman refakatinde seyrüseferi veya kuvvet is-
timalile mukavemet etmeleri veya hasmane hi
maye ve yardımda bulunmaları dolayisile zab-
tediimiş ve şevkleri maksadsız veya emniyetten 
ari görülmüş olmaktan gayri sebebler dolayisile 
zabtolunan bitaraf nakil vasıtaları tahrib edil
diği takdirde aşağıdaki iddialar yapılabilir : 

1 - Tahrib edilen nakil vasıtasmm sahibleri, 
nakil vasıtası müsadereye tâbi olmadığı veya 72 
nci maddenin 2 nci fıkrasında yazılı hususî hal
ler mevcud bulunmadığı takdirde nakil vasıta
sının kıymetine tekabül eden bir tazminat taleb 
edebilirler. 

2 - Nakil vasıtasile birlikte imha edilen ha
mulenin sahibleri, hamule müsadereye tâbi ol
madığı veya 72 nci maddenin 2 nci fıkrasında 
yazılı hususî haller mevcud bulunmadığı takdir
de hamulenin kıymetine tekabül eden bir tazmi
nat taleb edebilirler. 

3 - Kendi kullanmalarına mahsus ve kendi
lerine aid olub, nakil vasıtasıile imha edilmiş 
olan eşyaları için nakil vasıtasının mürettebatı 
ve yolcuları bu eşyanın kıymetine tekabül eden 
bir tazminat taleb edebilirler. 

(2) 8 nci maddeye istinad eden diğer taleb-
ler mahfuzdur. 
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MADDE 82 — (1) 67 nci maddenin 2 nci 
fıkrasma tevfikan haczedilen eşya tahrib edil
diği ve müsadereye tâbi eşyadan olmadığı tak
dirde sahihleri eşyanın değerine tekabül eden 
bir tazminat talebinde bulunabilirler. 

(2) 80 nci maddeye istinaden diğer daha ge
niş mikyastaki talebler mahfuzdur. 

MADDE 83 — (1) Eşya ve levazım ordunun 
ihtiyacı için kullanıldığı (70) ve müsadereye 
tâbi bulunmadığı takdirde sahibleri eşya ve le
vazımın değerine tekabül eden bir tazminat ta-
leh edebilirler. 

(2) 80 nci maddeye istnaden diğer daha ge
niş mkyastaki talebler mahfuzdur. 

MADDE 84 — Rota emri vermek caiz olma
dığı takdirde alâkadarlar tazminat talebinde 
bulunabilirler. Meğerki zabt için derecei kifa-
yede esbab mevcud ola. 

MADDE 85 — (1) Tazminat talebleri alâ
kadarlar tarafından deniz müsadere mahkeme
sinde cereyan edecek bir muhakeme neticesinde 
kabul ve tesbit ettirilmek icab eder. 

(2) Zabıttan dolayı olmayıb da yalnız rota 
emrinden veya şevklerinden önce serbest bıra
kılmış bir eşyanın haczi veya nakil vasıtasının 
zabtından mütevellid tazminat iddiaları bunla
rın iadesinden veya serbest bırakıldıklarından 
itibaren altı ay zarfmda dermeyan edilmedik
leri takdirde sukut ederler. 

MADDE 86 — Düşman Devlet tebaasının bu 
babın hükümlerinden istifadesi ancak müteka
biliyet esası temin edilmiş olmasma mütevak
kıftır. 

ÎKÎNCÎ KİTAB 

Birinci bab 

/ - BENİZ MÜSADERE MAHKEMELERİ
NİN KAZA SALÂHİYETİ VE BU SALÂ

HİYETİN MEVZUU 

MADDE 87 — Deniz müsadere mahkemeleri
nin kaza mevzuu Türkiye deniz müsadere huku
kuna taallûk eden tedbirlerin kanuna muvafık 
olub olmadığını tedkik etmektir. 

M. M. E. 

MADDE 82 — (1) 67 nci maddenin ikinci 
fıkrasına tevfikan zaptedilen hamule imha edil
diği ve müsadereye tâbi hamuleden olmadığı 
takdirde sahibleri eşyanın diğerine tekabül eden 
bir tazminat talebinde bulunabilirler. 

(2) 80 nci maddeye istinad eden diğer taleb
ler mahfuzdur. 

MADDE 83 — (1) Eşya ve levazım ordunun 
ihtiyacı için kullanıldığı (madde : 70) ve müsa
dereye tâbi bulunmadığı takdirde sahibleri eşya 
ve levazımın değerine tekabül eden bir tazminat 
taleb edebilirler. 

(2) 80 nci maddeye istinad eden diğer ta
lebler mahfuzdur. 

MADDE 84 — Rota emrinin verilmesi caiz 
olmadığı surette alâkadarlar tazminat talebinde 
bulunabilirler. Şu kadar ki zapt için kâfi sebeb-
ler mevcud ise tazminat istenemez. 

MADDE 85 — (1) Tazminat talebleri deniz 
müsadere mahkemesinde cereyan edecek bir 
muhakeme neticesinde alâkadar tarafından tes
bit ve kabul ettirilmek icabeder. 

(2) Zaptan gayri sebeblere binaen verilmiş 
olan rota emirlerine veyahud şevklerinden önce 
serbest bırakılmış olan nakil vasıtasının veya 
hamulenin zaptına müteallik zarar ve ziyan iddi
aları, bunların serbest bırakılmalarından veya 
iadelerinden itibaren ancak altı ay zarfında der
meyan edilebilir. 

MADDE 86 — Düşman Devlet tebaasının bu 
babın hükümlerinden istifadesi ancak müteka
biliyet esası teğmin edilmiş olmasına bağlıdır. 

MADDE 87 — Deniz müsadere mahkemeleri
nin kaza mevzuu, Türkiye Cumhuriyeti denizle
rinde müsadere hakkına taallûk eden tedbirlerin, 
kanuna muvafık olub olmadığını tedkik etmek
tir. 
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MADDE 88 — Deniz musadere mahkemele
rinin kaza salâhiyeti, ve kaza deniz musadere 
hukukunu tatbika mezun makamların faaliyete 
başlayacakları zaman, Türkiye Cumhuriyeti ta
rafından deniz musadere hukukunun kullanılma
sına dair isdar edilen emir tarihinden itibaren 
cereyana başlar. 

MADDE 89 — Deniz musadere hukukunun 
tatbiki suretile zaptolunan düşman ve bitaraf 
deniz nakil vasıtaları ve haczolunan bitaraf ve 
düşman eşya deniz musadere mahkemelerinde 
görülecek işlerin mevzuunu teşkil eder. 

II - DENİZ MUSADERE MAHKEMELE
RİNİN TEŞKİLÂTI 

1. Mahkemeler 

MADDE 90 — Davaları birinci derecede rü-
yet etmek üzere deniz musadere mahkemeleri ve 
ikinci derecede rüyet etmek üzere yüksek deniz 
musadere mahkemeleri teşkil olunur. 

MADDE 91 — Deniz musadere mahkemele
rinin toplanacağı yerleri Başkomutan tayin 
eder. 

MADDE 92 — Deniz musadere mahkemeleri 
ikisi adliye hâkimlerinden, birisi askerî adlî 
hâkimlerden olmak üzere üç meslekî hâkimden 
ve iM deniz subayından terekküb eder. Reis
lik vazifesi en kıdemli adliye hâkimi tarafından 
görülür. 

MADDE 93 — Yüksek deniz musadere mah
kemeleri ikisi Adliye Temyiz mahkemesi azasın
dan ve birisi Askerî Temyiz mahkemesi askerî 
adlî hâkimlerinden olmak üzere üç meslekî hâ
kimden ve iki deniz subayından terekküb eder. 
Eeislik vazifesi adliye hâkimlerinden kıdemlisi
ne aiddir. 

MADDE 94 — (1) Deniz musadere mahke
melerine, icabı kadar, yedek hâkim de tayin 
olur. 

(2) Reise vekâlet edecek yedek hâkimini Ad
liye vekili, diğer hâkimlere vekâlet edecek ye
dek hâkimleri mahemenin reisi tayin eder. 

M. M. E. 

MADDE 88 — Deniz musadere mahkemele
rinin kaza salâhiyeti, ve denizlerde musadere 
hakkını tatbika mezun makamların faaliyete ge
çecekleri zamanın başlangıcı, Türkiye Cumhu
riyeti Hükümeti tarafından denizlerde musadere 
hakkının kullanılmasına dair vaki (Madde - 3) 
ilân tarihinden itibaren başlar. 

MADDE 89 — Denizlerde musadere hakkı
nın tatbiki suretile zabtolunan düşman ve bita
raf deniz nakil vasıtaları ve zabtolunan bitaraf 
ve düşman hamulesi, deniz musadere muhake
melerinde görülecek işlerin mevzuunu teşkil 
eder. 

II - BENİZ MÜSADERE MAHKEMELERİNİN 
TEŞKİLÂTI 

1 - Mahkemeler 

MADDE 90 — Hükümetin 90 ncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 91 — Hükümetin 91 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 92 — Hükümetin 92 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 93 — Hükümetin 93 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 94 — (1) Deniz musadere mahke
melerine, icabı kadar, yedek hâkim de tayin olu
nur. 

(2) Reise vekâlet edecek yedek hâkimi Ad
liye vekili, diğer hâkimlere vekâlet edecek ye
dek hâkimleri mahkemenin reisi tayin eder. 
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MADDE 95 — Deniz müsadere mahkemele
rinin reislerini ve adlî hkimleri Adliye vekili
nin askerî adlî hâkim ile subay hâkimler Millî 
Müdafaa vekilinin inhası ile ve kararname ile 
tayin olunurlar. 

MADDE 96 — Deniz müsadere mahkemele
rinin adlî ve askerî ve subay hâkimleri vazife
leri devam ettiği müddetçe hâkimlerin haiz ol
duğu bütün hak ve vazifelere sahibdirler. Bun
lar hâkimlik vazifelerinden ancak Temyiz mah
kemesi azalarmm tâbi oldukları hükümlere gö
re çıkarılabilirler. 

2. Deniz müsadere mahkemelerinde Devlet ajanı 

MADDE 97 — (1) Her bir deniz müsadere 
mahkemesine Devlet ajanı olarak bir deniz su
bayı tayin olunur. Ajana bir de muavin verile
bilir. 

(2) Devlet ajanı ve muavini Millî Müdafaa 
vekilinin inhası üzerine kararname ile tayin olu
nur. 

(3) Yüksek deniz müsadere mahkemesi nez-
dinde Devlet ajanı başkomutanın ve deniz mü
sadere mahkemelerindeki Devlet ajanları da 
baş ajanm emri altmda bulunurlar. 

3. Adlî yardım 

MADDE 98 — Bütün mahkemeler ve Devlet 
idare makamları salâhiyetleri dahilinde deniz 
müsadere mahkemelerine ve ajanlarına adlî yar
dımda bulunmakla mükelleftirler. 

İkinci bab 

Deniz müsadere mahkemelerinin ve Devlet ajan
larının vazifeleri 

I - DENİZ MÜSADERE MAHKEMELERİ 

Madde 99 — (1) Deniz müsadere mahkeme
leri aşağıdaki hususlar hakkında hüküm verir: 

1 - Deniz müsadere hukukunun tatbikinde 
tevessül olunan tedbirlerin kanuna muvafakati 
veya ademi muvafakati, 

2 - Zabt ve haczolunan nakil vasıtası veya 
eşyanın müsaderesi veya serbest bırakılması, 

3 - Zabt ve imha muamelelerinin haksız ola-

( S. Say] 

M. M. E. 

MADDE 95 — Hükümetin 95 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 96 — Deniz müsadere mahkemeleri
nin adlî ve askerî ve subay hâkimleri vazifeleri 
devam ettiği müddetçe hâkimlerin haiz olduğu 
bütün hak ve vazifelere sahibdirler. Bunlar hâ
kimlik vazifelerinden, ancak 2556 sayılı hâkim
ler kanunu hükümlerine göre çıkarılabilirler. 

2 - Deniz müsadere mahkemelerinde Devlet 
ajanı 

MADDE 97 — (1) Hükümetin 97 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

3 - Adlî yardım 
MADDE 98 — Hükümetin 98 nci maddesi 

aynen kabul edilmiştir. 

İkinci bab 

Deniz müsadere mahkemelerinin ve Devlet 
ajanlarının vazifeleri 

I - DENİZ MÜSADERE MAHKEMELERİ 

MADDE 99 — (1) Deniz müsadere mahkeme
leri aşağıdaki hususlar hakkında hüküm verir : 

1 - Denizlerde müsadere hakkının tatbikin
de tevessül olunan tedbirlerin kanuna muvafa
kati veya ademi muvafakati, 

2 - Zabtolunan nakil vasıtası veya hamule
nin müsaderesi veya serbest bırakılması, , 

3 - Zabt ve imha muamelelerinin haksız ola-
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rak yapılmış veya haksız surette rota emri ve
rilmiş olmasından dolayı zarar ve ziyan tediyesi, 

4 - 30 ncu maddenin birinci fıkrası mucibin
ce zarar ve ziyan tediyesi, 

5 - Zabtolunan gemi veya haczolunan eş
yanın kullanılması veya iadesi hakkında birinci 
derece mahkemenin devamı sırasında ve hita
mından önce vaki olan iddialar, 

(2) Yüksek deniz müsadere mahkemesi aşa
ğıdaki hususlar hakkında hüküm verir: 

1 - Deniz müsadere mahkemeleri hükümle
rine karşı vaki olan istinaf davaları üzerine, 

2 - Deniz müsadere mahkemeleri kararları 
aleyhindeki itirazlar üzerine, 

3 - Zabtolunan gemi veya haczolunan eşya
nın kullanılması veya iadesi hakkmda. İkinci 
derece mahkemenin devamı sırasmda ve hita
mından önce olan iddialar. 

MADDE 100 — (1) Deniz müsadere mah
kemelerinin kaza salâhiyeti tamamile istisnaî 
bir salâhiyettir. 

(2) Diğer mahkemeler ve Devlet idare ma
kamları deniz müsadere mahkemelerinin kati
yet halini almış olan hükümlerile bağlıdırlar. 

/ / - DEVLET AJANI 

MADDE 101 — (1) Deniz müsadere mah-
kemelerindeki Devlet ajanlarmm vazifeleri şun
lardır. 

1 - Hazırlık tahkikatmı yapmak, 
2 - Zabt ve haczolunan gemi ve eşyayı ve 

keza tevkif edilen eşhası muhafaza etmek, 
3 - Muhakeme nezdinde mahkemeyi açmak, 
4 - Deniz müsadere mahkemesi nezdinde Dev

leti temsil etmek, 
5 - Deniz müsadere mahkemesinin hüküm

lerini icra ettirmek, 
(2) Devlet ajanı mahkeme huzurunda mu

hakemenin hitamına kadar zapt ve haczolunan 
gemi ve eşyayı serbest bırakabilir veyahud 
alâkalılarla sulh akdedebilir. 

MADDE 102 — (1) Yüksek deniz müsadere 
mahkemesi nezdindeki ajan bu mahkeme hu
zurunda Devleti temsil eder. 

(2) Bu ajan muhakemenin hitamından önce 
zapt veya haczolunan gemi veya eşyayı ser-

M. M. E. 

rak yapılmış veya haksız surette rota emri ve
rilmiş olmasından dolayı zarar ve ziyan tediyesi, 

4 - 30 ncu maddenin birinci fıkrası muci
bince zarar ve ziyan tediyesi, 

5 - Zabtolunan nakil vasıtası ve hamule
nin kullanılması veya iadesi hakkında birinci 
derece muhakemenin devamı sırasında ve hita
mından önce vaki olan iddialar, 

(2) Yüksek deniz müsadere mahkemesi aşa
ğıdaki hususlar hakkında hüküm verir: 

1 - Deniz müsadere mahkemeleri hükümle
rine karşı vaki olan istinaf davaları üzerine, 

2 - Deniz müsadere mahkemeleri kararları 
aleyhindeki itirazlar üzerine, 

3 - Zabtolunan nakil vasıtasının veya ha
mulenin kullanılması veya iadesi hakkında ikin
ci derece mahkemenin devamı sırasında ve hita
mından önce olan iddialar. 

MADDE 100 — (1) Deniz müsadere mah
kemelerinin kaza salâhiyeti tamamile istisnaî 
bir salâhiyettir. 

(2) Diğer mahkemeler ve Devlet idare ma
kamları Deniz müsadere mahkemelerinin kati
yet halini almış olan hükümlerile bağlıdır. 

II - Devlet ajanı 

MADDE 101 — (1) Deniz müsadere mah-
kemelerindeki Devlet ajanlarının vazifeleri 
şunlardır: 

1 - Hazırlık tahkikatı yapmak, 
2 - Zabtolunan nakil vasıtası ve hamuleyi ve 

keza tevkif edilen eşhası muhafaza etmek, 
3 - Mahkeme nezdinde mahkemeyi açmak, 
4 - Deniz müsadere mahkemesi nezdinde 

Devleti temsil etmek, 
5 - Deniz müsadere mahkemesinin hükümle

rini icra ettirmek, 
(2) Devlet ajanı mahkeme huzurunda mu

hakemenin hitamına kadar zabtolunan nakil va
sıtası ve hamuleyi serbest bırakabilir. Veyahud 
alâkalılarla sulh akdedebilir. 

MADDE 102 — (1) Yüksek deniz müsadere 
mahkemesi nezdindeki ajan bu mahkeme huzu
runda Devleti temsil eder. 

(2) Bu ajan, muhakemenin hitamından ön
ce zabtolunan nakil vasıtasını veya hamuleyi 
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best bırakabileceği gibi alakalılar ile sulh de 
akdedebilir. 

(3) Bu ajan Yüksek deniz müsadere mah
kemesinin hükümlerini, Deniz müsadere mah
kemesi ajanlarının yerine bizzat icra ettirebilir. 

MADDE 103 — Deniz müsadere mahkemele
rini Devlet ajanları, vazifelerinin icrasında de
niz ordusu hizmet makamlarını davet ve on
lara talimat verebilirler. 

Üçüncü bab 

Muhakeme usulü 

1. Hazırlık tahkikatı 

MADDE 104 — (1) Deniz müsadere huku
kunun tatbikında kullanılan tedbirlerden ol
mak üzere gemi ve hamulesi bir yere sevkedil-
mişse, zaptolunan gemi ve hamulesi ve gemi
de bulunan vesikalar vesair evrak ile zapt ra
poru, vesair sübut vasıtaları bilâtehir deniz 
ordusunun salahiyetli hizmet makamlarına tev
di olunur. 

(2) Deniz ordusu hizmet makamı, Devlet 
ajanının hiç bir talimatı olmasa bile, 

1. Zaptolunan gemi ve aşyanın ve nezaret al
tına alman eşhasın iaşe ve mahfazaları için, 

2.' Subut vasıtalarının muhafazası için icab 
eden tedbirleri alır ve ittihaz olunan bu tedbir
ler hakkmda, Devlet ajanına bilâtehir malû
mat verilir. 

MADDE 105 — (1) Devlet ajanı, deniz mü
sadere mahkemesinin hükmüne esas teşkil ede
bilecek pilân, sübut delillerini toplar ve lüzu
mu halinde ehli hibre dahi celb ve istima eder. 

(2) Devlet ajanı; 
I. Evrak ve vesikaları açarken mümkün 

olan hallerde zaptolunan gemiyi terkeden ko
mutan veya kaptanı da celbederek hazır bulun
durur. 

II. Madde 66 fıkra 1 mucibince tânzim olun
muş olan müfredat puslası ile gemi vesaikmı 
karşılaştırarak vaziyeti tesbit eder. 

