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BÎRÎNCt CELSE 

Bedi Müzakerat; Saat: 2.30 

RElS : Ref et Bey 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zonguldak), Kâzım Bey (Giresun) 

RElS — Celseyi açıyorum efendim. 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacak: 

Doksan Üçüncü İçtima 

4 Nisan 1341 Cumartesi 

Birinci Celse 
Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerinde inikat ederek 

zaptı sabık hülâsası kıraat ve kabul ve evrakı varide 
ait oldukları mahallere havale olundu. 

Eczacılığın himayesi hakkındaki teklifi kanuniye 
müteallik Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Encümeni 
mazbatası kıraat ve kabul edildi. 

Evvelki içtimadaki tayini esami ile reye vaz edil
miş olan Seyrisefain Müdüriyeti Umumiyesi bütçe 
kanunu ile mezkûr müdüriyetin sureti idaresi hakkın
daki kanunun ekseriyeti ârâ ile kabul edildiği tebliğ 
olundu. 

Müteakiben Divanı Muhasebat azalıklan intiha-
batı icra edildi ve badehu Evkaf Müdüriyeti Umu
miyesi bütçe kanunu lâyihasının müzakeresine geçi
lerek dördüncü ve beşinci maddeler müzakere ve her 
ikisi de encümene iade olunarak berayi teneffüs cel
se tatil edildi. 

İkinci Celse 
Kâzım Paşa tarafından kuşat edilerek Evkaf Mü

düriyeti Umumiyesi bütçe kanunu lâyihasının 6 nci, 
7 nci, 8 nci, 9 ncu, 10 ve 11 nci maddeleri müzakere 
ve kabul olunduktan sonra Bahriye Vekâletine tah
sisatı fevkalâde itası hakkındaki kanun lâyihası mü
zakere ve aynen kabul ve kanunun heyeti umumiye
si tayini esami ile reye vaz edildi. 

Müteakiben demiryollar inşaat ve işletme müdü
riyeti umumiyesi bütçesi müzakere edilerek gerek A 
cetveli ve gerek B cetveli aynen kabul olunduğu gibi 
bu babtaki mevadı kanuniyede aynen kabul ve kanu
nun Heyeti Umumiyesi dahi tayini esami ile reye 
vaz olundu ve fakat gerek bu kanuna ait arada ve 
gerek Bahriye Vekâletine tahsisatı fevkalâde itası 
hakkındaki kanuna müteallik reylerde nisap olmadı
ğı ve Divanı Muhasebat azalıklan intihabatında da 
hiç bir zatın ihrazı ekseriyet edemediği anlaşılarak 
Pazar günü içtima edilmek üzere celse tatil olundu. 

RElS — Efendim; zaptı sabık hakkında mütalâa 
var mı? (Hayır sesleri). Zaptı sabık hulâsasını aynen 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Zaptı sabık aynen kabul edil
miştir. 

EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
/. — 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu

na bazı mevad ilâvesi hakkında kanun lâyihası 
(1/686) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

2. — Kütahya - Tavşanlı ve temdidi demiryolu
nun inşası hakkında kanun lâyihası (1/688) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir.^ 

3. — Vakti mesai haricinde çalışan orman cibayet, 
muamelât ve kontrol memurlarına verilecek ücurat 
hakkında kanun lâyihası (1/687) 

REİS 
edilmiştir. 

Muvazenei Maliye Encümenine havale 

Mazbatalar 
/. — Jandarma sınıfına mensup on dört zatın 

takdirname ile taltifine dair (3/350) numaralı tezke
re ve Dahiliye ve Müdafaai Milliye Encümenleri 
mazbataları. 

RElS — Okunacak. 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Jandarmaya mensup on dört zabitin derecatı hiz
metlerine nazaran (400) numaralı kanun mefadına 

— 85 — 
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tevfikan taltifleri talebini havi Başvekâlet tezkeresi 
mütalâa ve tetkik olundu. Bunlardan Binbaşı Cemal 
Beyin taltif varakası zuhur etmemekle mahiyeti hiz
meti tayin edilemeyerek keyfiyeti taltifi tespit oluna
mamış, merbut cetvellerde (1) esamisi muharrer di
ğer zabitandan üçünün hizmeti derecei ulâda görü
lerek terfian, on zabitin de derecei saniyede bulun
makla takdirname ile taltifleri tensip edilerek tahak
kuk ve intacına müteallik muamelenin ifası marezin-
de bermucibi havale Müdafaai Milliye Encümenine 
tevdi edilmiştir. 

ıiliye Encümeni Reisi 
Sivas 

Muammer 
Aza 
İzmit 

İbrahim Süreyya 
Aza 

Diyarbekir 
Cavit 

Aza 
Rize 

Mazbata Muharriri 
Kayseri 

Ahmet Hilmi 
Aza 

Çorum 
İsmail Kemal 

Aza 
İzmit 

İbrahim 

Esat Bey (Mezundur) 

Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 
Heyeti Umumiyeye 

Jandarmaya mensup on dört zabitin (400) numara
lı kanuna tevfikan taltifleri hakkında Başvekâletten 
gelen ve Dahiliye Encümeninden havale edilen tez
kere ve inha varakalarını tetkik ettik. Bu (14) zabit
ten üçünün terfian taltifi teemmül edildiği ve on za
tın takdirname ile taltifleri ve bir zatın da muamelesi 
noksan görüldüğü hakkında Dahiliye Encümenince 
ittihaz olunan karar Encümenimizce de aynen kabul 
edilmiştir. 

Müdafaai. Milliye 
Encümeni Reisi Namına 

Riza 
Ekrem 

Kâtip 
Kocaeli 
İbrahim 

Aza 
Malatya 

MahmuB Nedim 

Mazbata Muharriri 
Rize 
Ekrem 

Aza 
Kastamonu 

Halit 

Aza 
Bolu 

Cevat Abbas 

(1) Başvekâlet tezkeresi ile cetvel zaptın niha
yetine merbuttur. 

Aza 
Siverek 
Kadri 

REİS — Efendim; reyinize arz ediyorum. Kabui 
edenler lütfen el kaldırsın.... Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

2. — Seferde bulundukları esnada bahriye zabita-
nına taamiye itası hakkında (1/596) numaralı kanun 
lâyihası ve Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

3. — 400 numaralı kanun tatbikatından olarak 
takdirname ile taltifleri tensik edilen 461 kişiye ait 
defterle buna müteallik teklif varakalarının takdim 
kılındığı hakkında (3/343) numaralı ve hidematı muh-
telifede hüsnü hizmetleri meşhut olduğu cihetle 400 
numaralı kanun ahkâmına tevfikan takdirname ile 
taltif edilecek 118 zat hakkında (3/411) numaralı 
Başvekâlet tezkereleri ve Müdafaai Milliye Encümeni 
mazbatası. 

REİS — Okunacak : 

Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 
Heyeti Umumiye 

(400) Numaralı Kanunun birinci maddesi şudur : 
(15 Mayıs 1335 tarihinden itibaren cidali milliye 

iştirak edip muhtelif millî cephelerde veya dahili is
yanların itfasından bilfiil hizmet ederek fevkalâde 
yararlık gösterdikleri o zamanki millî cepheye veya 
mıntıka veya fırka kumandanlıklarından veyahut o 
zamanki heyeti milliye ve hükümeti mahalliyelerden 
yapılacak tahkikatla sabit olacak olan Berri, Bahri, 
Jandarma, Muvazzaf, Mütekait, İhtiyat ümerâ ve 
zabitandan Cidali Millî nihayetine kadar fevkalâde
den terfi etmemiş olanlar bir defaya mahsus olmak 
üzere hizmetlerinin derecesine göre takdirname ile ve
ya bir derecede terfi suretiyle taltif edilirler.) 

Bu kanunun tatbikatından olarak şimdiye kadar 
muamelesi neticelenmemiş ve takdirname ile taltifleri 
Müdafaai Milliye Vekâletince tensip edilmiş olan 
(578) kişiye ait defterler ve teklif varakaları Encü
menimize gönderildi. Tetkik ettik, merbut teklif va
rakalarına nazaran Encümen (179) zabitin terfii rütbe 
ile taltifini teemmül etmiş ve (318) zabitin takdirna
me ile taltiflerine ve (76) zabitin inha varakalarının 
reddine ve (4) zabit hakkındaki muamele noksan gö
rüldüğünden evrakının iadesine karar vermiş ve bir 
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zat da İstiklâl Madalyasiyle taltife lâyik görülmüş
tür. (2) 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi Namına Mazbata Muharriri 

Rize Rize 
Ekrem Ekrem 
Kâtip Aza 

Kocaeli Kastamonu 
İbrahim Halit 

Aza Aza 
Malatya Bolu 

Mahmut Nedim Cevat Abbas 
Aza 

Siverek 
Kadri 

REİS — Efendim; reyinize arz ediyorum. 
AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim; bu 

nasıl olur Encümen red kararı vermiştir. Encüme
nin verdiği red kararı doğru mudur, değil midir? Tal
tif kararları doğru mudur, değil midir? Bunlar tab 
ve tevzi edilip esbabı mucibesi anlaşılmadan nasıl 
olur? Bu hususta bir şey bilmiyoruz ki el kaldıralım. 

Encümenden kimse yok mu efendim? (Tabedilsin 
sesleri.) 

MÜDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİ NAMINA 
RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Efendim; Meclisi Âlide 
kabul edilen 400 numaralı kanunla taltifi lâzım gelen 
416 zabitin takdirname ile taltifleri Müdafaai Milliye 
Vekâletince muvafık görülmüş ve teselsülen Encüme
nimize gelmiştir. Encümende bunlar tetkik edilerek 
hizmetleri fazla olanlar görüldü, bunların terfileri icra 
edilmek üzere Müdafaai Milliye Vekâletine gönderil
di. Diğerlerinin takdirnameleri tasdik edilmek üzere 
Meclisi Âliye arz edildi. Tasdik buyurulursa tasdik
name alacaklardır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim; 
muamelesi noksan görülüp de evrakı iade edilenler me-
yanında Yozgat ahzı Asker Şube Reisi Binbaşı Tev-
fik Bey de vardır. Bu zat, Harekâtı Milliyenin evve
linden nihayetine kadar heyeti temsiliye ile Yozgat' 
ta bulunduğu sırada irtibat zabitliği yapmış, harpte, 
isyanda benimle beraber hapsedilerek idam edileceği 
sırada Kuvayi Milliyenin vürudu ile yakasını kurtar
mıştır. Serapa maksadı milliye hizmet ettiği ve 1316 
da mektebi harbiyeden neşet ettiği halde ve kayma
kamlık sırası gelmişken tekaüde sevkedilmiştir. En

cümeni Âli muameleyi noksan görmüş, Müdafaai Mil-
liyeye iade ediyor. Müdafaai Milliye Vekili Beyin na
zarı dikkatini celbederim. Bu zatın hizmeti pek büyük
tür. Herhalde taltifini arzu ve iltizam etsinler. Maru
zatımın şahidi bizzat Ali Fuat Paşa Hazretleridir. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Efendim; Meclisi 
Âlinizin böyle isimler üzerinde tetkikat yapmasını 
muvafık görmüyorum. Encümene gelen teklif vara
kalarında en ziyade nazarı dikkate alınan hususlar şun
lardır : Harekâtı Milliyenin bidayetinden nihayetine 
kadar harekâta iştirak etmiş midir? Fevkalâdeden 
terfi etmiş midir? Kıdem ve daha buna mümasil ka
nunun ruhuna temas eden nokat tetkik edilerek ona 
göre karar verilmiştir. Böyle her teklif varakasını ay
rı ayrı her zabitin, hidematı tetkik edilerek taltifi ci
hetine gidilmesini Heyeti Celile terviç ederse ayrı ayrı 
isim üzerinde tetkikat yapalım. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Bendeni
zin sözüm Encümene ait değildir. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Bir sual soracağım. 
Bunlardan bazılarının terfie lâyiktir diye Müdafaai 
Milliyeye gönderildiğinden bahis buyuruldu. Müda
faai Milliye Vekâleti bunu emir, talimat şeklinde te
lâkki ederek onları terfi mi ettirecektir nedir? Nasıl 
olacaktır? Malûmu âliniz Encümenin terfilere müda
hale hak ve salâhiyeti yoktur. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Efendim; hizmetin
den dolayı terfie müstahak zabitanın adedi pek çok
tur. Fakat hepsini terfi ettirmek için aynı miktarda 
münhalât yoktur. 

Hepsini terfi ettirsek açıkta kalacaklar ve bu
gün bulunduğun rütbedeki tahsisatı dahi alamıyacak-
tır. Binaenaleyh Müdafaai Milliye Vekâleti mevcut 
münhalâtı nazarı dikkate alarak hidematlarının de
recesine göre muayyen bir kısmının terfii ile diğer
lerinin kamilen takdirname ile taltifini muvafık gör
müş ve Encümeniniz de gönderilen teklif varakala
rını tetkik etmiştir. Bu tetkikat esnasında nisbeten 
fazla hizmeti görülenlerin mevcut münhalâta yerleş
tirilmek üzere terfileri Encümence mütalâa olarak 
serdedilmiştir. Bunların terfi edip etmemesi herhal
de Müdafaai Milliye Vekâletinin kararına vabestedir. 
Yani kati olarak bunların terfiine Encümeninizce 
karar verilmemiştir. Hizmetlerine nazaran terfıa şa
yan görülenler mütalâa tarzında vekâlete yazılmıştır. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Pekâlâ zabta geçsin. 
RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Bu gibi zevatın 

hidematıru, sicil ve hususatı sairesini Müdafai Milli
ye Vekâleti bir defa daha tetkik edecektir ve ona göre 

(2) Başvekâlet tezkeresiyle defter, zabtın nihayetine 
merbuttur. 
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kararlarını verecektir. Mesuliyet kendilerine aittir. 
ABİDİN BEY (Saruhan) — Bir kısmı terfi edi

yor. Tabiî fazla muhassesat alacaktır. Bir kısmı yal
nız takdirname ile taltif ediliyor. Muhassesat almıya-
cak, bunda nisbet var mıdır? 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Anlayamadım efen
dim. 

ABİDİN BEY (Saruhan) — Bir kısmı terfi edi
yor. Fazla muhassesat alıyor. Bir kısmı da takdirna
me ile taltif ediliyor. Takdirname içerisinde de mu
hassesat var mıdır? 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum/) — Takdirname ile 
taltif olunanlar iki maaş nisbetinde para alacaktır. 
Hükümetçe yapılan terfi projesinde takdirnameler. 
bir veya iki sene kıdem zammını mucip olacak ki 
Heyeti Celileniz yeni gelecek bu terfi kanununu ka
bul buyurursa o zaman bir takdirname, bir veya iki 
sene kıdem itibar edilecektir. Bu suretle takdirname 
alanlar da kıdemine zam suretiyle de tartıl edilecektir. 