III. Geminin hamulesi ve teçhizatı hakkm
da bir liste tanzim ve zaptolunan gemi ve ha
mulesini teftiş ve muayene eder. 

IV. Kaptanı ve nezaret altına alman kimse-

M. M. E. 

serbest bırakabileceği gibi alâkalılar ile sulh 
de aktedebilir. 

(3) Bu ajan yüksek deniz müsadere mah
kemesinin hükümlerini, deniz müsadere mah
kemesi ajanlarının yerine bizzat icra ettirebilir. 

MADDE 103 — Deniz müsadere mahkeme
leri nezdindeki Devlet ajanları, vazifelerinin ic
rasında deniz ordusu hizmet makamlarını da
vet ve onlara talimat verebilirler. 

Üçüncü bab 

Muhakeme usulü 

1 - Hazırlık tahkikatı 

MADDE 104 — Hükümetin 104 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 105 — Hükümetin 105 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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leri vesaîr şahidleri dinler. 
(3) Şahidlerle ehli hibreye yemin ettirir, 

MADDE 106 — Eğer zaptolunan gemi ve ha
mulesi, bir müttefik veya bir bitaraf limana 
sevkedilmişse, deniz ordusu hizmet makamla
rına aid olan vazifeler mahallî Hükümet ka
nunları mâni olmadıkça orada bulunan sala
hiyetli Türkiye konsolosu tarafında ifa olunur. 

MADDE 107 — (1) Eğer deniz müsadere 
hukukunun tatbikında kullanılan tedbirler cüm
lesinden olmak üzere gemi ve hamulesi bir ye
re sevkedilmiş ise, komutan zapt raporunu 
müsadere mahkemesi ajanına tevdi edilmek 
üzere başkomutana takdim eder. 

(2) Zaptedilen gemi veyahud emtia 69 ve 
70 nci maddeler hükmü dahilinde bir yere sev-
kedilmeden önce kullanılmaya başlanmışsa yi
ne ayni hüküm tatbik olunur. 

MADDE 108 — Hazırlık tahkikatı sırasın
da, tarafların yapacakları müracaatler ve id
dialar Deniz müsadere mahkemesi nezdindeki 
Devlet ajanına karşı yapılır. 

MADDE 109 — Ordunun sair birlikleri veya
hud salahiyetli sair hizmet makamlarının (2) 
tarafından yapılan zapt muameleleri hakkında 
da 104 ilâ 108 nci maddelerin hükümleri aynen 
caridir. 

Dr, a iz m usudur e muhkem esi huzurundu, 
milimi:eme usulü 

MADDE 110 — (1) Devlet ajanı için ciddî 
ve hukukî vaziyetinin kâfi derecede aydınlan
mış olduğuna kanaat getirdikten sonra muha
kemeye başlanılmak üzere dava dosyasını deniz 
müsadere mahkemesine gönderir. 

(2) Deniz müsadere hukukunun tatbikinde 
zabtolunan gemi ve hamulesinin bir yere şevki 
tedbirine müracaat edilmeyen veyahud bunlar 
bir yere sevk olunduktan sonra serbest bırakı
lan hallerde kendisine bir zarar ve ziyan iddiası 
dermeyan edilmemiş veya bir uzlaşma ile iş 
halledilmemiş veyahud böyle bir iddia geri alın
mış ise, Devlet ajanı işi muhakemeye şevk
ten sarfı nazar edebilir. 

M. M. E, 

MADDE 106 — Hükümetin 106 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 107 — Hükümetin 107 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 108 — Hükümetin 108 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 109 — Ordunun sair birlikleri 
veyahud salahiyetli sair hizmet makamları 
(madde : 2) tarafından yapılan zabt muamele
leri hakkında 104 ilâ 108 nci maddelerin hü
kümleri aynen caridir. 

Deniz müsadere mahkemesi huzurunda mu
hakeme usulü 

MADDE 110 — (1) Devlet ajanı, işin maddî 
ve hukukî vaziyetinin kâfi derecede aydınlanmış 
olduğuna kanaat getirdikten sonra muhakeme
ye başlanılmak üzere dava dosyasını deniz mü
sadere mahkemesine gönderir. 

(2) Denizlerde müsadere hakkının tatbikin
de zabtolunan nakil vasıtasının ve hamulesinin 
bir yere şevki tedbirine müracaat edilmeyen ve
yahud bunlar bir yere sevkolunduktan sonra ser
best bırakılan hallerde kendisine bir zarar ve 
ziyan iddiası dermeyan edilmemiş veya bir uz
laşma ile iş halledilmemiş veyahud böyle bir id
dia geri alınmış ise, Devlet ajanı işi mahkeme
ye şevkten sarfı nazar edebilir. 
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MADDE 111 — (1) Deniz müsadere mahke
mesinin reisi, muhakemeyi idare eder ve bu 
hususta lâzım gelen emir ve talimatı verir. 

(2) Reis her iş için mahkemenin hâkimlik 
ehliyetini haiz olan azalarından birisini rapor
tör tayin eder. 

MADDE 112 — (1) Deniz müsadere mahke
mesinin reisi, muhakemenin başlayacağını Türk 
gazetelerinden birisile ilân eder. Reis ilânda 
birde mehil tayin eder. Alâkalılar iddialarını bu 
mehil içinde mahkemeye dermeyan etmeye mec
burdurlar. Mehil bittikten sonra müracaat eden 
alâkalı muhakemeye kabul edilmez. 

(2) iddialarını evvelce hazırlık tahkikatı sı
rasında Devlet ajanı nezdinde dermeyan etmiş 
olan alâkalılar hakkında dahi bu mehil caridir. 

(3) Mehlin bir aydan az ve 3 aydan çok ol
maması lâzımdır. Mehil Türk gazeteleri ile ilân 
tarihinden itibaren işlemeye başlar. 

(4) Malûm olan alâkalıya da hususî surette 
haber verilmek lâzımdır. 

MADDE 113 — (1) Zabt için olmayıb da bir 
rota emri dolayısile cereyan eden muhakemeler
de ve keza bir yere sevkedilmeden önce serbest 
bırakılan gemi ve hamulesinin zabt veya haczi 
dolayısile cereyan eden muhakemelerde 112 nci 
maddenin birinci fıkrasında gösterilen ilân ya
pılmaz. 

(2) Birinci fıkrada gösterilen haller dışmda 
kalan ve 86 nci maddede gösterilen 6 aylık me
hil içinde Devlet ajanı nezdinde taleb edilmiş 
olan zarar ve ziyan iddiaları için mahkeme reisi 
tarafından alâkalıya bir mehil tayin olunur. Alâ
kalının bu mehil içinde zarar ve ziyan iddiasını 
mahkemeye dermeyan etmesi iktiza eder. Bu me
hil bittikten sonra alâkalı muhakemeye kabul 
edilmez. Mehil kendisine tebliğ tarihinden iti
baren işlemeye başlar. 

(3) Zarar ve ziyan iddiaları Devlet ajanı nez
dinde 85 nci maddede gösterilen mehlin hita
mından sonra dermeyan edilmişse deniz müsa
dere mahkemesi, muhakemenin menine karar 
verir. Bu karara karsı itiraz caizdir. 

MADDE 114 — (1) Alâkalıların iddiaları 
ancak zabtolunan gemi veya eşyanın serbest bı
rakılmasına veyahud zarar ve ziyan verilmesine 
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MADDE 111 — (1) Deniz müsadere mahke
mesinin reisi, muhakemeyi idare eder ve bu hu
susta lâzımgelen emir ve talimatı verir. 

(2) Reis her iş için mahkemenin adlî azala
rından birisini raportör tayin eder. 

MADDE 112 — Hükümetin 112 nci madde
si aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 113 — (1) Zabt için olmayıb da bir 
rota emri dolayısile cereyan eden muhakemeler
de ve keza bir yere sevkedilmeden önce serbest 
bırakılan nakil vasıtasının ve hamulesinin zabtı 
dolayısile cereyan eden muhakemelerde 112 nci 
maddenin birinci fıkrasında gösterilen ilân ya
pılmaz. 

(2) Birinci fıkrada gösterilen haller dışında 
kalan ve 86 ncı maddede gösterilen 6 aylık me
hil için Devlet ajanı nezdinde taleb edilmiş olan 
zarar ve ziyan iddiaları için mahkeme reisi ta
rafından alâkalıya bir mehil tayin olunur. Alâ
kalının bu mehil içinde zarar ve ziyan iddiasını 
mahkemeye dermeyan etmesi iktiza eder. Bu me
hil bittikten sonra alâkalı muhakemeye kabul 
edilmez. Mehil kendisine tebliğ tarihinden iti
baren işlemeye başlar. 

(3) Zarar ve ziyan iddiaları Devlet ajanı 
nezdinde 85 nci maddede gösterilen mehlin hi
tamından sonra dermeyan edilmişse deniz mü
sadere mahkemesi, muhakemenin menine ka
rar verir. Bu karara karsı itiraz caizdir. 

MADDE 114 — (1) Alâkalıların iddiaları 
ancak zaptolunan nakil vasıtasının veya hamu
lenin serbest bırakılmasına veyahud zarar ve 
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taallûk eder. 
(2) Dava, esbabı ıııucibeye müstenid olmak 

ve subut vasıtaları da getirilmek icab eder. 

MADDE 115 — (1) Alâkalıların dava arzu
halleri, Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerine 
kabul edilmek salâhiyetini ve hususî bir vekâ
letnameyi haiz bir avukat tarafından da imza 
edilmiş olması şarttır. 

(2) Mahkeme huzurunda cereyan edecek mu
hakemede dahi alâkalıyı Türkiye Cumhuriyeti 
mahkemelerine kabul edilmek salâhiyetini ve 
vekâletnameyi haiz bir avukatın temsil etmesi 
şarttır. Birinci fıkrada gösterilen avukat, ye
rine diğer bir avukatın tayin edildiği mahkeme
ye isbat edilinceye kadar temsil salâhiyetini 
muhafaza eder. 

MADDE 116 — (1) Bir alâkalı, tabiî hâdi
seler, önüne geçilmeyen sebebler dolayısile da
vasını vaktu zamanında dermeyan edememiş ise, 
eski hale getirme talebi kabul olunur. 

(2) Eski hale getirme talebi, 112 nci maddede 
gösterilen mehlin hitamından itibaren bir sene 
içinde dermeyan olunabilir. 

(3) Eski hale getirme talebinin reddine dair | 
olan kararlar aleyhine itiraz caizdir. | 

i 

MADDE 117 — (1) Düşman Devlet tebaası- | 
nın, ancak mukabilibilmisil teğmin edilmiş ise, j 
dava ikame edebilmesi caizdir. Bu cevaza man- I 
keme karar verir. I 

(2) Karar aleyhine itiraz caizdir. | 

MADDE 118 — (1) İlânda gösterilen mehlin | 
hitamından sonra mahkeme reisi dava dosyasını | 
iddialarını dermeyan etmek üzere Devlet ajanı- | 
na tevdi eder. | 

I 

(2) Devlet ajanı, bir ay içinde dava dosya- I 
sini iddiaları ile birlikte mahkemeye iade eder. j 
Taleb halinde uzatılabilir. | 

ı 
ı 

MADDE 119 — (1) Alâkalının davası me- I 
hil veyahud şekil cihetinden kanuna muvafık bu- | 
lunmadığı veyahud dava uzlaşılma veya geri I 
alınmak suretile halledilmiş olduğu takdirde J 
eğer deniz müsadere hukukunun tatbikinde gemi j 
veya eşya bir yere sevkedilmek gibi bir tedbire i 
müracaat edilmemiş veyahud zabtolunan gemi • 
veya eşya bir yere sevkettirildikten sonra ser- | 

M. M. E. 

ziyan verilmesine taallûk eder. 
(2) Dava, esbabı mucibeye müstenid olmak 

ve sübut vasıtaları da getirilmek icabeder, 

MADDE 115 — (1) Alâkalıların dava arzu
halleri, Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerine 
kabul salâhiyetini ve hususî bir vekâletnameyi 
haiz bir avukat tarafından da imza edilmiş ol
ması şarttır. 

(2) Mahkeme huzurunda cereyan edecek mu
hakemede dahi alâkalıyı Türkiye Cumhuriyeti 
mahkemelerine kabul edilmek salâhiyetini ve 
vekâletnameyi haiz bir avukatın temsil etmesi 

şarttır. Birinci fıkrada gösterilen avukat, yerine 
diğer bir avukatın tayin edildiği mahkeme isbat 
edilinceye kadar evvelki avukat temsil salâhi
yetini muhafaza eder. 

MADDE 116 — Hükümetin 116 ncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 117 — (1) Düşman Devlet tebeası-
nm, ancak mütekabiliyet teğmin edilmiş ise, da
va ikame edebilmesi caizdir. Bu cevaza mahkeme 
karar verir. 

(2) Karar aleyhine itiraz caizdir. 

MADDE 118 — (1) ilânda gösterilen mehlin 
hitamından sonra mahkeme reisi dava dosyasını 
iddialarını dermeyan etmek üzere Devlet ajanına 
tevdi eder. 

(2) Devlet ajanı, bir ay içinde dava dosya
sını, iddiaları ile birlikte mahkemeye iade eder. 
Taleb halinde bu müddet uzatılabilir. 

MADDE 119 — (1) Alâkalının davası nakil ve
yahud şekil cihetinden kanuna muvafık bulunma
dığı veyahud dava uzlaşılma veya geri alınmak 
suretile halledilmiş olduğu takdirde eğer deniz
lerde müsadere hakkının tatbikmda nakil vası
tası veya hamule bir yere sevkedilmek gibi bir 
tedbire müracaat edilmemiş veyahud zaptolunan 
nakil vasıtası veya hamule bir yere sevkettiril-
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best bırakılmış ise Devlet ajanı muhakemenin 
menine karar verilmesini taleb edebilir. 

(2) Bu taleb üzerine mahkeme karar ve
rir. Karar aleyhine itiraz caizdir. 

MADDE 120 — (1) 119 ncu maddeye naza
ran eğer muhakemenin menine karar verilmiye-
cek olursa, mahkeme reisi Devlet ajanmm iddi
alarını dinledikten sonra şifahi muhakeme için 
bir gün tayin eder. 

(2) Devlet ajanı ve alâkalmm vekili muha
keme günü için resmen muhakemeye davet olu
nur. 

MADDE 121 — (1) Devlet ajanının dava 
dosyasını tedkik etmesine müsaade olunur. 

(2) Alâkalmm vekili tarafından dava dosya-
smm tedkikine, ancak Devlet ajanınm muvafa-
katile müsaade olunur. Devlet ajanı, ancak as
kerî zaruretleri icabettirdigi takdirde bu mu
vafakatten imtina edebilir. Mahkeme, dava dos-
yasmm alâkalmm avukatına gösterilmiyen kı
sımlarından istihraç etmiş olduğu vakiaları, 
hükümde alâkalılar aleyhine bir delil olarak 
kullanamaz. 

MADDE 122 — (1) Şifahi duruşma alenidir. 
(2) Mahkeme Devletin emniyetine bir teh

like melhuz ise duruşmamı) tamamında veya 
bir kısmmda aleniyeti kaldırabilir. Hukuk mu
hakeme kanunun celselerin inzibatına dair olan 
hükümleri deniz müsadere mahkemelerinde da
hi caridir. 

MADDE 123 — (1) Şifahi duruşmalara ye
minli bir zabıt kâtibi celb olunur. 

(2) Hukuk muhakeme usulü kanununun 
(149 - 158) maddeleri hükümleri deniz müsade
re mahkemelerinde dahi aynen caridir. 

MADDE 124 — (1) Şifahî duruşmada rapor
tör aza maddî ve münazaalı olan vaziyeti izah 
eder. 

(2) Bundan sonra Devlet ajanı ve alâkalı
lar dinlenir. Karşılıklı iddialar da caizdir. Yani 
vakıalar ve yeni delillerin de iradma müsaade 
olunur. 

(3) Eğer alâkalılar şifahi duruşmada bir ve
kil ile temsil edilmiyorlarsa, mahkeme 114 ve 

31 — 
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dikten sonra serbest bırakılmış ise Devlet ajanı 
muhakemenin reddine karar verilmesini taleb 
edebilir. 

(2) Bu taleb üzerine mahkeme karar verir.. 
Karar aleyhine itiraz caizdir. 

MADDE 120 — (1) 119 ncu maddeye naza-
I ran muhakemenin reddine karar verilmeyecek 

olursa mahkeme reisi Devlet ajanmm iddiaları
nı dinledikten sonra şifahî muhakeme için bir 
güre tayin eder. 

(2) Devlet ajanı ve alâkalının vekili muha
keme günü için resmen muhakemeye davet olu
nur. 

MADDE 121 — (1) Devlet ajanını dava dos-
I yasını tedkik etmesine müsaade olunur. 

(2) Alâkalmm vekili tarafından dava dosya
sının tedkikine, ancak Devlet ajanmm muvafa-
katile müsaade olunur. Devlet ajanı, ancak as
kerî zaruretler icab ettirdiği takdirde bu muva
fakatten imtina edebilir. Mahkeme, dava dos
yasının alâkalının avukatma gösterilmeyen kı
sımlarından istihraç etmiş olduğu vakıaları, hü
kümde alâkalılar aleyhine bir delil olarak kul
lanamaz. 

MADDE 122 — (1) Şifahî duruşma alenidir. 
(2) Mahkeme, Devletin emniyetine bir tehli

ke melhuz ise duruşmanın tamamında veya bir 
kısmında aleniyeti kaldırabilir. Hukuk usulü 

I kanununun celselerin inzibatına dair olan hü-
I kümleri deniz müsadere mahkemelerinde dahi 

caridir. 

MADDE 123 — (1) Şifahî duruşmalara ye
minli bir zabıt kâtibi celbolunur. 

(2) Hukuk muhakemeleri usulü kanununun 
I (149* - 158) maddeleri hükümleri deniz musa-
| dere mahkemelerinde dahi aynen caridir. 

| MADDE 124 — (1) Şifahî duruşmada ra
portör aza maddî ve münazaalı olan vaziyeti 
izah eder. 

(2) Bundan sonra Devlet ajanı ve alâkalılar 
dinlenir. Karşılıklı iddialar da caizdir. Yeni 

I vakıaların Ve yeni delillerin de iradına müsaade 
I olunur. "j 

(3) Eğer alâkalılar şifahî duruşmada bir ve-
I kil ile temsil edilmiyorlarsa, mahkeme 114 ve 
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115 nci maddelerde gösterilen iddialar hakkın
da elde bulunan sübut delilleri üzerine hükmü
nü verir. 

MADDE 125 — Resen veya alâkalıların ta
lebi üzerine muhakeme günü başka bir güne 
tahvil, bir duruşma tehir ve duruşmanın devamı 
için başka bir muhakeme günü tayin olunabilir. 

MADDE 126 — (1) Mahkeme, hazırlık tah- I 
kikatında irad ve ikame olunan delillerden baş- I 
ka diğer subut delillerinin de iradını lüzumlu 
görürse bunları ikameye veya istinabe edeceği 
bir hâkim vasıtasile teğmin eder. | 

(2) Devlet ajannıın ve alâkalının vekili bu I 
delillerin ikame olunacağı günden haberdar 
edilir. 

(3) Delillerin irad ve ikamesi hakkında hu
kuk muhakeme usulü kanununun (2 nci babın 
8 nci faslı) maddeleri hükümleri aynen tatbik | 
olunur. I 

MADDE 127 — Müzakere sırasında rapor
tör aza birinci ve mahkemenin reisi sonuncu 
olarak reylerini verirler. Diğer azalardan .yaşlı
ları srrasile genç olanlar ihtiyarlardan önce rey 
verirler. 

MADDE 128 — (1) Hüküm reylerin mutlak I 
ekseriyetile verilir. 

MADDE 129 — (1) Hüküm aleni celsede tef
him olunur. Tefhim hüküm fıkrasının okunma
sı suretile icra olunur. 