RElS — Efendim; mazbatayı reye arz ediyorum. 
Kabul edenler el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kal
dırsın.. Kabul edilmiştir. 

4. — Teşkilâtı Milliye ve Müdafaai Hukuk Cemi
yetleri mensubin ve efradından yetmiş sekiz zatın 
mahiyeti hizmetlerinin icap ettireceği derecata göre 
taltifleri hakkında Başvekâletten mevrut (3/360) nu
maralı tezkere ve Müdafaai Milliye Encümeni maz
batası : 

RElS — Okunacak, 

Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 
Heyeti Umumiyeye 

15 Mayıs 1335 tarihinden itibaren Cidali Milliye 
biliştirak fevkalâde yararlıkları görülenlerin İstiklâl 
Madalyası ile taltifleri hakkında Başvekâletten mev
rut tezkere ve inha evrakını tetkik ettik. 

İnha edilen (271) zattan (11) zatın muamelesi 
noksan görülerek evrakının iadesine, (94) zatın inha 
evrakının reddine, (166) zatın İstiklâl Madalyası ile 
taltifine encümen karar vermiştir. (3) 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi Namına 

Rize 
Ekrem 

Mazbata Muharriri Kâtip 
Rize Kocaeli 

Ekrem îbrahim 

(3) Başvekâlet tezkeresiyle defter zabtın nihaye
tine merbuttur. 

Aza Aza 
Malatya Kastamonu 

Mahmut Nedim Halit 

Aza Aza 
Erzurum Siverek 

Rüştü Kadri 

Aza 
Ordu 
Recai 

REİS — Efendim; Mazbatayı reye arz ediyorum. 
Kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın.. Kabul 
etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın.. Mazbata kabul 
edilmiştir. Bu mesele hakkında Rüştü Paşanın takriri 
vardır. 

Takrirler 
1. — Erzurum Mebusu Rüştü Paşanın; mütareke

nin ilk günlerde muhtelif kongrelere iştirak eden ze
vatın İstiklâl Madalyasiyle taltifleri hakkında takriri 
(4/196) 

REİS — Okunacaktır. 

Meclis Riyasetine 
Mütarekenin ilk günlerinde Erzurum, Sivas, Ba

lıkesir gibi kongrelere aza olarak iştirakle müdafaai 
hukukların esaslarını kuran zevattan İstiklâl Madal
yası almıyanların Hükümet tarafından isimleri ma
hallerinden tahkik ve birer madalya ile taltifleri Mec
lise arz ve inha edilmesini teklif eylerim. 5 Nisan 1341 

Erzurum 
Rüştü 

REİS — Müsaade buyurursanız Hükümetin nazarı 
dikıcatini celbedelim (kanun var zaten sesleri). Efen
dim; Hükümetin nazarı dikkatini celbetmek için Baş
vekâlete havale ediyoruz. 

Tezkereler 
1. — Büyük Millet Meclisi, Riyaseti Cumhur Büt

çelerinin 1339 senesi hesabı kati cetvelleri hakkında 
Tetkiki Hesabat Encümeni tezkeresi (3/415) 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

Rey istihsali 
1. — Bahriye fevkalâde Bütçe Kanunu Lâyiha-

siyle, 

2. — Demiryollar inşat ve işletme müdüriyeti 
umumiyesi 1341 bütçesini tayini esami ile ikinci defa 
reye vazı. 

REİS — Bunları ikinci defa reye vaz edeceğiz. 

88 — 
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İntihaplar 
1. — Divanı Muhasebat azaları intihabı : 
REİS — Müsaade buyurursanız Divanı Muha

sebat azaları için de intihap yapılacaktır. Her üç reyi 
birden yapalım. (Muvafık sesleri). 

Takrirler 
2. —- Malatya Mebusu Doktor Hilmi Beyin; Di

vanı Muhasebat azasından Âlim Efendi ile Hasan 
Zeki Beyin masebak hallerinin tetkiki hakkında bir 
komisyon teşkiline dair takriri. 

REİS — Efendim; Divanı Muhasebat azaları 
hakkında bir takrir vardır, okunacaktır : 

Meclis Riyaseti Celilesine 
Mukaddema intihap edilen Divanı Muhasebat aza

ları meyanından Saruhan Muhasebecisi Âlim Efendi 
ile Hasan Zeki Beyin sicilleri ve masebak hallerinin 
tetkiki ile müstafi addedilmeleri hususunda bir komis
yon teşkilini rica ve teklif ederim efendim. 4 Ni
san 1341 

Malatya 
Hilmi 

REİS — Efendim; nazarı dikkate alınıyor mu? 
(Anlayamadık sesleri), (tekrar okunsun sesleri). 

(Malatya Mebusu Hilmi Beyin takriri tekrar 
okundu). 