(2) Hükmün esbabı mucibeyi muhtevi olmak 
iktiza eder. 

(3) Hükmün esbabı mucibesinin de tefhimi 
muvafık görülürse esbabı mucibenin okunması 
veyahud muhtevasmm esaslı kısımlarının şifa- I 
hen bildirilmesi suretile icra olunur. j 

(4) Hükmün ziri hükme iştirak eden hâkim
ler tarafından imza olunur. Bir hâkim manii 
dolayısile hükmü imza edemiyecek ise, mâniin 
zikri suretile reis tarafından, eğer reisin manii 
zuhur etmişse hâkimlerden en yaşlısı tarafından 
imza olunur. 

MADDE 130 — (1) Kararlar, şifahî bir du
ruşma yapılmadan da verilebilir. ı 

(2) Hükümler ve tefhim edilmeyen kararlar ı 

( S. Sayü 

115 nci maddelerde gösterilen iddialar hakkında 
elde bulunan subut delilleri üzerine hükmü ve
rir. 

MADDE 125 — Hükümetin 125 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 126 — (1) Mahkeme, hazırlık tah
kikatında irad ve ikame olunan delillerden baş
ka diğer sübut edilenlerinin de iradını lüzumlu 
görürse bunları inabe veya istinabe edeceği bir 
hâkim vasıtasile teğmin eder. 

(2) Devlet ajanının ve alâkalının vekili bu 
delillerin ikame olunacağı günden haberdar 
edilir. 

(3) Delillerin irad ve ikamesi hakkında hu
kuk muhakemeleri usulü kanununun (2 nci ba-
bin 8 nci faslı) maddeleri aynen tatbik olunur. 

MADDE 127 — Müzakere sırasında rapor
tör aza birinci ve mahkemenin reisi sonuncu ola
rak reylerini verirler. Diğer azalardan yaşları 
sırasile genç olanlar ihtiyarlardan önce rey ve
rirler. 

MADDE 128 — Hüküm reylerin mutlak ek
seriyetile verilir. 

MADDE 129 — (1) Hüküm alenî celsede 
tefhim olunur. Tefhim hüküm fıkrasının okun
ması suretile icra olunur. 

(2) Hükmün esbabı mucibeyi muhtevi olması 
iktiza eder. 

(3) Hükmün esbabı mucibesinin de tefhimi 
muvafık görülürse esbabı mucibenin okunması 
veyahud muhtevasının esaslı kısımlarının şifa
hen bildirilmesi suretile icra olunur. 

(4) Hükmün ziri hükme iştirak eden hâkim
ler tarafından imza olunur. Bir hâkim manii do
layısile hükmü imza edemiyecek ise, mâniin zikri 
suretile reis tarafından, eğer reisin manii zuhur 
etmişse hâkimlerden en yaşlısı tarafından imza 
olunur. 

MADDE 130 —- (1) Ara kararları, şifahî bir 
duruşma yapılmadan da verilebilir. 

(2) Hükümler ve tefhim edilmeyen kararlar 
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Devlet ajanma ve alâkalıların avukatlarına res 
men tebliğ olunur. 

MADDE 131 — (1) Deniz müsadere muha
kemelerinin hükümleri katiyet halini aldıktan 
sonra icra olunur. 

(2) Katiyet hali muhakeme reisi tarafından 
resmen tasdik olunur ve Devlet ajanile alâkalı
ların avukatlarına tebliğ olunur. 

MADDE 132 — Müsadere mahkemelerinin 
hükümleri Devlet ajanı tarafından icra edilir. 

MADDE 133 — (1) Tebligat işleri hakkında 
hukuk muhakeme usulü kanununun resmen ve 
resen yapılacak tebligata dair olan hükümleri 
aynen tatbik olunur. Tebligat teahhüdü mektub 
suretile makbuz mukabilinde de yapılabilir. 

(2) Devlet ajanma yapılan tebligatın isbatı 
için ajanm tarihli imzası almmak kâfidir. 

III - YÜKSEK DENİZ MÜSADERE MAH
KEMESİNDE MUHAKEME USULÜ 

1. İstinaf 

MADDE 134 — (1) Deniz müsadere mahke
melerinin hükümlerine karşı bu mahkemeler 
nezdindeki Devlet ajanı ve keza alâkalılar da
valarının istinaf suretile bir defa daha tedkiKinı 
isteyebilirler. 

(2) istinaf, yeni vakialara ve yeni delillere 
istinaden istenebilir. 

MADDE 135 — (1) İstinaf, hüküm tebliğin
den itibaren bir ay içinde ve yazılı şekilde de
niz müsadere mahkemesinde ikame olunur. 

(2) İstinaf arzuhali verildiğini müteakib, de
niz müsadere mahkemesi reisi arzuhalle birlikte 
dava dosyasını hemen yüksek deniz müsadere 
mahkemesine gönderir. 

MADDE 136 — (1) İstinaf talebi esbabı mu-
cibeye müstenid olmak icab eder. 

(2) İstinaf sebebleri, istinaf arzuhalinde der-
meyan edilmemiş ise, bir istinaf lâyihası ile yük
sek deniz müsadere mahkemesine arzolunur. 

(3) İstinaf lâyihası, tearuz olunan hükmün 
tebliği tarihinden itibaren iki aylık bir mehil 
içinde verilmek icab eder. Bu mehil yüksek de
niz müsadere mahkemesi tarafından uzatılabilir. 

M. M. E. 

Devlet ajanına ve alâkalıların avukatlarına teb
liğ olunur. 

MADDE 131 — (1) Deniz müsadere muha
kemelerinin hükümleri katiyet halini aldıktan 
sonra icra olunur. 

(2) Katiyet hali mahkeme reisi tarafından 
resmen tasdik olunur ve Devlet ajanı ile alâka
lıların avukatlarına tebliğ olunur. 

MADDE 132 — Hükümetin 132 nci madde
si aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 133 — (1) Tebligat işleri hakkın
da hukuk muhakemeleri usulü kanununun teb
ligata dair olan hükümleri aynen tatbik olu
nur. Tebligat, taahhüdlü mektub suretile mak
buz mukabilinde de yapılabilir. 

(2) Devlet ajanına yapılan tebligatın isbatı 
için ajanın tarihli imzası alınmak kâfidir. 

III - YÜKSEK DENİZ MUSADRE MAH
KEMESİNDE MUHAKEME USULÜ 

I 

/ . İstinaf 

MADDE 134 — (1) Deniz müsadere mah
kemelerinin hükümlerine karşı bu mahkemeler 
nezdindeki Devlet ajanı ve keza alâkalılar da
valarının istinaf suretile bir defa daha tedkiki-
ni isteyebilirler. 

(2) Bu istinaf, yeni vakıalara ve yeni delil
lere istinaden istenebilir. 

MADDE 135 — Hükümetin 135 nci madde
si aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 136 — Hükümetin 136 nci madde
si aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 137 — (1) İstinaf sebeblerinde : 
(2) Hükme ne dereceye kadar tearuz edildiği 

ve hükmün hangi noktalarmm değiştirilmesi 
icab ettiği açıkça izah edilmek; 

(3) İstinafın kabulü için serdolunan istinaf 
sebebi ve keza yeni vakıalar ve yeni deliller 
açıkça gösterilmek icab eder. 

MADDE 138 — Yüksek müsadere mahkeme
sinde şifahî duruşmadan önce istinaf talebinin 
geri almması caizdir. Bu rücu kanun yolunda 
davayı kaybetmek tesirini haizdir. 

MADDE 139 — Alâkalının istinaf arzuhali 
ve lâyihası türk mahkemelerinde vekâlet yap
mağa mezun bir avukat tarafımdan da imza 
edilmek icab eder. 

MADDE 140 — (1) Eğer istinaf arzuhali ve 
lâyihası kanunî mehil içinde ve kanunun göster
diği şekilde verilmemiş ise istinaf talebi reddo-
lunur. 

Red kararı aleyhine itiraz caizdir. 
(2) Karar esbabı mucibeye müstenid olmak 

icab eder. 

MADDE 141 — (1) İstinaf arzuhali ve isti
naf lâyihası yüksek müsadere mahkemesi tara
fından resmen hasmı tarafa tebliğ olunur. Alâ
kalılara yapılacak tebligat, başka bir vekil ta
yin edilmemiş ise, birinci derecede muhakemede 
bulunan vekil vasıtasile yapılır. 

(2) Yüksek müsadere mahkemesinin reisi, 
tarafa cevab vermek üzere münasib bir mehil 
tayin ve şifahî duruşma gününü tesbit eder. 

MADDE 142 — Yüksek müsadere mahkeme
sinde cereyan edecek muhakeme hakkında 111, 
114, 115 fıkra 2, 116, fıkra 1, 2, 117 fıkra 1, 120 
fıkra 2, 121 ilâ 127, 128 fıkra 1, 129, 130, 133 
hükümleri aynen caridir. 

MADDE 143 — Eğer yüksek müsadere mah
kemesi, deniz müsadere mahkemesinin hükmü
nü tamamen veya kısmen fesh ederse, davayı 
yeniden rüyet etmek üzere deniz müsadere mah
kemesine iade edebilir. 

MADDE 144 — Yüksek deniz müsadere 
mahkemesinin hükümleri tefhim ile kaziyei 
muhkeme halini alır. 

34 — 
M. M. E. 

MADDE 137 — İstinaf sebeblerinde : 
1 - Hükme ne dereceye kadar tearuz edil

diği ve hükmün hangi noktalarının değiştiril
mesi icab ettiği açıkça izah edilmek, 

2 - İstinafın kabulü için serdolunan istinaf 
sebebi ve keza yeni vakıalar ve yeni deliller 
açıkça gösterilmek icab eder. 

MADDE 138 — Hükümetin 138 nci madde
si aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 139 — Hükümetin 139 ncu madde
si aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 140 — Hükümetin 140 ncı madde
si aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 141 — (1) İstinaf arzuhali ve is
tinaf lâyihası Yüksek müsadere mahkemesi ta
rafından hasım tarafa tebliğ olunur. Alâkalıla
ra yapılacak tebligat, başka bir vekil tayin 
edilmemiş ise birinci derecedemahkemede bulu
nan vekile yapılır. 

(2) Yüksek müsadere mahkemesinin reisi, 
taraflara cevab vermek üzere münasib bir me
hil tayin ve şifahî duruşma gününü tesbit eder. 

MADDE 142 — Hükümetin 142 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 143 — Hükümetin 143 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

' MADDE 144 — Hükümetin 144 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 145 — Yüksek deniz müsadere 
mahkemelerinin hükümlerini icra etirmek salâ
hiyeti bu mahkeme ajanı kendisi için mahfuz 
tutmamış ise deniz müsadere mahkemesi nez-
dindeM Devlet ajanma icra ettirmekle mükel
leftir. 

2. İtiraz 

MADDE 146 — (1) İtiraz kanun yoluna an
cak bu kanundan sarahaten tecavüz edilmiş 
olan yerlerde müracaat olunabilir. 

(2) İtiraz, kararm tebliği tarihinden itiba
ren İM hafta içinde deniz müsadere mahkemesi
ne yazdı şekilde yapılmak icabeder. Eğer ka
rar tefhim edilmişse bu mehil tefhim tarihinden 
başlar. 

(3) 113, 116, 117, 119, 138, 142 maddelerde 
gösterilen itiraznameler, Türkiye mahkemele
rinde vekâlete mezun bir avukat tarafmdan 
imza edilmiş olmak icab eder. 

(4) İtirazlar üzerine şifahi duruşma yapıl
madan karar verilir. 

IV -• MAHKEME MASRAFLARI 

MADDE 147 — (1) Deniz müsadere mahke
melerinde cereyan eden muhakemelerde mahke
me masrafı ve harç alınmaz. 

(2) Zabtı tasdik olunan,bir nakil vasıtası ser
best bırakılmış ise hükümde nakil vasıtasının ve 
hamulesinin muhafazasından mütevellid masraf
lar nakil vasıtasına tahmil olunur. 

(3) Bir alâkalının serbest bırakılmak veya-
hud zarar ziyan tediye edilmek hususları hak
kındaki iddiaları kabul edilmişse, muhafaza 
masrafları Hükümete tahmil olunur. Şu kadar 
ki zabt ve haciz muameleleri kâfi derecede se-
beblere müstenid bulunmuş ise bu hüküm tatbik 
olunmaz. 

(4) Masrafların mikdarı mahkeme tarafın
dan tesbit olunur. Bu husustaki karara karşı 
itiraz caizdir. 

M. M. E. 

MADDE 145 — Yüksek deniz müsadere mah
kemelerinin hükümlerini icra ettirmek salâhiye
tini bu mahkeme ajanı kendisi için mahfuz tut
mamış ise deniz müsadere mahkemesi nezdindeki 
Devlet ajanına icra ettirmekle mükelleftir. 

2 : İtiraz 

MADDE 146 — (1) İtiraz yoluna, ancak bu 
kanunda sarahaten tecviz edilmiş olan yerlerde 
müracaat olunabilir. 

(2) İtiraz, kararın tebliği tarihinden itibaren 
iki hafta içinde deniz müsadere mahkemesine ya
zılı şekilde yapılmak icab eder. Eğer karar tef
him edilmiş ise bu mehil tefhim tarihinden baş
lar. 

(3) 113, 116, 117, 119, 138, 142 nci madde
lerde gösterilen itiraznameler, Türkiye mahke
melerinde vekâlete mezun bir avukat tarafından 
imza edilmiş olmak icab eder. 

(4) İtirazlar üzerine şifahî duruşma yapıl
madan karar verilir. 

IV - MAHKEME MASRAFLARI 

MADDE 147 — (1) Deniz müsadere mah
kemelerinde cereyan eden muhakemelerde mah
keme masrafı ve harç alınmaz. 

(2) Zabtı tasdik olunan bir nakil vasıtası ser
best bırakılmış ise hükümde nakil vasıtasının ve 
hamulesinin muhafazasından mütevellid mas
raflar nakil vasıtasına tahmil olunur. 

(3) Bir alâkalının serbest bırakılmak veya-
hud zarar ziyan tediye edilmek hususları hak
kındaki iddiaları kabul edilmiş ise, muhafaza 
masrafları Hükümete tahmil olunur. Şu kadar ki 
zabt muamelesi kâfi sebeblere müstenid bulun
muş ise bu hüküm tatbik olunmaz. 

(4) Masrafların mikdarı mahkeme tarafın
dan tesbit olunur. Bu husustaki karara karşı 
itiraz caizdir. 
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Dördüncü bab 

Muhakeme sırasında zabt veya haczolunan nakil 
vasıtasının veya eşyanın kullanılması veyahud 

iadesi 

MADDE 148 — (1) Deniz müsadere mahke
mesinde cereyan etmekte olan muhakeme esna
sında Devlet ajanı zabt veya haczolunan nakil 
vasıtasının veya eşyama kullanılmasına müsa
ade edilmesini taleb edebilir. 

(2) Eğer nakil vasıtasının veya eşyanm kıy
metinde ehemmiyetli bir noksan arız olmakta ve
yahud bunların muhafazası mühim bir masrafa 
ihtiyaç göstermekte ise istenilen müsaade veri
lir. Mahkeme bu husus hakkında bir karar ver
meden önce malûm olan alakalıları dinler. Eğer 
nakil vasıtası veya eşyanm vaziyeti acele bir ka
rar verilmesini zarurî kılmış ise bu dinlemeden 
sarfı nazar olunur. 

(3) Eğer nakil vasıtasının veya eşyanm mü
saderesine karar verileceği kuvvetle melhuz ise 
yine istenilen müsaade verilmez. Mahkeme ka
rar vermeden önce malûm olan alâkalıları dinler. 
Eğer ahval ve şerait bunların müsaderesine ka
rar verileceğine hiç şübhe bırakmıyorsa bu din
lemeden sarfı nazar olunur. 

(4) Mahkeme bu hususları bir karar ile ıs
dar eder. 

MADDE 149 — (1) Yüksek müsadere mah
kemesi nezdindeki mahkemelerde kullanılmak 
ve iade edilmek hususlarına dair olan talebler 
bu mahkeme nezdindeki ajan tarafından derme-
yan olunur. 

(2) Mahkeme bu talebler üzerine bir karar 
isdar eder. 

MADDE 150 — Eğer mahkeme 148, 149 ^ 
cu maddeler mucibince kullanılmasına müsaade 
edilen nakil vasıtası veya eşyanm serbest bıra
kılması lâzım geleceğini bilâhara tesbit edecek 
olursa, alâkalılara bu yüzden müstahak olacak
ları bir tazminatı takdir ve hükmeder. 

MADDE 151 — (1) Alâkalılar muhakeme
nin her vaziyetinde nakil vasıtasının veya eşya
nm kıymetlerine muadil bir teminat mukabilin
de kendilerine iadesini taleb edebilirler. Bu ta
lebler ancak Devlet ajanmm muvafakatile ka-

M. M. E. 

Dörlüncü bab 

Muhakeme sırasında zabt veya nakil vasıtasının, 
veya eşyamın kullanılması veyahud iadesi 

MADDE 148 — (1) Deniz müsadere mah
kemesinde cereyan etmekte olan muhakeme es
nasında Devlet ajanı, zabtolunan nakil vasıta
sının veya hamulenin kullanılmasına müsaade 
edilmesini taleb edebilir. 

(2) Eğer nakil vasıtasının veya hamulenin 
kıymetine ehemmiyetli bir noksan arız olmakta 
veyahud bunların muhafazası mühim bir mak
sada ihtiyaç görmekte ise istenilen müsaade ve
rilebilir. Mahkeme bu husus hakkında bir ka
rar vermeden önce malûm olan alâkalıları din
ler. Eğer nakil vasıtası veya hamulenin vazi
yeti acele bir karar verilmesini zarurî kılmış 
ise bu dinlemeden sarfmazar olunur. 

(3) Eğer nakil vasıtasının veya hamulenin 
müsaderesine karar verileceği kuvvetle melhuz 
ise istenilen müsaade verilmez. Mahkeme ka 
rar vermeden önce malûm olan alâkalıları din
ler. Eğer ahval ve şerait bunların müsadere
sine karar verileceğine şüphe bırakmıyorsa bu 
dinlemeden sarfınazar olunur. 

(4) Mahkeme bu hususları bir karar ile is
dar eder. 

MADDE 149 — Hükümetin 149 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 150 — Hükümetin 150 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 151 — Hükümetin 151 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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bul olunabilir. Kefaletin nevi ve mikdarı mah
keme tarafından tesbit olunur. 

(2) Teminat karşılığı, muhakemenin ileride
ki safhalarında nakil vasıtasmm veya eşyanın 
makamma kaim olur. 

(3) Bu hususlar hakkında karar vermeğe de
niz müsadere mahkemeleri ve eğer iş yüksek 
deniz müsadere mahkemesinde görülmekte ise 
bu mahkeme karar verir. Bu kararlara karşı 
itiraz caizdir. 

Beşinci bab 

Muhakemenin iadesi 

MADDE 152 —- (1) Katiyet halini almış 
olan bir hüküm ile nihayet bulan muhakeme
lerin aşağıdaki hallerde iadesi caizdir. 

1 - Hükmün müstenid olduğu bir vesikanın 
musanna veya muharref olduğu sabit olursa, 

A - Yemin ile dinlenmiş olan şahidin veya 
ehli hibrenin cezayı müstelzim şekilde yalan ye
re yemin etmiş oldukları sabit olursa, 

(2) Muhakemenin iadesine dair olan taleb-
ler ancak iddia olunan cezayi müstelzim fiil 
Türk mahkemelerinden sadır olmuş katği bir 
hüküm ile sabit olursa veyahud iddia olunan ce
zayi müstelzim fiilden dolayı açılmış olan cezaî 
takibat delillerin noksanından gayri sair sebeb-
lerle intaç edilmemiş ise caizdir. Muhakemenin 
iadesine dair olan arzuhaller Türkiye mahke
melerinde vekâlet etmeğe mezun bir avukat ta
rafından da imza edilmek icab eder. 

(3) Muhakemenin iadesine dair olan taleb-
ler, hüküm katiyet halini aldıktan itibaren üç 
sene sonra kabul olunmaz. 

MADDE 153 — (1) Muhakemenin iadesine 
dair olan talebler hakkında hükmü vermiş olan 
mahkeme karar verir. Eğer bu mahkeme lâğve
dilmiş ise salahiyetli mahkemeyi Adliye vekili 
tayin eder. 

(2) Eğer taleb kabul olunursa, muhakeme 
reddolunan iade sebeblerine göre ve o nisbette 
yeniden rüyet olunur. 

(3) Yeniden yapılacak muhakemede üçüncü 
babın II. ilâ IV. kısımlarında yazılı hükümler 
aynen caridir. 

M. M. fî. 

Beşinci bab 

Muhakemenin iadesi 

MADDE 152 — Hükümetin 152 nci maddesi 
aynsn kabul edilmiştir. 

MADDE 153 — (1) muhakemenin iadesine 
dair olan talebler hakkında hükmü vermiş olan 
mahkeme karar verir. Eğer bu mahkeme lâğve
dilmiş ise salahiyetli mahkemeyi Adliye vekili 
tayin eder. 

(2) Eğer taleb kabul olunursa, mahkeme, 
serdolunan iade sebeblerine göre ve o nisbette 
yeniden rüyet olunur. 

(3) Yeniden yapılacak muhakemede üçüncü 
babın II . ilâ IV. kısımlarında yazılı hükümler 
aynen caridir. 
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Altıncı bab 

Müteferrik hükümler 

MADDE 154 — ikinci Mtabda yazılı olan hü
kümler arasmda hiç bir sarahat bulunamayan 
hallerde deniz müsadere mahkemeleri icab eden 
usullerini bizzat kendileri tanzim ederler. 

MADDE 155 —18 kânunusani 1327 ve 11 se
fer 1330 gün ve 34 numaralı ganaimi bahriye ka
nunu muvakkati hükümleri bu kanunla kaldı
rılmıştır. 

MADDE 156 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 157 — Bu kanun hükümlerini yü
rütmeğe îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
Dr. B. Saydam Fethi Okyar N. Tınaz 

Da. V. Ha. V. Mal. V. 
Fayık öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağrah 

Mf. V. Na. V. îk. V. 
Yücel A. F. Cebesoy . H. Çakır 

S. î. M. V. G. I. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz Muhlis Erkmen 

Mü. V. Ti. V. 
A. Çetinkaya N. Topcoğlu 

M. M. E. 

Altıncı bab 

Müteferrik hükümler 

MADDE 154 — Hükümetin 154 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 155 — Hükümetin 155 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 156 — Hükümetin 156 ncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 157 — Hükümetin 157 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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ADLÎYE E N C Ü M E N İ N İ N D E & İ Ş T İ R Î Ş İ 

Denizde zabt ve müsadere kanunu lâyihası 

BÎRÎNCÎ BAB 

Birinci fasıl 
Denizde zabt ve müsadere Jıaklc-ının istimali salâhiyeti 

B İ R İ N C İ MADDE — Denizde zabt ve müsadere hakkı, deııik nakil vasıtala
rını durdurmak ve aramak ve nakil vasıtaları ile onların içinde bulunan mal
lar hakkında aşağıdaki hükümlere göre muamele etmek salâhiyetini ihtiva eder. 

Harb gemilerile ticarî maksadlara tahsis veya bu uğurda istimal edilmeyen 
ve münhasıran amme idaresine tahsis veya bu uğurda istimal edilen deniz nakil 
vasıtaları denizde zabt ve müsadere hakkına tâbi değildir. 

İ K İ N C İ MADDE — Denizde zabt ve müsadere hakkını istimale aşağıdaki 
makamlar salahiyetlidir: 

1 - Harb gemileri komutanları ile ordu birlikleri komutanları; 
2 - Türkiye Cumhuriyeti hâkimiyeti altında olan yerlerde hususî surette bu 

vazife ile tavzif edilen makamlar. 
ÜÇÜNCÜ MADDE — Denizde zabt ve müsadere hakkının tatbik edileceği za

manın başlangıcını ve sonunu İcra Vekilleri Heyeti tayin eder. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Zabt ve müsadere hakkı: 
1 - Açık denizlerde, 
2 - Türkiye Cumhuriyetinin, müttefiklerinin ve düşmanlarının hâkimiyeti al

tında olan sularda, 
3 - Türkiye Cumhuriyetinin, müttefiklerinin ve düşmanlarının seyrüsefere 

yarayan iç sularında ve 'tesisatında, 
İstimal edilir. 
B E Ş İ N C İ MADDE — Denizde zabt ve müsadere hakkı bitaraf sularda tat

bik edilmez. 

İkinci fasıl 
Nakil vasıtalarının ve malın düşmanlık ve bitaraflık sıfatı 

ALTINCI MADDE — Bir deniz nakil vasıtasının düşmanlık veya bitaraflık 
sıfatı, taşımağa salahiyetli olduğu bayrakla taayyün eder. Bir bayrak taşıma
ğa salahiyetli olmayan nakil vasıtaları hakkında sahibinin tabiiyeti esas tutulur. 

Nakil vasıtasının sıfatı itiraz edilmeyecek bir şekilde tesbit olunmadığı müd
detçe düşman gemisi. telâkki olunur. 

YEDİNCİ MADDE — Düşman deniz nakil vasıtasının bitaraf ve bayrağa 
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geçişi, düşmanlık sıfatının istilzam ettiği neticelerden kurtulmağa matuf olduğu 
takdirde, tanınmaz. 

Aşağıdaki hallerde bitaraf bayrağa geçiş birinci fıkrada gösterilen maksadla 
yapılmış sayılır: 

1 - Geçiş, denizde zabt ve müsadere hakkının tatbika başlandığı andan sonra 
vukubulmuşsa; 

2 - Geçiş, denizde zabt ve müsadere hakkının tatbikına takaddüm eden altmış 
gün zarfında vukubulmakla beraber; 

a) Geçiş vesaiki nakil vasıtasında mevcud olmazsa, veya 
b) Geçiş, bir şarta muallâk olur veya tanı olmazsa, veyahııd 
c) Nakil vasıtası üzerinde tasarruf hakkı ile, nakil vasıtasının istimalinden 

mütevellid kazanç geçişten evvelki ellerde kalırsa. 

Mal 
S E K Î Z l N C Î MADDE — Malın düşmanlık veya bitaraflık sıfatı, malikinin 

tabiiyetine ve eğer maliki tabiiyetsiz ise kanunî ikametgâhına göre taayyün eder. 
Mal, bir şirkete aid ise sıfatının tayininde şirketin kanunî ikametgâhı esas tu
tulur. 

Malın sıfatı her türlü itirazdan salim bir şekilde sabit olmadıkça düşman 
malı sayılır. 

DOKUZUNCU MADDE — Düşman malı yolculuk esnasında malikini de
ğiştirdiği takdirde, bu değişme, zabt ve müsadere hakkının tatbika başlandığı 
andan sonra vukubulmuşsa, varma mahalline vâsıl oluncaya kadar düşmanlık 
sıfatını muhafaza eder. 

Üçüncü fasıl 
Nakil vasıtalarının ve malın tabi olacağı muamele 

Düşman nakil vasıtaları ve bunların yükü 

ONUNCU MADDE — Düşman nakil vasıtaları zabt ve müsadereye tabidirler. 
ON B Î R l N C l MADDE — Düşman nakil vasıtalarındaki düşman malı zabt 

ve müsadereye tâbidir. 
ON I K Î N C I MADDE — Düşman nakil vasıtasmdaki bitaraf mal serbest

tir. Şu kadar ki, bu mallar aşağıdaki hallerde zabt ve müsadereye tâbi olur: 
1 - Harb kaçağı olur veya harb kaçağı olmasa bile, harb kaçağı diğer eşyanın 

sahibine aid bulunursa; 
2 - Nakil vasıtası ablukayı yarmak fiilini irtikâb ederse; 
3 - Düşman refakatinde giden, kuvvet istimalile mukavemet eden yahud has-

mane himaye ve yardımda bulunan bir nakil vasıtasının kaptan veya malikine 
aid ise. 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Bir düşman nakil vasıtasının gemi adamlarına ve
ya yolcularına aid olub şahsî istimallerine mahsus bulunan eşya serbesttir. 
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Bitaraf nakil vasıtaları ve bunların yükü 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE •— A) Bitaraf nakil vasıtası aşağıdaki hallerde 
zabda tâbidir: 

1 - Harb kaçağı mal naklediyorsa veya bizzat kendisi harb kaçağı ise; 
2 - Düşman refakatinde seyrediyorsa; 
3 - Pasif mukavemet gösterirse; 
4 - Kuvvet istimaline mukavemet ederse; 
5 - Hasmane himaye ve yardımda bulunursa; 
6 - Vesaiki muntazam değilse; 
7 - Ablukayı yarma filini irtikâb ederse; 
8 - Rota emrini tatbik etmezse; 
9 - Sahte evrak kullanarak düşmana kaçak mal taşımış ve düşmana bu yar

dımdan sonra dönüş yolculuğunda yakalanmış ise. 
B) Nakil vasıtası aşağıdaki hallerde ayrıca müsadereye de tâbidir: 
1 - Yükün yarısından fazlasını harb kaçağı teşkil ediyorsa yahud nakil vasıtası 

bizzat harb kaçağı ise; 
2 - Düşman refakatinde seyrediyorsa; ^4^ ı ; , r , . 
3 - Kuvvet istimali ile mukavemet gösterirse; 
4 - Hasmane himaye ve yardımda bulunursa; 
5 - Ablukayı yarma filini irtikâb ederse; 
6 - Sahte evrak kullanarak düşmana kaçak eşya taşımış ve düşmana bu yar

dımdan sonra dönüş yolculuğunda yakalanmış ise. 

ON BEŞİNCİ MADDE — Bitaraf nakil vasıtasmdaki düşman malı serbesttir. 
Şu kadar ki, bu mallar aşağıdaki hallerde zabt ve müsadereye tâbi olur: 
1 - Harb kaçağı ise yahud harb kaçağı olmasa bile harb kaçağı diğer eşyanın sa

hibine aid ise; 
2 - Nakil vasıtası düşman refakatinde seyrediyorsa; 
3 - Nakil ^vasıtası kuvvet istimali ile mukavemette bulunursa; 
4 - Nakil vasıtası hasmane himaye ve yardımda bulunursa; 
5 - Nakil vasıtası ablukayı yarmak filini irtikâb ederse. 

ON ALTINCI MADDE -T- Bitaraf nakil vasıtalarmdaki bitaraf mal serbest
tir. Şu kadar ki bu mallar aşağıdaki hallerde zabt ve müsadereye tâbi olur: 

1 - Harb kaçağı ise veya harb kaçağı olmasa bile harb kaçağı diğer eşya sa
hibine aid ise; 

2 - Nakil vasıtası ablukayı yarmak filini irtikâb ederse; 
3 - Düşman refakatinde giden, kuvvet istimalile mukavemet eden yahud has

mane himaye ve yardımda bulunan bir nakil vasıtasının kaptan veya malikine 
aid ise. 

ON YEDİNCİ MADDE — Bitaraf nakil vasıtasının gemi adamlarına veya 
yolcularına aid olub şahsî istimallerine mahsus bulunan eşya serbesttir. 

Müşterek hükümler 

ON S E K İ Z İ N C İ MADDE — Askerî hastane gemilerile hususî şahıslar veya 
resmen tanınmış yardım cemiyetlerince teçhiz edilmiş olan hastane gemileri, aşa
ğıdaki şartların tahakkuku halinde, zabt ve müsadereye tâbi değildirler: 

1 - Bu gemilerin hastane gemisi oldukları Türkiye Cumhuriyeti. Hükümetine 
bildirilmiş; 
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2 - Meriyette bulunan Devletler arası mukaveleler hükümlerine göre hastane 

gemisi oldukları lâyıkı veçhile belli edilmiş ve 
3 - Tahsis olundukları maksadlara uygun olarak istimal edilmekte bulunmuş 

iseler. 
ON DOKUZUNCU MADDE — A) Aşağıdaki nakil vasıtaları da zabt ve mü

sadereye tâbi değildirler: 
1 - Münhasıran sahil balıkçılığına veya mahallî ve küçük seyrüsefere hiz

met eden nakil vasıtalarile bunların teçhizatı ve yükü; 
2 - Münhasıran dinî, ilmî veya insanî vazifelerle muvazzaf olan nakil vası

taları ; 
3 - Münhasıran mükâleme memurlarının nakline veya harb esirlerinin mü

badelesine hizmet eden nakil vasıtaları; 
4 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin veya müttefiklerinin 'bir vesikası ile 

mücehhez bulunan nakil vasıtası. 
B) Bu nakil vasıtaları her hangi bir surette hasmane hareketlerde bulunur 

veya buna iştirak eder yahud ciheti tahsislerine mugayir hallerde bulunurlarsa 
zabt ve müsadereden muafiyet hakkını kaybederler. Bu nakil vasıtaları Türki
ye Cumhuriyeti Hükümetinin veya müttefiklerinin salahiyetli makamları tara
fından verilen emirlere riayet etmedikleri takdirde dahi ayni hüküm tatbik 
olunur. 

YÎRMÎNCf MADDE — Bitaraf veya düşman nakil vasıtalarında bulunan 
posta mektub irsalâtı tecavüzden masundur. Nakil vasıtası zabdedildiği takdir
de bunlar zebdeden tarafından mahalline gönderilir. 

Şu kadar ki birinci fıkra ahkâmı: 
1 - Posta paketlerile harb kaçağı eşyayı ihtiva eden mektublar; 
2 - Ablukanın yarılması halinde abluka edilmiş bir limana giden veya böyle 

bir limandan gelen mektublar hakkında tatbik edilmez. 

Dördüncü fasıl 
Harb kaçağı 

YÎRMt BİRİNCİ MADDE — Doğrudan doğruya kara, hava ve deniz teşrih a-
tına yarayan ve düşman ülkesinde veya düşman tarafından işgal olunan araziye 
veyahud düşman harb kuvvetlerine muhtas olan bilcümle eşya ve maddeler harb 
kaçağı (Mutlak harb kaçağı) addolunurlar. 

Eşyanın muvasalât edeceği mahalle doğrudan doğruya sevkedilmesile akdar-
rnaya veya kara üzerinde diğer bir nakliyata lüzum olması arasında fark yoktur. 

Mutlak harb kaçağı eşya ve maddeler icra Vekilleri Heyeti kararile tayin ve 
ilân olunur. 

YÎRMt ÎKÎNCÎ MADDE — Mutlak surette harb kaçağı eşyanın düşmana 
muhtas olduğu aşağıdaki hallerde sabit addedilir. 

1 - Mal ve eşya, vesaikma nazaran, bir düşman limanında boşaltılmak veya düş
man harb kuvvetlerine teslim edilmek icabediyorsa; 

2 - Nakil vasıtası yalnız düşman limanlarına uğrayacaksa; 
3 - Vesaikma nazaran mal ve eşyanın aid olduğu bitaraf limana vusulünden 

evvel nakil vasıtasının düşman limanına uğraması veya düşman harb kuvvetlerile 
temas etmesi icabediyorsa. 

YÎRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — A) 1 - Harb gayeleri için okluğu kadar, müsli-
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hane gayeler için de kulanılabilen ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından 
ilân edilen listeye dahil bulunan ve 

2 - Düşman harb kuvvetlerinin veya düşman idare makamlarının istimaline 
mahsus olan bilcümle eşya ve mevad dahi harb kaçağı (Meşrut harb kaçağı) addo
lunurlar. 

B) A fıkrasında yazılı olan eşya ve mevad bitaraf bir limanda boşaltılmak 
icabediyorsa bu takdirde düşmanın da aynı şekilde hareket eylemesi şartile, ka
çak eşya addedilmez. 

C) Düşman ülkesinde hiç bir deniz hududu bulunmıyorsa (B) fıkrası tatbik 
edilmez. 

YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Meşrut harb kaçağı: 
1 - Bir düşman makamına; 
2 - Düşmanın müstahkem bir mevkiine veya düşman harb kuvvetlerinin hare

kât mmtakasına veya iaşe üssü hizmetini gören bir mevkie; 
3 - Düşman Devletin harb kuvvetlerine veya idare makamlarına bu kabîl eşya 

ve mevad ita ve teslim ettiği sabit olan ve düşman ülkesinde bulunan bir tüccar 
veya acentaya; 

YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — Aşağıdaki eşya ve mevad hiç bir suretle harb 
Gönderildiği takdirde düşmana aid sayılır. 

kaçağı sayılamaz: 
1 - içinde bulunduğu nakil vasıtasımn istimaline veya gemi adamlarile yolcu

ların zatî istimaline yarayan eşya ve mevad; 
2 - Münhasıran hasta ve yarakların tedavisine yarayan eşya ve mevad; 
Şu kadar ki iki numaralı benddeki eşya ve mevad düşman ülkesine veya düş

man harb kuvvetlerine mahsus olduğu takdirde, mühim askerî icablarm ve ihti
yaçların mevcudiyeti halinde tazminat mukabilinde alınabilir. 

YİRMİ ALTINCI MADDE — Bir nakil vasıtasımn takib edeceği yol ve ma
lın boşaltılacağı mahal hakkında nakil vasıtasında bulunan vesaika doğru nazarile 
bakılır. 

Birinci fıkradaki kaide şu hallerde carî değildir : 
1 - Bariz bir surette yolunu değiştiren nakil vasıtası yolundan inhirafı hak

kında kâfi derecede muhik sebeb gösteremezse; 
2 - Seyahat yolu ve boşaltma mahalli hakkındaki vesikaların hakikata uyma

dığını kabul ettirecek sebeb mevcudsa. 

Harb kaçağı naklinin neticeleri 
YİRMİ YEDİNCİ MADDE — Harb kaçağı taşıyan nakil vasıtaları zabta tabi

dirler. 
Harb kaçağı kiymet, ağırlık hacim veya navlun itibarile yükün yarısından 

fazlasına baliğ olursa bu gibi nakil vasıtaları müsadereye de tâbidir. 

YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE — Millî Müdafaa encümeninin 28 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Y l R M l DOKUZUNCU MADDE — Harb kaçağı mal zabt ve müsadereye tâ
bidir. 

Harb kaçağı mal sahibine aid olan ve aynı nakil vasıtasında bulunan sair mal 
da ayni suretle zabt ve müsadereye tâbidir. ( 
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OTUZUNCU MADDE — A) Bitaraf bir nakil vasıtesındaki bitaraf harfe 

kaçağı: 
I Nakil vasıtası durdurulduğu anda denizde zabt ve müsadere hakkının baş 

I anmasına dair olan karardan veya bu nevi malın Türkiye Oürauhuriyeti Hükü
meti tarafından ilân edilen listeye dahil olduğundan haberdar değilse; 

2 - Naki lvasıtası mezkûr hususattan haberdar olmakla beraber harb kaçağı 
malı boşaltmaya muktedir olamamışsa; 

Ancak bir tazminat mukabilinde müsadere olunabilir. 
B) Harb kaçağı mal sahibine aid olub böyle bir gemide bulunan mal serbest

tir. 
C) A fıkrasının 1 ve 2 numaralı hallerinde bitaraf nakil vasıtası, yükünün yarı 

smdan fazlası harb kaçağı olsa bile, 27 nci maddenin 2 nci fıkrası hükmü tat
bik olunmaz. 

Beşinci fasıl 
Refakat 

OTUZ BİRİNCİ MADDE — Düşman harb gemüerinin refakatinde bulunan 
nakil vasıtaları harbin her türlü tehlikelerine maruzdurlar. 