REŞAT BEY (Saruhan) — Ne bu canım? 
REFİK BEY (Konya) — Yine gürültüye sebebi

yet verecekler (red sesleri) 

REİS — Nazarı dikkate alanlar lütfen el Saldır
sın.. Nazarı dikkate almıyanlar el kaldırsın.. Nazarı 
dikkate alınmamıştır. 

Divanı Muhasebat için iki zat intihap olunacak
tır. 

Efendim; Divanı Muhasebat intihabına başlıyo
ruz. 

(Artvin dairei intihabiyesinden istihsali ârâya baş
landı) 

Efendim; yoklamada bulunmıyan zevat lütfen rey
lerini istimal buyursunlar. Bir takrir vardır, okuna
caktır: 

3. — Burdur Mebusu Hüseyin Baki Beyin; Be
lediye Kanununun bazı mevaddının tefsirine müteal
lik Dahiliye Encymeni mazbatasının müstacelen mü
zakeresine dair takriri. 

Riyaseti Celileye 
Ruznamei müzakeratın 50 nci numarasındaki 

Belediye Kanununun bazı mevadının tefsirine dair 
Dahiliye Encümeni mazbatasının halkın belediye iş-
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terine ehemmiyetle alâkalarına binaen müstacelen mü
zakeresini teklif ederim efendim. 

Burdur 
Hüseyin Baki 

REİS — Efendim; ruznamenin ellinci maddesin
deki Belediye Kanununun tefsirine ait lâyihanın müs
tacelen müzakeresini teklif ediyorlar. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın.. Müstaceliyet teklifi kabul edilmiştir. 

4. — Sivas Mebusu Rahmi' Beyle rüfekasının; ted
risatı İptidaiye Vergisinin tadilini mutazammın tek
lifi kanuninin müstacelen ve tercihan müzakeresini 
arz ve teklif ederiz-

Sivas 
Rahmi 
Giresun 

Hacim Muhittin 
Gelibolu 

Celâl Nuri 
Antalya 

Ahmet Saki 
Karahisarışarki 
Mehmet Emin 

Kastamonu 
Ali Rıza 
Aksaray 

Vehbi 
Saruhan 

Etem 
İzmir 
Kâmil 

Çorum 
Mustafa 
Saruhan 
Reşat 

Eskişehir 
Abdullah Azmi 

Muş 
Osman Kadri 

Konya 
Tevfik Fikret 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

Niğde 
Ata 

Diyarbekir 
Hasan Fehmi 

Konya 
Musa Kâzım 

CAVİT BEY (Diyarbekir) — Efendim; zaten em-
cümence müstaceliyet takarrür etmiştir. 

REİS — Efendim; müstaceliyet teklifini kabul. 
etmeyenler ellerini kaldırsın.. Müstaceliyet teklifi 
kabul edilmiştir. Bir de tercihan müzakeresini de 
teklif ediyorlar. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Müsaade buyurun efen
dim. Zaten tercihan kabul edilenlerin sırası vardır. 

REİS — Tabiî efendim; sıra üzerine müzakere 
edilecektir. Heyeti Celile kabul buyurursa bu sırayı 
takiben gideriz. Tercihan müzakeresini kabul eden
ler el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Ter
cihan müzakeresi de kabul edilmiştir. Yani tercihan 
müzakeresi icra kılınan kanunların sırasına bu da 
geçmiştir. 

ŞEFİK BEY (Beyazıt) — Ruzname hakkında söz 
söyleyeceğim. 



î : 94 5 s 4 . 

Efendim; memurinden ailelerini bilahare celbeden- I 
lere ait harcırahlara dair teklif hakkında geçenlerde 
Kavanini Maliye Encümeni Meclisi Âliye beş fıkra
dan ibaret bir mazbatai tefsiriye takdim etti. Heyeti 
Celile onun ehemmiyetini takdir buyurarak tercihan 
ve müstacelen müzakeresini kabul buyurdu. Beş fık
radan üçü tasdiki âliye iktiran etti. Diğer iki fıkrası 
ibaratında bazı noksan görüldü. Tereddüt hasıl oldu 
ve Encümene verildi. Encümen de Maliye Vekilinin 
huzuruyle ikinci defa müzakere edildi ve Heyeti Celi-
leye takdim edildi. Bu karan tefsiri müstacel ve mü
reccahtır. Bugünkü ruznamenin elli dördüncü numa
rasında mukayyettir. Onun oradan ihracı ile müsta
cel ve müreccah ruznameye ithalini teklif ve arz edi
yorum. 

REİS— Elli dördüncü numara mı efendim? 

/. — Konya Mebusu Mustafa Feyzi Efendinin; 
biliştirak tasarruf olunan emvali gayrimenkulenin tak
simi hakkındaki 1 Kanunuevvel 1339 tarihli Kanunu
nun sekizinci ve dokuzuncu maddelerinin tadiline dair 
(2/392) numaralı teklifi kanunisi ve Adliye Encümeni 
mazbatası: (1) 

REÎS — Heyeti Umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı efendim? (Hayır sesleri) maddelere geçilmesi
ni kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul etmeyen
ler ellerini kaldırsın.. Maddelere geçilmesi kabul 
edildi efendim. 

Biliştirak tasarruf olunan emvali gayrimenkulenin 
taksimi hakkında 1 Kanunuevvel 1329 tarihli kanu
nun sekizinci ve dokuzuncu maddelerini muaddil 
kanun. 

Madde 1. — Kanunu mezkûrun sekizinci maddesi 
berveçhi ati tadil edilmiştir : 

Biliştirak tasarruf olunan bilcümle emvali gayri» 
menkulenin kabili kısmet olmadığı beyaniyle hissesi
nin diğer şerikler canibinden alınmasını veya bey ve 
ferağın icrasını şeriklerden biri sulh mahkemesine 
bilmüracaat talep eyledikte evvelemirde tapu kaydı 
celp ve dördüncü madde mucibince o mahal keşt 
ve tetkik olunur. Kabili kısmet olmadığı anlaşılırsa 
mecmuunun ve mecmumıa nisbetle de hissei mezkûre-
nin bedeli misilleri mahkemece müntehap erbabı vu
kufa takdir ettirildikten sonra bedel muadderiyle ol-
hisseyi iştira ve teferrua talip olup olmadıklarını 
on gün zarfında beyan etmeleri diğer şürekâya tebliğ 
edilir. Talip oldukları fakdirde satılacak hissenin mü-
tesaviyen talip olanlara ve içlerinden biri muamelei 
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] ŞEFİK BEY (Beyazıt) — Evet efendim Heyeti 
Celilenin tercih ve müstaceliyet hakkında kararı var
dır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Esasen üç 
fıkrası kabul edilerek iki fıkrası Encümene iade edil
miştir. Encümenden gelince tabiatiyle okunması lâ-

I zımdır. 
REÎS — Tekrar karara hacet yoktur efendim. 
ŞEFİK BEY (Beyazıt) — Evet efendim Heyeti 

iki fıkradır, şimdi okunur, 
REİS — Efendim; reylerini istimal buyurmayan 

zevat var mıdır? İstihsali ârâ muamelesi hitam bul
muştur. 

NACİ BEY (Elâziz) — Esat Bey (Rize), İhsan 
Bey (Ankara) Divanı Muhasebat intihabat! hakkın
daki rey pusulalarını tasnife bakura memur edildiler. 

mütesaviye icrasına muvafakat etmiyerek ziyade be
del verdiği halde ise yalnız şerikler beyninde bilmü-
zayde uhdesüne takarrür eden şerike bey ve ferağ 
muamelesinin icrasına karar verilir. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 
BESİM BEY (Mersin) — Efendim; Konya Me

busu Muhteremi Mustafa Feyzi efendi tarafından 
teklif edilen bu tadil kanunu hakikaten bir ihtiyacı 
adlîmizi temin ve tatmin ediyor. Hakikaten bu izalei 
şüyu kanunu birçok müşkülâtı badi oluyor. Bilhassa 
mecalisi idare tarafından yapılan keşfiyat sulh hakim
lerince, mamulümbih ve muteber addedilmediği için 
muamele tekrar ediliyor ve orada verilen emekle, 
sarfedilen paralar boşa gittiği gibi sulh hâkiminin de 
vaktini izaaya badi oluyor. Onun için bu teklifi ka
nuni muvafıktır ve muhterem Adliye Encümeni de 
bunu güzel esaslarla kabul etmiştir. Bendeniz esas 
itibariyle taraftarım. Yalnız esas kanundaki «bilişti
rak tasrruf olunan arazi ile müsakkafat ve müs-
tağallâtın ve bilcümle emval ve akarın kabili kısmet 
olmadığı beyaniyle» tabirini Adliye Encümeni ihti
sar ederek «biliştirak tasarruf olunan bilcümle em
vali menkulenin kabili kısmet olmadığı beyaniyle» de
miştir. Yani arazi, müsakkafat, müstagallat ve bil
cümle emval ve akara mukabil olmak üzere bir (gay
rimenkul) kelimesini koymuştur. Halbuki evvelki 
kanunda emval kaydı vardı. Gayri menkule kaydı em
vale şamil değildi. Yani kanunu asli arazi, müsakkafat 
ve müstağallâtı kaydetmekle beraber emval kaydını 
da ayrıca zikretmiştir. Malumu âünizdir ki, maki
ne gibi dinamo vesaire gibi gayri kabili taksim bazı 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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emval vardır ve bu menkuldür. Fakat şürekâ ara
sında taksimi kabü değildir. Bundan dolayı mehakim 

~ de duçarı tereddüt oluyor. Evvelki kanunun emval 
kaydı da, arazi, müsakkafat ve müstağallât ile zik
redilecek olursa makine gibi menkul, fakat gayri ka
bili taksim şeylerin taksimi kabü olur. Yani suyun 
izalesi mümkün olur. Bu itibarla kanunun dü
şünülen hikmeti vazı da daha iyi inkişaf etmiş olur. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bilûmum emvali gayrimenkule dahil midir? Bilûmum 
emvali menkuleyi kast ediyor musunuz? 