Bunlar zabt ve müsadereye tabidirler. 
OTUZ İ K İ N C İ MADDE — Düşman harb gemileri refakatinde yolculuk et

mesi sebebile zabt ve müsadereye tâbi olan bir nakil vasıtasmdaki düşman malı 
zabt ve müsadereye tâbidir. 

Nakil vasıtasının kaptan veya sahibine aid mal da ayni suretle zabt ve müsa
dereye tâbidir. 

OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Kendi harb gemileri refakatinde bulunan bi
taraf nakil vasıtaları durdurma ve araştırmağa tâbi değildirler. 

Bununla beraber, kafilenin komutanından kafilesine dahil nakil vasıtaları
nın evsafı ve bunların yükü hakkında malumat ve teğminat istenebilir. 

Altıncı fasıl 
Mukavemet 

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Bi r nakil vasıtası stop (îttirildikten sonra 
kaptan veya gemi adamlarının tarzı hareketleri yüzünden durdurulması veya 
araştırılması yapılamazsa, pasif mukavemette bulunmuş, sayılarak nakil vasıtası 
zabta tâbi olur. 

OTUZ B E Ş İ N C İ MADDE — Denizde zabt ve müsadere hakkının istimaline 
karşı kuvvete müracaatle gösterilen mukavemet kuvvet isti maille bertaraf edile
bilir. 

Mukavemetin bertaraf edilmesinden sonra nakil vasıtası zabt ve müsadereye 
tâbi olur. 

OTUZ ALTINCI MADDE — Kuvvete müracaatle mukavemet göstermesi se
bebile zabt ve müsadereye tâbi olan bir nakil vasıtasmdaki düşman malı zabt 
ve müsadereye tâbidir. 

Nakil vasıtasının kaptan veya sahibine aid mal da ayni suretle zabt ve müsa
dereye tâbidir. 
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Yedinci fasıl 

Has ma ne himaye ve yardım 
OTUZ YEDİNİ11 MADDE llasmaue himaye ve yMrdım usağiıjaki hallerde 

meveuddur. Nakil vasıtası: 
1 - Harb hareketlerine iştirak ederse; 
2 - Düşmanın denizde bulunan harb kuvvetlerinin harekâtını sair surette doğ

rudan doğruya himaye veya buna yardım ederse; 
3 - Düşman Hükümeti tarafından kiralanmış olur veya onun emri veya kon

trolü altında bulunursa; 
4 - Düşman menfaatine haber götürmeğe veya düşman harb kuvvetleri men-

sublamıı nakle devamlı surette tahsis edilmiş ise; 
5 - Yolculuğu, sureti malısusada, düşman menfaatine bir haber götürme veya 

düşman harb kuvvetleri mensublarını yahud düşman kuvvetleri hizmetine gir
mek isteyen şahısları nakil için yapmakta ise; 

6 - Malikinin, kiracısının veya kaptanının malûmatile bir düşman kıtasmı 
havi olur yahud yolculuk esnasında düşman harekâtını doğrudan doğruya hima
ye ve buna yardım eden eşhası taşırsa; 

OTUZ S E K İ Z İ N C İ MADDE — Hasmane himaye ve yardım şu hallerde dahi 
meveuddur: 

1 - Telsizle mücehhez bir nakil vasıtası harb kuvvetleri veya askerî harekât 
hakkında düşmana faydalı olacak haberler gönderirse; 

2 - Emri altında harekâtta bulunan birliğe yaklaşmaması için bir askerî ko
mutandan emir alan telsizle mücehhez bir nakil vasıtası bu emre muhalif hareket 
ederse; 

3 - Emri altında harekâtta bulunan birliğin doğrudan doğruya civar ve ya
kınlarında telsiz tesisatını istimal etmemesi için bir askerî komutandan emir 
alan telsizle mücehhez bir nakil vasıtası bu emre muhalif hareket ederse. 

OTUZ DOKUZUNCU" MADDE — Hasmane himaye ve yardımda bulunan 
nakil vasıtaları zabt ve müsadereye tâbidir. Böyle bir halde beynelmilel harb 
hukukuna nazaran caiz olduğu nisbette, bunlara karşı silâh kuvvetile de hare
kete geçirebilir. 

38 nci maddenin birinci numarasmdaki halde bir nakil vasıtası hasmane hi
maye ve yardımdan dolayı haber irsali anından itibaren harb sonuna kadar 
zabt ve müsadere olunabilir. 

K I R K I N C I MADDE — Durdurulduğu anda denizde zabt ve müsadere hak
kının tatbikma başlanması kararmdan haberdar olmadığı yahud haberdar ol
makla beraber taşıdığı şahısları henüz çıkaramadığı takdirde bitaraf bir na
kil vasıtası 37 nci maddenin 5 Ye 6 ncı numaralarmdaki hallerde zabt ve mü
sadereye tâbi olmaz. 

K I R K B İ R İ N C İ MADDE — Hasmane himaye ve yardım dolayısile zabt ve 
müsadereye tâbi bir nakil vasıtasmdaki düşmana aid mal zabt ve müsadereye 
tâbi olur. 

Bu nakil vasıtasında kaptan veya malikine aid olan mal da ayni suretle zabt 
ve müsadereye tâbidir. 
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Sekizinci fasıl 
Sahte ve noksan evrak 

KIRK İ KİN Ol MADDE — Evrakın .muntazam ul mayan nakil vasıtaları zab-
da tâbidir. 

Aşağıdaki hallerde bir nakil vasıtasının evrakı muntazam değildir: 
1 - Nakil vasıtasında birden fazla veya musanna veya muharrer! evrak bulu

nursa ; 
2 - Esaslı vesaik noksan olur, imha edilmiş veya ortadan kaldırılmış bulu

nursa. 

Dokuzuncu fasıl 
Abluka 

K I R K ÜÇÜNCÜ MADE — Abluka, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti veya 
onun namına hareket eden askerî komutanlar tarafından ilân edilir. 

Abluka ilân olunurken şunlar tesbit olunur: 
1 - Ablukanın başlama zamanı; 
2 - Abluka edilen sahillerin coğrafî hududu; 
;> - Bitaraf gemilerin çıkıb gitmeleri için bırakılan müddet. 
K I R K DÖRDÜNCÜ MADDE — Hükümetin 44 ncü maddesi aynen kabul edil

miştir. 
KIRK BEŞİNCİ MADDE — Abluka düşman sahillerine inhisar eder. 
Ablukayı yapan harb kuvvetleri bitaraf sahillere girişe mâni olamazlar. 
K I R K ALTINCI MADDE — Ablukanın hukukan hüküm ifade etmesi için, 

filen müessir olması lâzımdır. 
Düşman sahillerde olan muvasalaya filen mâni olmağa kâfi mikdarda harb 

kuvvetleri tarafından idame ettirildiği takdirde abluka filen müessirdir. 
K I R K YEDİNCİ MADDE — Hükümetin 47 nci maddesi aynen kabul edil

miştir. 
K I R K S E K İ Z İ N C İ MADDE — Hükümetin 48 nci maddesi aynen kabul edil

miştir. 
K I R K DOKUZUNCU MADDE — Abluka olduğunu bildiği halde abluka 

edilen sahile varmağa veya o sahili terke teşebbüs eden bir nakil vasıtası ablu
kayı ihlâlden dolayı zabt ve müsadereye tâbi olur. 

ELLİNCİ MADDE — Hükümetin 50 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
ELLİ B İ R İ N C İ MADDE — Ablukayı ihlâl eden nakil vasıtasında bulunan 

mal zabt ve müsadereye tâbidir. 
Kiracı yükleme anında, ablukanın ihlâli kasd ve niyetinden haberdar olmadı

ğım ve haberdar olmasına imkân da bulunmadığmı isbat ederse, ablukayı ihlâlden 
dolayı mal müsadere olunmayabilir. 

Onuncu fasıl 
Istirdad 

ELLİ İKİNCİ MADDE — Düşman tarafından zabt ve fakat henüz müsadere 
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veya harb uğrunda istimal edilmeden geri alman bir nakil vasıtası istirdad edil
miş sayılır. 

Böyle bir nakil vasıtası, zabtı için bir sebeb mevcud olmadığı takdirde serbest 
bırakılır. 

On birinci fasıl 
Denizde zdbt ve müsadere hakkinin istimalinde riayet edilecek usul 

ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Millî Müdafaa encümeninin 53 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Durdurma ve arama 
ELLİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Durdurma ve arama, nakil vasıtası hakkında 

bilinmesi lâzımgelen hususları tesbit için yapılır. 
Neticede nakil vasıtası ya serbest bırakılır veya zabtolunur. 
ELLİ BEŞİNCİ MADDE — Durdurma, nakil vasıtasının stop etmesi için 

vaki davetten gemi evrakının muayenesinin hitamına kadar olan muameleleri ihti
va eder. 

ELLİ ALTINCI MADDE — Durdurmada aşağıdaki usul caridir: 
1 - Durdurulacak nakil vasıtası bir işaret veya ihtar ateşile durmağa davet 

edilir. En egç bu davete kadar harb egmisi bayrağım çekmiş olmalıdır. 
Nakil vasıtası durmazsa bu halde nakil vasıtasının gidiş yolu istikametine ve

ya aşırma suretile bir mermi atılır. Nakil vasıtası yine durmaz veya mukavemet 
ederse kuvvetle durmağa icbar edilir. 

2 - Nakil vasıtası durunca bir müfreze gönderilir. Müfrezenin komutanı gemi
nin vesaikini muayene eder. 

Hususî haller dolayısile bir müfrezenin gönderilmesi imkansızsa bu halde istis
naî olarak, gemi vesaikinin harb gemisine getirilerek orada muayenesi istenebilir. 

ELLİ YEDİNCİ MADDE — Yalnız nakil vasıtasının vesaikinin tedkikile, va
ziyet kâfi derecede tenevvür etmezse nakil vasıtasında arama yapılır. 

Arama kaptan, gemi adamları ve yolcuların sorguya çekilmesile vesikaların ve 
münderecatmın tam ve hakikate uygun olub olmadıklarının tedkik ve tesbiti mak-
sadile nakil vasıtası ve yükün muayenesinden ibarettir. 

ELLİ SEKİZİN MADDE — Bitaraf posta gemilerinde arama ancak zaruret 
halinde mümkün olan nezaket ve süratle yapılır. 

Rota emri 
ELLİ DOKUZUNCU MADDE -— Rota emri, durdurma veya arama yapılabil

mesi için muayyen bir mahalle gitmesi hususunda bir nakil vasıtasına verilen 
emirdir. 

ALTMIŞINCI MADDE — Durdurma rnaksadile olan rota emri aşağıdaki hal
lerde caizdir: 

1 - Şüpheyi mucib esaslı sebebler mevcud olur ve 
2 - Denizin vaziyetinden, düşmanın müdahale (itmesi tehlikesinden veya dur-' 

duran yahud durdurulan nakil vasıtasının hal ve vaziyetinden dolayı durdurma der
hal yapılamazsa. 
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ALTMIŞ BİRİNCİ MADDE — Arama maksadile olan rota emri aşağıdaki 

hallerde caizdir. 
1 - Durdurmadan sonra şüpheyi mucib esaslı sebebler meycud olursa ve 
2 - Nakil vasıtasının bulunduğu yerde arama yapılması mümkün olmaz veya 

maslahata uygun bulunmazsa. 
ALTMIŞ İKİNCİ MADDE — Rota enirine itaat etmiyen nakil vasıtası kuv

vet istimali ile buna icbar olunabilir. 
Bu nakil vasıtası zabta tâbidir. 

Nakil v asit asinin zattı 
ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Zabt, nakil vasıtası üzerindeki emir ve ku

manda salâhiyetini ele almak suretile olur. 
ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Nakil vasıtası bir müsadere müfrezesi ile 

işgal edilir. 
Müsadere müfrezesinin âmiri bu gemiye Türk bayrağını çekmeğe salahiyetlidir. 
ALTMIŞ BEŞİNCİ MADDE — Hükümetin 65 nei maddesi aynen kabul edil

miştir. 
ALTMIŞ ALTINCI MADDE — Nakil vasıtasında bulunan vesaik hıfzedilir ve 

bunun bir listesi yapılır. 
Nakil vasıtasının teçhizat ve yükü emniyet altına alınır. 
Mümkün olursa nakil vasıtası kaptanına zabt hakkında bir vesika verilir. 

Malın zabtı 
ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE — Malın zabtı, nakil vasıtasının zabtı suretile 

olur. 
Bununla beraber aşağıdaki hallerde mal müstakillen zabtolunabilir. 
1 - Kaptan malı teslime hazır olursa; 
2 - Nakil vasıtasının şevki mümkün olmaz ve tahribi de caiz bulunmazsa; 
3 - Nakil vasıtası tahrib edilecek olursa. 

Sevk 
ALTMIŞ SEKİZİNCİ MADDE — Zabtolunan nakil vasıtası veya mal müm

kün olan süratle Türkiye veya müttefiklerinin bir limanına sevk ve oradaki dev
let ajanının emrine teslim edilir. 

Bitaraf bir devlet limanına sevk ancak deniz müsadere mahkemesinin kararma 
intizaren zabtolunan nakil vasıtası veya malın orada muhafaza edilmesine bitaraf 
Devlet müsadere ettiği takdirde vapılır. r 

Şevkten evvel nakil vasıtalarının, malların ve malzemenin kullanılması 
ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — Zabzolunan düşman nakil vasıtaları icab 

ettiği takdirde şevklerinden evvel ordunun hizmetinde kullanılabilirler. 
Ayni hüküm, bir düşman gemisi refakatinde yolculuk, kuvvet istimali ile mu

kavemet veya lıarb hareketlerine iştirak ettiğinden dolayı müsadereye tâbi bulu
nan ve zabtolunan bitaraf bir nakil vasıtası hakkında da caridir. 

Sair sebebler dolayısile nuısadercye tâbi ohıb zabtolunan bitaraf nakil vasıtaları 
da şevklerinden önce insanî vazifelerin ifası için ordu hizmetinde kullanılabilirler. 
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YETMİŞİNCİ MADDE — Zabtolunan düşman veya bitaraf nakil vasıtalann-

daki müsadereye tâbi mallar ve malzeme lüzumu halinde şevklerinden önce ordu
nun ve hassatan zabteden nakil vasıtasının ihtiyacı için kullanılabilir. 

Nakil vasıtalarının ve malların tahribi 
YETMİŞ BİRİNCİ MADDE — Şevkleri maslahata uygun veya emin görünme- . 

diği takdirde zabtolunan düşman nakil vasıtalarının tahribi caizdir. 
YETMİŞ İ K İ N C İ MADDE — Zabtolunan bitaraf nakil vasıtalarının aşağı

daki hallerde tahribi caizdir: 
1 - Düşman refakatinde yolculuk, kuvvet istimali ile mukavemet veya hasma-

ne himaye ve yardımda bulunduklarından dolayı zabtedilmiş ve 
2 - Şevkleri maslahata uygun veya emin görülmemişse, 
Birinci fıkranın bir numarasında yazılı olanlardan gayri sebeblerle zabtedil

miş olan bitaraf nakil vasıtalarının da aşağıdaki hallerde istisnaen tahribi ca
izdir: 

1 - Müsadere olunacakları kuvvetle muntazar ve 
2 - Şevkleri zabteden nakil vasıtasını tehlikeye maruz veya bunun girişmiş 

olduğu teşebbüsleri akim bırakabilecek ise. 
YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — 71 ve 72 nci maddelere göre nakil vasıtala

rının tahribi yolcuların, gemi adamlarının ve nakil vasıtasına aid evrakın emin 
bir yere getirilmiş olması şartile caizdir. 

Gremi filikaları emin bir yer sayılmazlar. Meğer ki yolcuların ve gemi adam
larının selâmeti mevcud deniz ve hava vaziyetine nazaran karanın yakın olma
sı veya kendilerini alabilecek mevkide diğer bir nakil vasıtasının mevcudiyeti 
dolayısile teğmin edilmiş bulunsun. 

YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — 67 nci madde mucibince yalnız basma 
zabtolunan mal başka bir şart aranmaksızın tahrib olunabilir. 

Gemi adamlarile yolculara yapılacak muamele 
YETMİŞ B E Ş İ N C İ MADDE — Zabtolunan düşman nakil vasıtalarının kap

tan, doktor ve çarkçıları: 
1 - Bitaraf bir Devlet tabiiyetinde olduklarını isbat ettikleri ve 
2 - Harbin devamı müdcletince hiç bir düşman nakil vasıtasında hizmet de-

ruhde etmeyeceklerine dair yazılı şekilde söz verdikleri takdirde serbest bırakı
lırlar. 

Zabtolunan düşman nakil vasıtalarının diğer gemi adamları bitaraf bir Dev
let tabiiyetinde olduklarını isbat ettikleri takdirde serbest bırakılırlar. 

Zabtolunan bitaraf nakil vasıtalarının kaptan, çarkçı, doktor ve diğer gemi 
adamları bitaraf bir Devlet tabiiyetinde olduklarını isbat ettikleri takdirde ser
best bırakılırlar. 

Zabtolunan nakil vasıtası kuvvet istimalde mukavemet veya harb hareketle
rine iştirak ettiği takdirde yukarıki fıkralar ahkâmı tatbik edilmez. 

YETMİŞ ALTINCI MADDE — Zabtolunan nakil vasıtalarının yolcuları ser
best bırakılırlar. Aşağıdaki şahıslar bundan müstesnadır: 

1 r Düşman harb kuvvetleri mensubları; 
2 - Düşman harb kuvvetlerinin hizmetine girmek maksadile yolculuk edenler; 
3 - Düşman ajanları. 
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YETMİŞ YEDİNCİ MADDE — Millî Müdafaa encümeninin 77 nci maddesi 

aynen kabul edilmiştir. 
YETMİŞ S E K İ Z İ N C İ MADDE - - Zabtolıınan nakil vasıtasının yolcu, kap

tan, çarkçılar ve doktor ile diğer gemi adamlarından serbest bırakılmıyacak olan
lar mümkün olduğu nisbette bir Türk veya müttefik bir Devlet 1 imanına geti
rirler. 

Müsadere 
YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE — Zabtolıınan nakil vasıtasının ve malın 

müsaderesi Deniz müsadere mahkemesinin hükmü ile olur. 
Hükmün katğiyet kesbetmesi ile teçhizatı da dahil olmak üzere nakil vasıta

sı ve zabtedüen mal Türkiye Devletinin malı olur. 

On ikinci fasıl 
Tazminat 

S E K S E N İ N C İ MADDE — Bir nakil vasıtasının veya malın zabtı muhake
me tarikma gidilmeksizin kaldırıldığı veya deniz müsadere mahkemesince tas
dik edilmediği takdirde alâkadarlar tazminat taleb edebilirler; 

Şu kadar ki nakil vasıtasının ve malın zabtı için kâfi sebebler mevcud olursa 
bu hüküm tatbik olunmaz. 

SEKSEN BİRİNCİ MADDE — 72 nci maddenin birinci fıkrasının bir numara
sında yazılı olanlardan agyri sebebler dolayısile zabtolıınan bitaraf nakil vasıtaları 
tahrib edildiği takdirde : 

• 1 - Tahrib edilen nakil vasıtasnım malikleri nakil vasıtası musaderye tâbi ol
madığı veya 72 nci maddenin ikinci fıkrasının ikinci numarasında yazılı hususî 
haller mevcud bulunmadığı takdirde nakil vasıtasının kiymetine tekabül eden bir 
tazminat taleb edebilirler. 

2 - Nakil vasıtası ile birlikte tahrib edilen malın malikleri mal müsadereye 
tâbi olmadığı veya 72 nci maddenin ikinci fıkrasının ikinci numarasında yazılı hu
susî haller mevcud bulunmadığı takdirde malın kiy metine tekabül eden bir tazmi
nat taleb edebilirler. 

3 - Zatî istimallerine mahsus ve kendilerine aid olub nakil vasıtası ile tahrib 
edilmiş olan eşyaları için kaptan, çarkçı, doktor ve diğer gemi adamları ve yolcu
lar bu eşyanın kiymetine tekabül eden bir tazminat taleb edebilirler. 

80 nci maddeye istinad eden talebler mahfuzdur. 
SEKSEN İKİNCİ MADDE — 67 nci maddeye tevfikan zabtedüen mal tahrib 

edildiği ve müsadereye tâbi maldan olmadığı takdirde sahihleri malın değerine te
kabül eden bir tazminat taleb edebilirler. 

80 nci maddeye istinad eden talebler mahfuzdur. 
SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE — 70 nci madede gösterildiği veçhile ordunun ih

tiyacı için kullanılan mal ve levazım müsadereye tâbi tutulmadığı takdirde malik
leri değerine tekabül eden bir tazminat taleb edebilirler. 

80 nci maddeye istinad eden talebler mahfuzdur. 
SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE — Rota emrinin verilmesi caiz olmadığı tak

dirde alâkadarlar tazminat talebinde bulunabilirler. Meğerki zabt için kâfi sebeb
ler mevcud olsun. 
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SEKSEN BEŞİNCİ MADDE — Alâkadarlar tazminat taleblerini Deniz müsa
dere mahkemesinde dermeyan ederler. 

Zabt ile neticelenmiyen bir rota emrinden veyahud sevedilmeden evvel serbest 
bırakılan nakil vasıtası veya malın zabtından nıütevellid tazminat hakları bunla
rın serbest bırakıldıklarından itibaren altı ay zarfında dermeyari edilmezlerse 
sakit olur. . * 

SEKSEN ALTINCI MADDE — Düşman bir devlet tabaasmm bu fasıl hüküm
lerine göre taleblerde bulunabilmesi ancak mütekabiliyet esasının teğmin edilmiş ol
masına bağlıdır. 

ÎKÎNCÎ BAB 

Birinet fasıl 
1. Deniş müsadere mahkemelerinin kaza salâhiyeti ve bu salâhiyetin mevsuu 
SEKSEN YEDlNCl MADDE — Deniz müsadere mahkemelerinin kaza mevzuu, 

denizde zabt ve müsadere hukukuna taallûk eden muamele ve tedbirlerin kanuna 
muvafık olub olmadığım tedkik etmekdir. 

SEKSEN SEKİZİNCİ MADDE — Deniz müsadere mahkemelerinin kaza salâ
hiyeti ve denizde zabt ve müsadere hukukunun tatbika memur makamların faali
yete geçecekleri zamanın başlangıcı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından 
denizde zabt ve müsadere hakkının kullanılmasına dair ittihaz olunan kararın neşri 
tarihinden başlar. 

SEKSEN DOKUZUNCU MADDE — Denizde zabt ve müsadere hakkının 
tatbiki suretile zabtolunan deniz nakil vasıtaları ve malları Deniz müsadere 
mahkemelerinde görülecek işlerin mevzuunu teşkil eder. 

/ / . Deniz müsadere mahkemelerinin teşkilâtı 

1. Mahkemeler 

DOKSANINCI MADDE — Davaları birinci derecede rüyet etmek üzere De
niz müsadere mahkemeleri ve ikinci dererecede rüyet etmek üzere bir Yüksek 
deniz müsadere mahkemesi teşkil olunur. 

DOKSAN B İ R İ N C İ MADDE — Hükümetin 91 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

DOKSAN İ K İ N C İ MADDE — Hükümetin 92 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE — Yüksek deniz müsadere mahkemesi, ikisi 
Temyiz mahkemesi azasından ve birisi Askerî temyiz mahkemesi askerî adlî hâ
kimlerinden olmak üzere üç meslekî hâkimden ve iki deniz üst subayından te-
rekküb eder. Reislik vazifesi Adliye hâkimlerinden kıdemlisine aiddir. 

DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE — Deniz müsadere mahkemelerine, icabı 
kadar, yedek hâkim de tayin olunur. 

Reise vekâlet edecek yedek hâkimi Adliye vekili, diğer'hâkimlere vekâlet 
edecek yedek hâkimleri mahkemenin reisi tayin eder. 

( S. Sayıaı : 213 ) 
f ıW 



- M - " 
DOKSAN DEŞİN Ol MADDE - - Deniz müsadere ınahkemeleriımı reisleri 

ve adlî hâkimleri ve yedekleri Adliye vekili, askerî adlî hâkim ile subay hâkim
ler ve yedekleri Millî Müdafaa vekili tarafından intibah ve Millî iradeye arzo-
Lumır. 

DOKSAN ALTINCI MADDE — Deriz mıısadere mahkemelerinin adlî ve as
kerî ve subay hâkimleri vazifeleri devam ettiği müddetçe hakimlerin, haiz oldu
ğu bütün hak ve salâhiyetlere sahibdirler. Dunlar hâkimlik vazifelerinden an
cak Hâkimler kanunu hükümlerine göre çıkarılabilirler. 

2. Deniz mıısadere mahkemelerinde Devlet ajanı 

DOKSAN YEDİNCİ MADDE —- Her Deniz müsadere mahkemesine, Devlet 
ajanı olarak, bir deniz subayı tayin olunur. Ajana muavin de verilebilir'. 

Devlet ajanı ve muavinleri Millî Müdafaa vekilinin inhası üzerine kararna
me ile tayin olunur. 

Yüksek deniz müsadere mahkemesi nezdindeki Devlet ajanı Başkomutanın 
ve Deniz müsadere nıahkemeierindeki Devlet ajanları da Daşajaıım emri altında 
bulunurlar. 

3. Yardım 

DOKSAN S E K İ Z İ N C İ MADDE — Bütün mahkemeler ve Devlet makamla
rı salâhiyetleri dahilinde Deniz müsadere mahkemelerinin ve ajanlarının adlî ta-
leblerini yerine getirmekle mükelleftirler. 

ikinci fasıl 
Deniz müsadere nıahkemelerinin ve Devlet ajanlarının, vazifelen 

I. Deniz müsadere mahkemeleri 

DOKSAN DOKUZUNCU MADDE — A) Deniz müsadere mahkemeleri aşa
ğıdaki hususlara hüküm verir: 

1 - Denizde zabt ve müsadere hakkının tatbikında tevessül olunan tedbirlerin 
kanuna muvafık olııb olmadığına; 

2 - Zabtodunan nakil vasıtası veya malın müsaderesine veya serbest bırakıl
masına ; 

3 - Zabt ve imha muamelelerinin haksız olarak yapılmış veya haksız surette 
rota emri verilmiş olmasından dolayı zarar ve ziyan tediyesine; 

4:- 30 nen• maddenin (A) fıkrası mucibince tazminat tediyesine ; 
5 - Zabt olunan nakil vasıtası veya malın kullanılması veya, iadesi hakkında 

birinci derece muhakemenin devamı sırasında ve hitamından önce vaki olan 
iddialara. 

B) Yüksek deniz müsadere mahkemesi aşağıdaki hususlara hüküm verir: 
1 - Deniz musadare mahkemeleri hükümlerine karşı vaki olan istinaf davaları 

üzerine; 
2 - Deniz müsadere mahkemeleri kararları aleyhindeki itirazlar üzerine; 
3 - Zabtolunan nakil vasıtasmnı veya malın kullanılması veya iadesi hakkında 

ikinci derece muhakemenin devamı sırasında ve hitamından ünce vaki olan iddia
lara. 
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YÜZÜNCÜ MADDE — Deniz müsadere mahkemelerinin kaza salâhiyeti tanla-
mile istisnaî bir salâhiyettir. Diğer mahkemeler ve Devlet idare makamları Deniz 
müsadere mahkemelerinin katiyet halini almış olan hükümleri ile bağlıdır. 

II. Devlet ajanı 

YÜZ BİRİNCİ MADDE — Deniz müsadere mahkemelerindeki Devlet ajanları
nın vazifeleri şunlardır: 

1 - Hazırlık tahkikatı yapmak; 
2 - Zabtolunan nakil vasıtasını ve yükü ve tevkif edilen eşhası muhafaza etmek; 
3 - Mahkemede davayı açmak; 
4 - Mahkemede Devleti temsil etmek; 
5 - Hükümleri icra ettirmek. 
Devlet ajanı muhakeme neticeleninceye kadar zabtolunan nakil vasıtasını ve 

yükünü serbest bırakabilir veya alâkalılar ile sulh yapabilir. 
YÜZ İKİNCİ MADDE — Yüksek deniz müsadere mahkemesi nezdindeki ajan 

bu mahkeme huzurunda Devleti temsil eder. 
Bu ajan muhakemenin hitamından önce zabtolunan nakil vasıtasını ve yükünü 

serbest bırakabileceği gibi alâkalılar ile sulh da yapabilir. 
Bu ajan Y^üksek deniz müsadere mahkemesinin hükümlerini, Deniz müsadere 

mahkemesi ajanlarının yerine bizzat icra ettirebilir. 
YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Deniz müsadere mahkemelerinin Devlet ajanları, 

vazifelerinin icrasında Deniz ordusu hizmet makamlarım davet edebilecekleri gibi 
onlara talimat da verebilir. 

Üçüncü fasıl 
Muhakeme usulü 

I. Hazırlık tahkikatı 

YÜZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Deniz müsadere hukukunun tatbikinde kullanı
lan tedbirlerden olmak üzere, bir nakil vasıtası ve hamulesi bir yere sevkedümişse, 
bu nakil vasıtası ve hamulesi ve nakil vasıtasında bulunan vesikalar ve sair evrak 
ile zabt raporu ve diğer subut vasıtaları hemen Deniz ordusunun salahiyetli hiz
met makamlarına tevdi olunur. 

Deniz ordusu hizmet makamı, Devlet ajanının hiç bir talimatı olmasa bile: 
1 - Zabtolunan nakil vasıtası ve eşyamn muhafazası ve nezaret altına alman 

eşhasın iaşe ve muhafazaları için; 
2 - Subut vasıtalarının muhafazası için; 
İcab eden tedbirleri alır ve bu tedbirler hakkında, Devlet ajanına heman malû

mat verir. 
YÜZ BEŞİNCİ MADDE — Devlet ajanı, Deniz musadare mahkemesinin hük

müne esas teşkil edebilecek subut delillerini toplar ve lüzumu halinde ehlihibre 
dahi celb ve istima eder. 

Devlet ajanı: 
I - Evrak ve vesikaları açarken mümkün olan hallerde zabtolunan nakil vasıta

sının sevkeden komutan veya kaptanı da celbederek hazır bulundurur. 
1 1 - 6 6 ncı maddenin birinci fıkrası mucibince tanzim olunmuş olan müfredat 
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listesiİe nakil vasıtasının vesikalarını karşılaştırarak vaziyeti tesbit edeı*; 

I I I - Nakil vasıtasının hamulesi ve teçhizatı hakkında bir liste tanzim ve 
zabtolunan nakil vasıtasını ve hamulesini tedkik ve muayene eder; 

IV - Kaptanı ve nezaret altına alman kimseleri ve icab eden şahidleri dinler. 
Şahidlerle ehlihibreye yemin ettirilebilir. 
YÜZ ALTINCI MADDE — Zabtolunan nakil vasıtası ve hamulesi, bir müt

tefik veya bir bitaraf limana sevkedilmisse, Deniz ordusu hizmet makamları
na aid olan vazifeler, mahallî kanunlar mâni olmadıkça, orada bulunan salahi
yetli Türk konsolosu tarafından ila olunur. 

YÜZ YEDİNCİ MADDE — Deniz müsadere hukukunun tatbiki dolayısile 
nakil vasıtası ve hamulesi bir yere sevk edilmişse, komutan, zabt raporunu, Mü
sadere mahkemesi ajanına tevdi edilmek üzere başkomutana takdim eder. 

Zabtedilen nakil vasıtası ve mal ve eşya 69 ve 70 nci maddeler hükmü dahi
linde bir yere sevkedilmeden önce kullanılmaya başlanmış ise yine ayni hüküm 
tatbik olunur. 

YÜZ S E K İ Z İ N C İ MADDE — Hazırlık tahkikatı sırasında, tarafların yapa
cakları müracaatler ve dermeyan edecekleri iddialar Devlet ajanına karşı yapılır. 

YÜZ DOKUZUNCU MADDE — Ordunun sair birlikleri veyahud salahiyet
li hizmet makamları tarafından yapılan zabt muameleleri hakkında dahi 104 -
108 nci maddelerin hükümleri tatbik olunur. 

II. Deniz müsadere mahkemesinde muhakeme usulü 

YÜZ ONUNCU MADDE — Devlet ajanı, işin maddî ve hukukî vaziyetinin 
kâfi derecede aydınlanmış olduğuna kanaat getirdikten sonra muhakemeye baş
lanılmak üzere dava dosyasını Deniz müsadere mahkemesine gönderir. 

Denizde zabt vee müsadere hakkının tatbikında zabtolunan nakil vasıtası
nın ve hamulesinin bir yere sevkedilmediği veya bunlar bir yere sevkolunduk-
tan sonra serbest bırakıldığı hallerde kendisine bir zarar ve ziyan iddiası derme
yan edilmemiş veya bir uzlaşma ile iş halledilmiş veyahud iddiadan vazgeçil
miş ise, Devlet ajanı işi mahkemeye sekvten sarfınazar edebilir. 

YÜZ ON B İ R İ N C İ MADDE — Deniz müsadere mahkemesinin reisi muhake
meyi idare eder. 

Reis, her iş için mahkemenin meslekî hâkimlerinden birisini raportör tayin 
eder. 

YÜZ ON İ K İ N C İ MADDE — Deniz müsadere mahkemesinin reisi, muhake
menin başlıyacağını, Türk gazetelerinden birisile ilân eder. Reis bu ilânda bir 
de mehil tayin eder. Alâkalılar iddialarını bu mehil içinde mahkemeye derme
yan etmeğe mecburdurlar. Mehil bittikten sonra müracaat eden alâkalı muha
kemeye kabul edilmez. 

İddialarını evvelce hazırlık tahkikatı sırasında Devlet ajanına dermeyan et
miş olan alâkalılar hakkında dahi bu mehil caridir. 

Mehil bir aydan az ve üç aydan çok olamaz. Mehil ilân tarihinden itibaren 
işlemeye başlar. 

Malûm olan alâkalıya keyfiyet ayrıca tebliğ edilir. 
YÜZ ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Zabt için olmayıb da bir rota emri dolayısi

le cereyan eden muhakemelerde ve keza bir yere sevkedilmeden önce serbest 
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bırakılan nakil vasıtasının ve hamulesinin zabtı dolayısile cereyan eden muha
kemelerde 11.2 nei maddenin birinci fıkrasında gösterilen ilân yapılmaz. 

Birinci fıkrada gösterilen haller dışında kalan ve 85 nei maddede gösterilen 
altı aylık mehil içinde Devlet ajanına yapılan zarar ve ziyan iddiaları için 
mahkeme reisi tarafından alâkalıya bir mehil tayin olunur. Alâkalının bu me
hil içinde zarar ve ziyan iddiasını mahkemeye dermeyan etmesi ikitza eder. Bu 
mehil bittikten sonra alâkalı muhakemeye kabul edilmez. Mehil tebliğ tarihinden 
itibaren işlemeye başlar. 

Devlet ajanına yapılan zarar ve ziyan iddiaları 85 nei maddede gösterilen mehlin 
hitamından sonra dermeyan edilmişse, Deniz müsadere mahkemesi, davanın reddine 
karar verir. Bu karara karşı itiraz caizdir. 

YÜZ ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Alâkalılar ancak, zabtolunan nakil vasıta
sının veya hamulesinin serbest bırakılmasını A^eyahud zarar ve ziyan verilmesi

ni istiyebilirler. 
Dava, istinad ettiği sebebleri ve subut vasıtalarını muhtevi olmak lâzımdır. 
YÜZ ON BEŞİNCİ MADDE — Dava arzuhalerinin bir Türk avukatı tarafın

dan tanzim ve imza edilmesi şarttır. 
Muhakeme alakalıyı temsil eden bir Türk avukatı huzurile cereyan eder. 
Yukarıda gösterilen avukat, yerine diğer bir avukatın tayin edildiği, mahke

meye" isbat edilinceye kadar temsil, salâhiyetini muhafaza eder. 
YÜZ ON ALTINCI MADDE — Mücbir sebebler dolayısile davasını müddeti 

içinde ikame edemiyen alâkalının eski hale getirme talebi kabul olunur. 
Eski hale getirme talebi 112 nei maddede gösterilen mehlin hitamından itiba

ren bir sene içinde dermeyan olunabilir. 
Eski hale getirme talebinin reddine dair olan kararlar aleyhine itiraz caizdir. 
YÜZ ON YEDİNCİ MADDE — Düşman devlet tebeası, ancak mütekabiliyet 

teğınin edilmiş ise, dava ikame edebilir. Bu hususta mahkeme bir karar verir. 
Karar aleyhine itiraz caizdir. t 

YÜZ ON SEKİZİNCİ MADDE — ilânda gösterilen mehlin hitamından sonra 
mahkeme reisi dava dosyasını iddialarını dermeyan etmek üzere Devlet ajanma 
tevdi eder. 

Devlet ajanı, bir ay içinde dava dosyasını iddiaları ile birlikte mahkemeye tev
di eder. Taleb halinde bu müddet uzatılabilir. 

YÜZ ON DOKUZUNCU MADDE — Nakil vasıtası veya hamulesi bir yere 
sevkedilmemiş veya edildikten sonra serbest bırakılmamış olan hallerde, alâkalılar 
tarafından müddet ve şekle müteallik hükümlere muvafık bir dava açılmış veya 
açılan dava uzlaşma veya feragat suretile neticelenmiş ise, Devlet ajanı muhake
menin yapılmasına mahal olmadığına karar verilmesini taleb edebilir. 

Bu taleb üzerine verilecek karara itiraz caizdir. 
YÜZ YİRMİNCİ MADDE — 119 ncu maddeye nazaran muhakemenin yapılma

sına mahal olmadığına karar verilmiyecek olursa, mahkeme reisi duruşma için bir 
gün tayin eder. 

Devlet ajanı ve alâkalıların vekili muhakeme günü için resen mahkemeye davet 
olunur. 

YÜZ YİRMİ BİRİNCİ MADDE — Devlet ajanı dava dosyasım her zaman 
tedkik edebilir. 
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Alâkalmm avukatı tarafından dava dosyasmın tedkikine, Devlet ajanının 

muvafakatile müsaade olunur. Devlet ajanı, ancak askerî zaruretler icab ettirdiği 
takdirde bu muvafakattan imtina edebilir. Mahkeme, dava dosyasmın alâkalının 
avukatına gösterümiyen kısımlarından istihraç etmiş olduğu vakıaları, hükümde 
alâkalılar aleyhine bir delil olarak kullanamaz. 

YÜZ YİRMİ İKİNCİ MADDE — Muhakeme alemdir. 
Mahkeme Devletin emniyeti bakımından lüzum görürse, muhakemenin gizli 

olarak cereyanına karar verebilir. 
YÜZ YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 

(150 -158) nci maddeleri hükümleri Deniz müsadere mahkemelerinde dahi aynen 
caridir. 

YÜZ Y İ R M İ DÖRDÜNCÜ MADDE — Duruşmada raportör aza vakıaları 
ve münazaalı olan vaziyeti izah eder. 

Dundan sonra Devlet ajanı ve alâkalılar dinlenir. Karşılıklı iddialar da ca
izdir. Yeni vakıalar ve yeni delillerin de iradına müsaade olunur. 