BESİM BEY (Devamla) — Hayır, gayri kabili 
taksim olan emvali gayrimenkule. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
- O halde kayıt koyunuz. Gayrikabili taksim emvali 

gayrimenkule deyiniz (Zaten öyledir sesleri). 

BESİM BEY (Devamla) — Evet efendim; gayri 
kabili taksim beyaniyle tabiri musarrahtır. Arz etti
ğim evvelki kanunda emval kaydı vardır. Adliye* En
cümeni akaratı müstağallât tabirini uzun görerek tay
yetmiş ve hepsine şamil olsun diye yalnız emvali gay
rimenkule tabirini koymuştur. Adliye Encümeninden 
çok rica ederim, teklifimi kabul buyursunlar (Kabul 
sesleri) bu suretle bu kabil ihtilâfat da halledilmiş 
olur. Maksadı acizanem, emval kaydının eski kanun
da olduğu gibi muhafazasıdır. Çünkü malumu âlileri
dir ki, ahkâmı umumiyeye göre mehayce icap eden 
Mecelle ahkâmınca taksim kabil olmayınca mühayeye 
gitmek lâzımdır. Halbuki İzalei Şüyu' Kanunu mu
cibince mühayeye gitmek lüzumu yoktur ve arz et
tiğim esbaptan dolayı bu kabil müşâ şeylerde ne me-
kânen mühayeye imkânı vardır, ne de zamanen mü
hayeye imkânı vardır, ne de elden çıkarmak imkânı 
vardır. Onun için tarafeyn razı olmadığı takdirde 
şürekâ bunda birçok ihtilâfa duçar oluyorlar ve hük-
kâm da hakikaten çok duçarı müşkülât oluyor. Rica 
ederim eski kanun kaydını aynen muhafaza ederek 
tadili ahiri tamamen kabul etmek lâzım gelir. (Kabul 
sesleri) . 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHARRİ
Rİ MÜNİR BEY (Çorum) — Efendim; bendeniz 
zannediyorum ki bilcümle emvali gayrimenkule den
mekle buyurdukları mahzur bertaraf edilmiş oluyor. 
Makine haddizatında menkuldür. Ancak bir fabri
kanın müessesatından, müştemilâtından ise yani bir 
binada mevzu ve müesses ise bittabi binaya tabidir 
ve bu halde binanın heyeti umumiyesi kabili taksim 
midir, değil midir? Meselesi mevzuübahistir. Bir bina
ya, bir fabrikaya mevzu makine gibi tesisatı gayri-

menkulenin tevabii asliye ve zaruriyesindendir. Bir 
binanın bir fabrikanın böyle tevabiinden olmıyan mü
cerret ve başlıbaşına olan makineler hakkında bit
tabi bu kanun tatbik olunamaz. Madde ayarım mani 
efradını camidir. Bilcümle emvali gayrimenkule de
mekle maksat hâsıldır. Muhaza Encümen bu nokta
da İsrar etmez. Arzu buyurulursa tadil edilen mad
denin aslındaki fukarat muhafaza edilebilir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Doğrudur 
Münir Bey. 

BESİM BEY (Mersin) — Kabul buyuruyarlarsa 
hacet yok, kabul buyurmuyorlarsa bir sualim var. 

MÜNİR BEY (Çorum) — Buyurunuz efendim; 

BESİM BEY (Mersin) — Efendim; malumu âliniz 
makinenin mevzu olduğu bina bazan icar ile olur. Ya
ni bina dahil olmaz, arz ettiğim makine olabilir ve bu 
menkuldür. Yani o binadan kaldırılıp diğer binaya 
nakledilebilir. 

MÜNİR BEY (Çorum) — Zatıâliniz de makine
nin menkulâttan olduğunu şüphesiz kabul ve teslim 
buyuruyorsunuz. Başkasına ait olan bir yere isticar 
suretiyle vazedilmiş olan müşterek bir makinedeki 
şuyuun izalesi mevzuubahs olursa tekrar arz edeyim 
ki bu kanuna tevfiki muamele edilerek makine müs-
takilen ve münferiden satılamaz. Mevzuubahs olan 
izalei şüyu gayrimenkuller için, gayrimenkul tabirinin 
masadak olduğu şeyler içindir. Asıl kanunun unvanı 
da «Biliştirak Tasarruf Olunan Emvali Gayrimenku-
lenin Taksimi hakkında Kanun»), ibaresini camidir. 
Binaenaleyh bilcümle emvali gayrimenkule denmekle 
maksat tamamiyle ifade edilmiş oluyor. Mamafih 
Encümen noktai nazarında ısrar etmez. Çünkü mese
le muhalli İsrar değildir. Bendeniz keyfiyeti Heyeti 
Celilenin takdirine bırakıyorum. 