Alâkalılar duruşmada temsil edilmiyorsa, mahkeme, 114 ncü maddede gös
terilen iddialar hakkında elde bulunan sübııt delilleri üzerine hükmünü verir. 

YÜZ Y İ R M İ B E Ş İ N C İ MADDE — Resen veya alâkalıların talebi üzerine 
muhakeme ve duruşma talik veya tehir olunabilir. 

YÜZ Y İ R M İ ALTINCI MADDE — Mahkeme, hazırlık tahkikatında irad 
ve ikame olunan delillerden başka diğer sübut delillerinin de iradını lüzumlu gö
rürse bunları tayin veya istinabe edeceği bir hâkim vasıtasile teğmin eder. 

Devlet ajanı ve alâkalının vekili bu delillerin ikame olunacağı günden ha
berdar edilir. 

Delillerin irad ve ikamesi hakkında Hukuk usulü muhakemeleri kanunu hü
kümleri tatbik olunur. 

YÜZ YİRJMİ Y E D İ N C İ MADDE — Müzakere sonunda raportör aza birinci 
ve mahkemenin reisi sonuncu olarak reylerini verirler. Diğer azalardan yaşları 
sırasile genç olanlar önce rey verirler. 

YÜZ YİRMİ S E K İ Z İ N C İ MADDE — Kararlar , reylerin mutlak ekseri-
yetile verilir. 

YÜZ YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — Hüküm alenî celsede tefhim olu
nur. Tefhim, hüküm fıkrasının okunması sııretile icra olunur. 

Hükmün esbabı mucibeyi muhtevi olması iktiza eder. 
Hükmün esbabı mucibenin de tefhimi muvafık görülürse, esbabı mucibe

nin okunması veyahud muhtevasının esaslı kısımlarının şifahen bildirilmesi sıı
retile icra olunur. 

Hüküm ve kararlar buna iştirak eden hâkimler tarafından imza olunur. Hük
mün beyaz edilmesinde, hâkimlerden biri imza edemiyecek halde ise maniinin 
sebebi reis tarafından ve bunun da bulunmaması halinde hükümde hazır bulu
nan hâkimlerden en yaşlısı tarafından hükmün altına yazılır. 

YÜZ OTUZUNCU MADDE — Ara kararları, duruşma yapılmadan da veri
lebilir. 

Hükümler ve tefhim edilmeyen karar lar Devlet ajanına ve alâkalıların avu
katlarına resen tebliğ olunur. 
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YÜZ OTUZ B İ R İ N C İ MADDE — Deniz müsadere mahkemelerinin hüküm

leri katğileştikten sonra icra olunur. 
Hükmün katğileştiği mahkeme reisi tarafından tevsik olunduktan sonra Dev

let ajanile alâkalıların avukatlarına tebliğ olunur. 
YÜZ OTUZ İ K İ N C İ MADDE — Hükümetin 132 nci maddesi aynen kabul 

edilmiştir. 
YÜZ OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Tebliğ işleri hakkında Hukuk usulü mu

hakemeleri kanununun tebligata dair olan hükümleri tatbik olunur. 
Devlet ajanına tebligat imza mukabilinde yapılır. 

III. Yüksek deniz müsadere mahkemesinde muhakeme usulü 
I. İstinaf 

YÜZ OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Deniz müsadere mahkemelerinin hü
kümlerine karşı bu mahkemeler nezdindeki Devlet ajanı veya alâkalılar tara
fından istinaf taleb edilebilir. 

İstinaf, yeni vakıalara ve yeni delillere de istinaden istenebilir. 
YÜZ OTUZ B E Ş İ N C İ MADDE — İstinaf, hükmün tebliğinden itibaren bir 

ay içinde ve yazılı şekilde Deniz müsadere mahkemesinde yapılır. 
İstinaf arzuhali verildiğini müteakıb, Deniz müsadere' mahkemesi reisi arzuhal 

ile birlikte dava dosyasını hemen yüksek Deniz müsadere mahkemesine gönderir. 

YÜZ OTUZ ALTINCI MADDE — İstinaf talebi esbabı mucibeye müstenid ol
mak ieabeder. 

İstinaf sebebleri, istinaf arzuhalinde dermeyan edilmemiş ise, bir istinaf lâyi
hası ile Yüksek deniz müsadere mahkemesine arzolunur. 

İstinaf lâyihası, istinaf olunan hükmün tebliği tarihinden itibaren iki ay zar
fında verilir. Bu müddet Yüksek deniz müsadere mahkemesi tarafından uzatıla
bilir. 

YÜZ OTUZ YEDİNCİ MADDE — İstinaf sebeblerinde: 
1 - Hükmün hangi noktalarının değiştirilmesi icabettiği açıkça izah edilir. 
İstinafın kabulü için serdolunan istinaf sebebi ve yeni vakıalar ve deliller 

açıkça gösterilir. 
YÜZ OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Yüksek müsadere mahkemesinde duruş

madan önce istinaf talebinin geri alınması caizdir. Bu takdirde istinaf hakkı sakıt 
olur. 

YÜZ OTUZ DOKUZUNCU MADDE —Alâkalının istinaf arzuhali ve lâyihası 
bir avukat tarafından da imza edilmek ieabeder. 

YÜZ KIRKINCI MADDE — İstinaf arzuhali ve lâyihası kanunî mehil içinde 
ve kanunun gösterdiği şekilde verilmemiş ise istinaf talebi reddolunur. Red kararı 
aleyhine itiraz caizdir. 

Karar esbabı mucibeye müstenid olmak ieabeder. 

YÜZ KIRK BİRİNCİ MADDE — İstinaf arzuhali ve istinaf lâyihası Yüksek 
müsadere mahkemesi tarafından resen hasım tarafa tebliğ olunur. Alâkalılara ya
pılacak tebligat başka bir vekil tayin edilmemişse, birinci derecede muhakemede 
bulunan vekil vasıtasile yapüır. 

( S. Sayısı : 213 ) 
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Yüksek müsadere mahkemesinin reisi,hasım tarafa cevab vermek üzere ınünasib 

bir mehil tayin ve duruşma gününü tesbit eder. 
YÜZ KIRK İKİNCİ MADDE —Yüksek müsadere mahkemesinde cereyan eden 

muhakeme hakkında 111, 114 maddelerde 115 nci maddenin 2 nci fıkrası ile 116 
ncı maddenin bilinci ve ikinci fıkraları ve 117 nci maddenin, birinci fıkrası, ve 120 
nci maddenin ikinci fıkrası, ve 121 - 127 nci maddelerle, 128 nci maddenin ve 129, 
KÎO, llîl.î ıu-ii maddeler bükümleri aynen caridir. Eski. hale getirme talebi istinaf 
müddetinin hitamından itibaren bir sene içinde derırıeyan edilmek lâzımdır. 

YÜZ KIRK ÜÇÜNCÜ MADDİ] — Yüksek müsadere mahkemesi, Deniz müsa
dere mahkemesinin hükmünü tamamen vej^a kısmen feshederse, davayı yeniden 
rüyet etmek üzere Deniz müsadere mahkemesine iade edebilir. 

YÜZ KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Yüksek deniz müsadere mahkemesinin 
hükümleri tefhim veya tebliğ ile katğileşir. 

YÜZ KIRK BEŞİNCİ MADDE — Yüksek deniz müsadere mahkemelerinin 
hükümlerini Deniz müsadere mahkemesi nezdindeki Devlet ajanı icra ettirir. 

Şu kadarki, Yüksek deniz müsadere mahkemesi ajanı bu salâhiyeti kendisi için 
muhafaza edebilir. 

2. İtiraz 

YÜZ KIRK ALTINCI MADDE — İtiraz yoluna ancak bu kanunda yazılı hal
lerde müracaat olunabilir. 

İtiraz, kararın tebliğ veya tefhim tarihinden itibaren on beş gün içinde Deniz 
müsadere mahkemesine yazılı şekilde yapılır. 

İtiraz istidasının, bir avukat tarafından imza edilmiş olması şarttır. 
İtiraz üzerine duruşma yapılmadan karar verilir. 

IV. Mahkeme masrafları 

YÜZ KIRK YEDİNCİ MADDE — Deniz müsadere mahkemelerinde gürnlen 
işler harç ve resme tâbi değildir. 

Zabtının doğruluğu kabul edilen bir nakil vasıtası serbest bırakılmış ise, na
kil vasıtasının ve hamulesinin muhafaza masrafları nakil vasıtasına tahmil olu
nur. 

Serbest bırakılmak veya zarar ziyan iddialarının kabulü halinde, muhafaza 
masrafları Devlete tahmil olunur. Şu kadar ki zabt muamelesi kâfi sebeblere miis-
tenid bulunmuş ise bu hüküm tatbik olunmaz. 

Masrafların mikaları mahkeme tarafından tesbit olunur. Ihı husustaki kara
ra karşı itiraz caizdir. 

Dördüncü fasıl 
Zabt olunan nakil vasıtasının veya inalların mukakem e sırasında kul

lanılması veyaJı mi lades ı 
YÜZ KIRK S E K İ Z İ N C İ MADDE — Deniz müsadere mahkemesinde cere

yan etmekte olan muhakeme esnasında Devlet ajanı, zabtolunan nakil vasıtası
nın veya malın kullanılmasına müsaade edilmesini taleb edebilir. 

Nakil vasıtasının veya malın kıymetine ehemmiyetli bir noksan arız olmak-
( S. Sayısı : 213 ) 
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ta veyahud bunların muhafazası mühim bir masrafa ihtiyaç göstermekte ise, is
tenilen müsaade verilir. Mahkeme bu husus hakkında bir karar vermeden önce 
malûm olan alâkalıları mümkünse dinler. Nakil vasıtası veya malın vaziyeti 
acele bir karar verilmesini zarurî kılmış ise bu dinlemeden sarfınazar olunur. 

Nakil vasıtasının veya malın müsaderesine karar verileceği kuvvetle melhuz 
ise yine istenilen müsaade verilebilir. Mahkeme karar vermeden önce malûm 
olan alâkalıları mümkünse dinler. Ahval ve şerait bunların müsaderesine karar 
verileceğine hiç şüphe bırakmıyorsa bu dinlemeden sarfınazar olunur. 

YÜZ KIRK DOKUZUNCU MADDE — Yüksek müsadere mahkemesinde kul
lanılmak ve iade edilmek hususlarına dair olan talebler bu mahkeme nezdindeki 
ajan tarafından dermeyan olunur. 

YÜZ ELLİNCİ MADDE — Mahkeme 148, 149 ncu maddeler mucibince kul
lanılmasına müsaade edilen nakil vasıtası veya malların serbest bırakılmasına ka
rar verdiği hallerde, alâkalıların, bu yüzden maruz kaldıkları zarar ve ziyana mu
kabil bir tazminat takdir ve hükmeder. 

YÜZ ELLİ BİRİNCİ MADDE —'Alâkalılar muhakemenin her halinde nakil 
vasıtasının veya malın, kıymetlerine muadil, bir teğminat mukabilinde, kendile
rine iadesini taleb edebilirler. Bu talebler ancak Devlet ajanının muvafakatile 
kabul olunabilir. Teğminatm nevi ve mikdarı mahkeme tarafından tesbit olunur. 

Teğminat nakil vasıtasının veya malın yerine kaim olur. 
Bu hususlar hakkında Deniz müsadere mahkemeleri ve eğer iş Yüksek deniz 

müsadere mahkemesinde görülmekte ise bu mahkeme karar verir. Bu kararlara 
karşı itiraz caizdir. . 

Beşinci fasıl 
Muhakemenin iadesi 

YÜZ ELLİ İKİNCİ MADDE — Katğileşmiş bir hüküm aleyhine aşağıdaki hal
lerde muhakemenin iadesi taleb edilebilir: 

1 - Hükümde ihticac olunan bir vesikanın sahteliği sabit olursa; 
2 - Yemin verilerek dinlenmiş olan bir şahid veya ehlihibrenin hükme müessir 

olacak surette kasd veya ihmal ile hakikat hilâfında şahidlikte bulunduğu veya 
rey verdiği sabit olursa; 

Muhakemenin iadesi talebi iade talebine sebeb teşkil eden suçtan dolayı kat
ğileşmiş bir hüküm bulunduğu veya delillerin yokluğundan başka sebebler yü
zünden takibat ve tahkikatın icra ve devamı mümkün olmadığı takdirde kabul 
olunur. 

Muhakemenin iadesine dair olan arzuhallerin bir avukat tarafından imzası 
şarttır, 

Muhakemenin iadesine dair olan talebler, hükmün katğileştiğinden itibaren üç 
sene sonra kabul olunmaz. 

YÜZ ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Muhakemenin iadesine dair olan talebler hak
kında hükmü vermiş olan mahkeme karar verir. Bu mahkeme lâğvedilmişse sa
lahiyetli mahkemeyi Adliye vekili tayin eder. 

Taleb kabul olunursa, muhakeme, serdolunan iade sebeblerine münhasır olarak 
rüyet olunur. 

Yeniden yapılacak muhakemede ikinci babın üçüncü faslının 2 - 6 kısımlarında 
yazılı hükümler caridir. 
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Altıncı fasıl 

Müteferrik hülc/ünıler 
YÜZ ELLİ DÖRDÜNCÜ MADDE — 18 kânunusani 1327 ve 11 sefer 1330 tarih 

ve 34 numaralı ganaimi bahriye kanunu muvakkati hükümleri 6 -VIII -1331 ta
lihli nnı sade releri ganaimi bahriye malı kemelerince tasdik edilen sefain ve mera
kı b i. bahriye hakkındaki kanunu muvakkat ilga edilmiştir. 

YÜZ ELLİ BEŞİNCİ MADDE — Hükümetin 156 neı maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

YÜZ ELLİ ALTINCI MADDE — Hükümetin 157 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 
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S. Sayısı: 214 
Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1937 malî yılı 
hesabı katğisine aid mutabakat beyannamesinin sunuldu
ğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresıle Posta, 
telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1937 malî yılı hesabı 

katğisi hakkında kanun lâyihası ve Divanı muhasebat 
encümeni mazbatası (3/276, 1/18) 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1937 malî 30lı hesabı katğisine aid mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi (3/276) 

T.C. 
Divam muhasebat 18 -VI -1940 

Ü. 166817 
U. 1682 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 1937 malî yılı hesabı katğisine aid mutabakat be
yannamesinin bağlı olarak sunulduğunu en derinsaygılarımla arzeylerim. 

Divanı muhasebat reisi 
8. Oran 

Beyanname 

1 — Posta, telgraf ve telefon u m u m m ü d ü r l ü ğ ü n ü n Nafia vekâletinden Divanı muhasebata tevdi 
kıl ınmış olan 1937 malî yılı katği hesabı Divanı muhasebatça tedkik ve muhakeme edilmiş olan 
muhasib hesabları ile karşı laşt ır ı larak görülen fark ve sebebleri taal lûk eylediği cedvellerde arz ve 
izah olunmuştur . p .*--•*-•• 

2 — 3488 sayılı kanunun muvakkat madde- sinde (izmir telefon tesisatının satın alma muka
velesine göre Devlete geçtiği tarihten bütçe ile idare edilmeğe başlandığı tarihe kadar şirket usulleriT 
ne göre tebeyyün eden ve edecek olan varidat, aylık masarifi, tamir ve tesis ve işletmeye müteallik 
bilcümle sarfiyat ile satın alma mukavelesinin tatbikma taallûk eden tediyeler muteberdir. Ancak 
bu devreye aid hesablar Divanı muhasebatın ted kikine arzolunur) diye yazılı bulunan hükme is

tinaden işbu intikal devresine aid beş aylık müddet zarf ındaki muamelât Divanı muhasebatça tedkik 
ettirilerek hükme bağlanmış olub tedkik olunan hesaba göre tesbit olunan varidat tahakkukatı 

61 840 lira 59 kuruşa baliğ olduğu halde dairesince tanzim olunan hesabı katğinin 10 numaralı tab
losunda işbu varidattan tahsil olunan 59 340 lira 54 kuruşun aynen tahakkuk gösterildiği görül
müştür. 

Şu suretle hâsıl olan 2 500 lira 5 kuruşluk mübayenet ve sebebi taallûk ettiği cedvelde arz ve izah 
kılınmıştır. 
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3 — Cedvellerde yazılı meşruhat nazarı itibare alınmak şartile katği hesabta münderiç rakamla

rın kabule şayan bulunduğunu arzederiz. 
Birinci Reis D. 1. Reisi D. 2 Reisi 

8. Oran F. Eke A. Yurdakul 
Aza Aza Aza 

Ziya Aslan C. Dinçer M. Menemencioğlu 
Aza Aza Aza, 

N. Başak E. R. Ayla F. özbudun 

D. 3 Reis 
Â. özgen 

Aza 
R. Bakuy 

Aza 
Z. Orbay 

D. 4. Reisi 
F. Erinç 
Aza 

M. î. Erenli 
Aza 

M. Ali Apak 

Aza 
B. Esen 
Aza 

H. D emir soy 
Müddeiumumi 
Enver Arkun 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1937 malî yılı hesabı katğisi hakkında kanun lâyihası 
(V18) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: 6/1531 

30 - III -1939 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1937 malî yılı hesabı katğisi hakkında Nafia vekilli
ğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 25 - I I I -1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

îzahname 

Umumî mizan (Tablo : 1) 
Umumî müdürlüğün merkez ve mülhakatında vukua gelen bütün muamelelerin hulâsası olub 

1937 malî yılı içinde bütçe varidat ve sarfiyatına taallûk eden rakamlar icmalen gösterilmiş 
ve ifa edilen hizmetler arasında yapılan havale, tevdiat ve tediyatı, nakli nükud, emanat ve 
avans gibi sair muamelelerle devreden bakiyeler, kasa ve banka mevcudları hususî hesabla-
rmda gösterilmiştir. 

.1937 malî yılı zarfında bütçe 
silâtın: 

Lira K. 

Varidat tahsilatı 
varidatından yapılan tahsilat (9 302 108,15) liradır. Bu tah-

9 126 053 
176 055 

9 302 108 

03 
12 

15 

lirası 1937 malî yılına aid bütçe varidatından 
lirası Ankara ve İstanbul telefonlarının geçen ve eski senelerden tahakkuk edib 
1937 malî yılı içinde tahsil edilmiş olan mükâleme ücreti bakiyelerinden ibaret 
bulunmaktadır 

Yekûn 

Varidatın nevileri itibarile mukayesesi 
İdarenin belli başlı varidat membalarını teşkil eden posta, telgraf, telefon ve radyo hasıla

tının muhahmmenatla yapılan mukayesesinde birinci faslın birinci posta varidatı maddesinden 
(188 245,47) lira, üçüncü telefon varidatı maddesinden (117 211,79) lira, beşinci radyo hasılatı 
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faslından (57 871,62) lira ve altıncı İstanbul telefonu hasılatı faslından da (129 350,33) lira 
bir fazlalık ve buna mukabil birinci faslın ikinci telgraf varidatı maddesinde (19 230,26) lira 
dördüncü telsiz varidatı maddesinde de (27 914,88) lira bir noksanlık müşahede edilmektedir. 

Noksanın fazladan tenzili halinde muhammenat fevkindeki mikdar (438 601) lira (15) ku
ruşa baliğ olmakta ve Ankara ve istanbul telefonlarının geçen ve eski seneler tahakkukatm-
dan vukubulan (176 055,12) liralık tahsilat nazarı itibare alınmadığı takdirde hakikî fazlalık 
(262 546) lira (03) kuruştan ibaret kalmaktadır. Bu fazlalık, içtimaî ve iktisadî münasebet
lerin artımı, telefon şebekelerinin çoğalması ve halkın radyoya olan rağbetinin artmasından 
ileri gelmektedir. Yeni radyo istasyonumuzun faaliyete başlaması bu rağbeti bir kat daha art
tırmakta ve hasılatımızı inkişafa doğru götürmektedir. 

Umumî muvazeneye dahil dairelerin posta, telgraf ve telefon ücretlerinden vaki. tahsilat 
noksanı olan beş lira Meteoroloji umum müdürlüğüne aid olub bilâhare tahsil edilmiş ve mül
hak bütçeli idarelere aid ücretlerdeki (9 016,50) lira fazlalık ise idare bütçesinin tanziminden 
sonra ihdas edilmiş olan Orman umum müdürlüğüne aid posta ve telgraf ücretlerinden ibaret bu
lunmuştur. 

İzmir Telefon şirketinden teftiş mukabili alınan mebaliğden (1 500) liralık bir tahsilat nok
sanı görülmekte ise de bu fark izmir telefon tesisatının kânunusani 1938 ayından itibaren Hü
kümetçe satın alınmış ve bu itibarla bu varidatın tahsiline artık mahal kalmamış olmasından 
mümbaistir. Posta sürücülerinin teahhur tazminatı, edayı taahhüd edemiyen müteahhidlerin 
teğminatı ve teahhur cezaları ve memurlardan cezaen yapılacak maaş kesimleri gibi gelirlerden 
terekküb eden mütenevvi hasılattaki noksanlık, cezaî müeyyidelerin tatbikini icab ettirecek se-
beb ve hâdiselerin azlığından mütevellid bulunmaktadır. 

Varidat tahakkukat ve tahsilatının mukayesesi 
idarenin esas itibarile varidat tahakkukatı, tahsiline tâbi bulunmakta - ise de Ankara ve is

tanbul Telefon idarelerinin şehirler arası mükâlemelerile şehir dahili mükâleme fazlalarının 
bilâhare tahakkuk ettirilerek tahsil edilmesi dolayısile (353 503,32) liralık bakaya devredilmiş 
ve müfredatı (6) sayılı tabloda gösterilmiştir. 

Muhassasat 
Lira K. 

8 323 507 
540 000 
150 000 
14 604 

9 028 111 
8 190 507 
^ _ 

00 
00 
00 
15 

15 
59 

1937- malî yılı bütçesile verilen tahsisat 
3317 sayılı kanunla verilen munzam tahsisat 
3378 sayılı kanunla verilen munzam tahsisat 
Tekaüd, dul ve yetim maaşlarile kıymetli evrak beyiyesi tertiblerine mevzu tah
sisatın kifayetsizliğinden dolayı Muhasebei umumiye kanununun 48 nci mad
desi mucibince Maliye vekâletinden alman tahsisat 

Yekûn 
1937 yılı hizmetlerine sarf edilen 

837 603 56 İmhası lâzımgelen tahsisat bakiyesi 

Malî yıl içinde görülen lüzuma binaen 3389 sayılı kanunla fasıllar arasında (23 650) ve Mu
hasebei umumiye kanunu ve 2822 sayılı teşkilât kanununun 18 nci maddesindeki salâhiyete is
tinaden maddeler arasında (2 000) liralık münakale yapılmıştır. 

Bütçe sarfiyatı 
1937 malî yılı mahsub devresi sonuna kadar o yıl bütçesine dahil muhassasata mukabil yapı-
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lan hizmetler için (8 190 507,59) lira masraf kaydedilmiş olub bundan: 

Lira K. 

7 545 793 67 Malî yıl içinde nakden ödenmiş 
614 457 13 Mayıs 1938 sonunda bütçe emanetinee alınmış 
30 256 79 Avans olarak verilenlerden devrei mahsubiye içinde mahsub yapılmıştır 

8 190 507 59 Yekûn 
1937 malî yılı içinde hizmet ifa edildiği halde tahakkuk evrakının tekemmül edememesin

den dolayı bütçeye masraf kaydedilemiyerek yeni seneye devrolunan (33 904,54) lira yukarıda 
bütçe emanetine alındığı gösterilen (614 457,13) liraya ilâve edildiği takdirde 1937 yılı bütçe
sinden 1938 yılı zarfında ödenmesi lâzımgelen meblâğ (643 861,67) liraya baliğ olmaktadır. 

Bütçe varidatile sarfiyatının mukayesesi 
Lira K. 

0 302 108 15 Varidat tahsilatı 
8 224 412 13 1937 bütçesindeki muhassasata mukabil ifa olunan hizmetler karşılığı [ l j 

1 077 696 02 Varidat fazlası 

[ i ] • 
8 190 507 59 Bütçeye masraf kaydedilmiş olanlar 

33 904 54 Tahakkuk evrakı elde edilemiyerek düyuna kalmış olanlar 

8 224 412 13 Yekûn 

Nakdin kontrolü 
Lira K. 

1 077 696 02 1937 yılı varidat fazlası 
2 277 652 06 1936 yılından müdevver kasa ve bankalar mevcudu 

3 355 348 08 
68 648 01 Eşhas zimemi ve sarfiyatı muvakkate hesabiarma intikal etmiş olan 

3 286 700 07 Mayıs 1938 sonundaki kasa ve bankalar mevcudu 
1 704 059 51 1938 yılma müdevver havale, emanat ve bütçe emanatma olan borçlar karşı

lığı [2] 
v 

1 582 640 56 1937 sonundaki idareye aid me baliğ 

[2] 
812 451 83 Havaleye 
275 680 22 Emanata 
615 927 46 Bütçe emanetine (geçen seneden bakiye 1 470,33 + bu seneye aid 614 457,13 = ) 

1 704 059 51 Yekûn 
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Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Di. M. Encümeni 3 - VII -1940 

Esas No. 1/18, 3/276 
Karar No. 45 

Yüksek Reisliğe 

( Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü
nün 1937'malî yılı hesabı katğisi hakkında Baş
vekilliğin 30 mart 1939 tarihli ve 6/1531 numa
ralı tezkeresile teklif olunan kanun lâyihası, Di
vanı muhasebatın mutabakat beyannamesile bir
likte tedkik ve müzakere olundu. 

Hesabı katğide yazılı muhassasatm mutaba
kat beyannamesinde gösterilen muhasasat mikda-
rına göre 30 428 lira 91 kuruş noksan olduğu ve 
bu farkın da 3375 numaralı kanun mucibince sa
tın alman İzmir telefon tesisatının 3488 numa
ralı kanunun muvakkat maddesine istinaden şir
ket usullerine göre idare olunduğu beş aylık in
tikal devresine aid sarfiyatın aynen muhassa-
sat olarak gösterilmesi icab ederken hesabı kat
ğide mezkûr idare muamelâtı hesabiyesinin ayrı 
bir tabloda gösterilmiş olmasından dolayı muhas-
sasat meyanma idhal edilmemiş olmasından ileri 
geldiği ve ayni sebebden dolayı izmir telefon va
ridat ve sarfiyatının kanun lâyihasına idhal edil
mediği ve âti senelerde mahsubu yapılmak üzere 

3010 numaralı kanun hükümlerine göre avans 
olarak verilmişolan 31 833 lira 50 kuruşun seh
ven hesabıkatğide gösterilmemiş olmasından do
layı da mukabilinin tahsisatından mevkuf tutul
ması hakkında kanun lâyihasma bir hüküm konul
madığı mutabakat beyannamesinden anlaşılmış 
ve mutabakat beyannamesinde gösterilen muhas-
sasat, sarfiyat, tahsilat mikdarlarının esas itti
hazı kararlaştırılmış ve buna göre tadilen tanzim 
kılman kanun lâyihası Umumî Heyetin yüksek 
tasvibine arzedilmek üzere sunulmuştur. 

Di. M. E. Reisi N. 
Çanakkale 

.5. Bulayırh 
Afyon K. 

Cemal Akçtn 
Bolu 

Cemil özçağlar 
Burdur 

/. N. Dilmen 

M. M. 
Çanakkale 
R. Bulayırh 

Balıkesir 
H. Şeremetli 

Bolu 
E. Yerlikaya 
Kastamonu 

Nuri Tamaç 

Kâtib 
Kastamonu 

H. Dicle 
Bitlis 

T. Temelli 
Burdur 
M. Sanlı 

Sivas 
M. Gürleyük 

(S . Sayısı :2İ4) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ I DİVANİ MUHASEBAT ENCÜMENİNİN 

DEĞİŞTiRİŞl 

Posta, Telgraf ve Telefon Umumî müdürlüğünün 
1937 malî yılı katği hesab kanun lâyihası 

1 _ Posta, Telgraf ve Telefon Umumî Mü
dürlüğünün (İstanbul Telefon Müdürlüğü dahil) 
1937 malî yılı umumî masrafı ilişik (A) işaretli 
cedvelde yazılı olduğu üzere 8 190 507 lira 59 
kuruştur. 

2 — Bu idarenin adı geçen yıl umumî va
ridatı ilişik (B) işaretli cedvelde gösterildiği 
gibi 93 021 108 lira 15 kuruştur. 

3 — Muhassasattan 1937 malî yılı içinde 
sarfedilmeyen ve bitişik (A) cedvelinin ayn bir 
sütunda gösterilen 837 603 lira 56 kuruşluk tah
sisat artığı iptal edilmiştir. 

4 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

5 — Bu kanunun hükmünü icraya Nafia ve 
Maliye vekilleri memurdur. 

25 - 3 - 1939 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam Fethi Okyar N. Tınaz 
Da. V. Ha. V. .Ma. V. 

Fayık öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağrah 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 

Yücel A. Çetinkaya H. Çakır 
S. î. M. V. G. î . V. Zr. V. 

Dr. H. Alataş Rana Tarhan Muhlis Erkmen 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü'rıün 
1937 malî yılı hesabı katği kanun lâyihası 

MADDE 1 — Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 1937 malî yılı sarfiyatı bitişik (A) 
cedvelinde gösterildiği üzere 8 220 936 lira 50 
kuruştur. 

MADDE 2 — Adı geçen umum müdürlüğün 
ayni yıl tahsilatı bitişik (B) cedvelinde göste
rildiği üzere 9 361 448 lira 69 kuruştur. 

MADDE 3 — Âti senelerde mahsubu yapıl
mak üzere 3010 numaralı kanun hükümlerine gö
re avans olarak verilen ve bitişik (A) cedvelin
de ayrı bir sütunda gösterilen 31 833 lira 50 ku
ruş tahsisatından mevkuf tutulmuştur. 

MADDE 4 — Muhassasattan 1937 malî yılı 
içinde sarf olunmayan ve bitişik (A) cedvelinde 
ayrı bir sütunda gösterilen 805 770 lira 6 ku
ruş tahsisat bakiyesi iptal olunmuştur. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunu icraya Münakalât 
vekili memurdur. 

(S . Sayısı: 214) 
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A - OEDVELÎ 

-a ,i s 

F. Muhassasatın nevi 

i 1 Memurlar maaşı 
% 2 1683 numaralı kanunun 

58 nci maddesi mucibin
ce verilecek tekaüd ikra
miyesi 

3 Muvakkat tazminat 
4 Merkez müstahdemleri 

ücreti 
5 Vilâyetler müstahdemleri 

ücreti 
;. 6 Merkez mefruşat ve de

mirbaşı 
7 Merkez levazımı. 

: 8 Merkez müteferrikası 
9 Vilâyetler mefruşat ve 

demirbaşı 
10 Vilâyetler levazımı 
11 Vilâyetler müteferrikası 
12- Mütenevvi masraflar 

i 13 Daimî memuriyet harcı
rahı 

/ 14 Muvakkat memuriyet har
cırahı 

/ 15 Müfettişler harcırahı 
16 Mmtakaları haricinde ça

lıştırılacak hat bakıcıları 
yevmiye ve zarurî mas-
raflarile mühendis, fen 
müfettişi, makinist ve di
ğer fen memurlarının mu
vakkat harcırah ve yev
miyeleri 

' 17 Ücretli muhabere ve mü-
kâleme masrafı 

18 Mukannen masraflar 
19 Posta masrafları 
20 Telgraf ile îstanbuldan 

gayri şehirlerle telefon 
masrafları 

Muhassasat 
Lira - K. 

Sarfiyat 
Lira K. 

3 924 916 

32 000 

3 792 297 94 

ar
al

 
ib

in
 

va
nt

 
m

ev
 

1 

, c o ı-t d 
B <» câ & 2 2 âr^^H 2 

O «Ö 0? = & Q3 

Lira K. 

İptal olunan 
muhassasat 
Lira K. 

40 000 
115 000 

33 690 

260 910 

6 000 
5 500 
3 000 

47 500 
93 000 
24 500 
232 500' 

42 000 

36 000 
18 000 

35 370 
100 925 

31 817 

223 940 

5 828 
4 307 
2 656 

46 912 
89 735 
23 801 
223 573 

39 447 

33 620 
15 959 

86 

02 , 

05 

84 
33 
78 

40 
46 
55 
42 

94 , 

47-
99 

30 337 65 

750 
213 614 43 
401 000 

370 500 
( S. Sayısı : 
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202 433 
394 380 

292 765 
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49 
81 
09 

79 

132 618 06 

4 630 
14 074 

1 872 

36 969 

171 
1 192 
343 

. 587 
3 264 
698 

8 926 

2 552 

2 379 
2 040 

14 

98 

95 

16 
67 
22 

60 
54 
45 
58 

06 

53 
01 

1 662 35 

141 51 
11 180 62 

6 619 91 

77 734 21 
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F. Muhassasatın nevi 

21 Telsiz telgraf istasyonla
rı için mubayaa olunaeak 
makine, alât ve edevat ve 
malzeme bedellerile tamir
leri, amele yevmiyeleri ve 
işletme masrafları 

22 Telgraf ve telefon fabri-
kasile telsiz istasyonları 
için alınacak edviye be
deli 

23 Radyo idare, işletme mas-
raflarile artist ücretleri 

24 Posta pulu, kartlar, al
bümler ve pul teşhir tab
loları müsabaka, malzeme 
ve tab masrafları ile Bern 
bürosundan celbedilecek 
kupon ve pullar bedeli 

25 Cevablı kuponlar muka
bilinde veya vusulü ihti-

» yarı telgrafnameler için 
yapıştırılan ve battal ka
lan pullar bedeli 

26 Nakil vasıtaları masrafı 
27 Ecnebi memleketlerdeki 

kongre ve konferanslara 
iştirak edeceklerin harcı
rah ve masrafları 

28 Arsa ve binaların muba
yaa, istimlâk, inşa ve tesi
satı ile mevcudlarm tamir 

5 ve tevsii ve inşaat ile esas
lı tamiratın kontrol me
murları ücreti ve sair 
masrafları 

29 Telgraf ve telefon fabri
kası masrafları 

30 Talebe tahsisatı ve kurs 
masrafları 

Muhassasat 
Lira K. 

72 000 

100 

72 000 

31 817 

750 
56 000 

6 000 

Sarfiyat 
Lira K. 

53 634 60 

93 89 

70 987 54 

20 901 10 

26 400 

42 000 

35 200 

100 701 

36 747 

31 745 

28 

93 

50 

ar
al

ı 
ib

in
-

va
ns

-
m

ev
-

1 

§ ? * js 
Ö a ^ ^ 

10
 

nu
n 

ri
le

n 
ık

ab
 

ıf 
tu

 
ıs

is
a 

° 5 £ £ 5 & 
tptal olunan 
muhassasat 

Lira K. Lira 

747 75 
50 653 97 

2 895 23 , 

K. 

18 365 40 

6 11 

1 012 46 

10 915 90 

2 25 
5 346 03 

3 104 77 

25 698 72 

5 252 07 

3 454 50 

( S. Sayısı : 214 ) 
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F. Muhassasatın nevi 

31 Posta, telgraf ve telefon 
servislerinde çalıştırıla
cak stajiyerler ücreti 

32 788 numaralı kanunun 
tatbiki masrafı 

33 Mütekaid, dul ve yetim 
maaşları 

34 Geçen yıl borçları 
35 Eski yıllar borçları 
36 2009 numaralı kanun mu

cibince Emperyal and en
ternasyonal Komünikas
yon limitede verilecek 
1937 taksiti karşılığı 

37 1934 senesinde tekaüdlük-
leri yapılmış olan memur
lara verilecek tekaüd ik
ramiyeleri karşrlığı 

38 2727 numaralı kanuna is
tinaden Emlâk ve eytam 
bankasından yapılmış olan 
istikrazın itfası, faiz ve 
masrafı 

39 1933 - 1936 yıllarına aid 
borçlar karşılığı 

40 1928 - 1931 yıllarına aid 
okıb müruru zamanı ke
silmiş bulunan borçlar 

41 Daimî memur ve müstah
demler maaş ve ücreti 

42 Muhtelif ücret ve aidatlar 
43 Daimî memuriyet harcı

rahı 
44 Muvakkat memuriyet har

cırahı 
45 788 numaralı kanunu tat

bik masrafı 
46 Muhtelif masraflar 
47 Sabit kıymetler masrafı 
48 Telefon ve radyo tesis, ta

mir ve işletme masrafları 
49 Geçen yıl borçları 

Mahassasat 
Lira K. 

20 000 

13 000 

52 800 

900 

192 125 

4 534 

2 214 

Lira K. 

10 087 69 

8 718 10 

279 214 72 279 214 72 
17 800 17 590 97 
9 473 9 278 74 

51 340 33 

900 

192 123 68 

4 322 19 

2 214 

3 .a 
9 r* 

P BŞ£ 
Sarfiyat <& 

Lira 
SrÜİ P 

K. Lira 

0 

1 

211 

0 

318 168 
70 400 

1 000 

10 000 

3 000 
34 760 
44 000 

524 269 
5 000 

280*600 
56 766 

81 

4 675 

38 
28 469 
34 097 

1 165 184 
2 167 

82 
62 

32 

49 

72 
14 
40 

37 567 
13 633 

918 

5 324 

2 961 
6 290 
9 902 

72 31 833 50 327 250 
27 2 832 

r-t 

«. 

\. 

r 

r 
t. 

n 

r, 
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Muhassasatın nevi 

1715 numaralı kanunun 8 
nci maddesi mucibince 
Cumhuriyet Merkez ban
kasına verilecek itfa kar
şılığı 
3375 numaralı kanun mu
cibince satın alınan tzmir 
telefon masrafları 

Muhassasat 
Lira K. 

Sarfiyat 
Lira K. 

82 806 

30 428 91 

82 806 

30 428 91 

9 | 

co M 
15 'Ö *ü J§ iptal olunan 

muhassasat 
Lira K. Lira 

YEKÛN 9 058 540 06 8 220 936 50 31 833 50 805 770 06 

B - CEDVELÎ 

M. Varidatın nevi 

Posta, telgraf ve telefon hasılatı 
Posta 
Telgraf 
Telefon 
Telsiz 
Resmî dairelerden maktuan alınacak posta ve tel
graf ücretleri 
Umumî bütçeye dahil dairelerden 
Mülhak bütçeli idarelerden 
Mütenevvi hasılat 
îzmir Telefon şirketinden teftiş mukabili alınan 
Radyo abonelerinden alınacak ruhsatiye ücreti ve 
saire 
Umumî varidat 
Radyo tesisatı için Hazineden yardım 
1936 yılından müdevver varidat fazlası 
3375 numaralı kanun mucibince satm alınan izmir 
telefonu varidatı 

YEKÛN 

Muhammenat 
Lira 

2 450 000 
1 650 000 
525 000 
700 000 

1 034 052 
76 653 
100 000 
3 600 

200 000 
1 084 202 
500 000 

0 

0 

8 323 507 

K. 

— 

Tahsilat 
Lira 

2 638 
1 630 
642 
671 

1 034 
85 
85 
2 

257 
1 213 
500 
540 

59 

245 
863 
211 
991 

047 
669 
555 
100 

871 
552 
000 
000 

340 

9 361 448 

PC 

47 
31 
79 
55 

50 
58 

62 
33 

54 

69 

t>m<( 
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