REİS — Efendim; başka söz isteyen yoktur. 
BESİM BEY (Mersin) — Reis Bey bendeniz ka

nunun bir fırkasının tadilini teklif ettim. 
REİS — Tadil teklifinizi vermediniz. 

BESİM BEY (Mersin) — Müsaade buyurunuz 
takdim ediyorum efendim. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim; takrir verilin^ 
ceye kadar diğer maddenin müzakeresine başhyalım. 
(Muvafık sesleri.) 

REİS — Efendim; müsaade buyurulursa ikinci 
maddenin müzakeresine başhyalım. 

Madde 2. — Kanunu mezkûrun dokuzuncu madde
si berveçhi âti tadil edilmiştir: 

Satılmak istenilen hisse maddei sabıka mucibince 
diğer şerikler tarafından şirâ ve tefemi olunmadığı 

— W -* 
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ve müstedi olan şerik satmak hususunda ısrar eyledi
ği veya bedeli misillü mukaddere razı olmadığı tak
dirde ol mahallin tamamı teminat irae olunan emvali 
gayrimenkule hakkındaki Kanun ahkâmına tevfikan 
mahkemece bilmüzayede talibine ihale ve bedeli şerik
ler beyninde hisselerine, göre taksim edilir ve bu yolda 
satılan mahaller indelicap bittahliye müşteri ve mef-
ruğulehlere teslim olunur. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı efen
dim? (Hayır sesleri) Maddeyi aynen reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... 
Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Madde 3. — tşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesleri.) 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Aksini re
ye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen ellerini kal
dırsınlar... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrasına Adliye ve Ma
liye vekilleri memurdur. 

Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. 
Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiş
tir efendim. 

Efendim; Besim Beyin verdikleri takrir okunacak
tır : 

Riyaseti Celileye 
Maddei kanuniyedeki (bilcümle emvali gayrinıen-

kulenin) tabiri yerine maddei asliyedeki (arazi ile 
müsakkafat ve müstağallâtın ve bilcümle emval ve 
akarın) fıkrasının kabulünü teklif eylerim. 

Mersin 
Besim 

REİS — Efendim; takriri nazarı dikkate alanlar 
lütfen ellerini kaldırsınlar... Nazarı dikkate almayan
lar lütfen ellerini kaldırsınlar... Nazarı dikkate alın
mamıştır. 

O halde efendim; birinci maddeyi aynen reyi
nize koyuyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsınlar... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın
lar... Kabul edildi. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arz edece
ğim. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Ka
bul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Kanunun 
heyeti umumiyesi kabul olundu. 

2. — Kırşehir Mebusu Yahya Galip Beyin; Do
nanma Cemiyetinin ilga ve emvali menkule ve gay-
rimenkulesinin müsaderesi hakkında olup, elyevm 

mevkii meriyette bulunan 6 Nisan 1335 tarihli ka
rarnamenin Meclis Ruznamesine ithaliyle bir karar 
ittihaz olunmasına dair (4/253) numaralı takriri ve 
Dahiliye Encümeni mazbatası. 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
6 Nisan 1335 tarihli kararname ile ilga ve em

vali menkule ve gayrimenkulesinin müsaderesi icra 
olunan Donanma Cemiyetinin yeniden ihyası hak
kında Kırşehir Mebusu Yahya Galip Beyin Heyeti 
Umumiyeden muhavvel takriri mütalâa olundu. Ha
len Donanma Cemiyetinin ihya ve teşkilinde mem
leketin menafii bedidar bulunduğundan mütareke za
manına müsadif İstanbul Hükümeti tarafından neşro
lunan 2 Nisan 1335 tarihli kararnamenin meri olup 
olmaması Meclisi Âlice müzakere olunarak bir ka
rar ittihaziyle maksat hâsıl olacağından mezkûr ka
rarnamenin ruznameye alınması hususunu arz ve tek
lif eyleriz. 
Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Sivas Kayseri 
Ahmet Muammer Ahmet Hilmi 

Kâtip Aza 
Erzincan 

Sabit 
Aza Aza 

Sivas Ordu 
Halis Turgut Faik 

Aza 
Diyarbekir 

Cavit 

REİS — Efendim; Encümenin mazbatasını reyi 
âlinize arz ediyorum. Kabul edenler... (Encümen izah 
etsin sesleri, bir şey anlaşılmadı sesleri). 

İZZET ULVİ BEY (Karahisarı Sahip) — Reis 
Bey; iyice anlaşılmadı. Bir daha okunsun. 

REİS — Okudum efendim; Encümen izahat ver
sin. Encümen namına kim izahat verecek efendim? 

ALİ RIZA BEY (Kastamonu) — Efendim; bu 
mesele... 

ŞAHİN EFENDİ (Gaziantep) — Reis Bey evvelâ 
Encümen izahat versin. Badehu söz söylensin! 

ALİ RIZA BEY (Kastamonu) — Efendim ben
deniz Encümen namına değil, şahsî mütalâatımı söy
leyeceğim. (Encümenden kimse yok sesleri) 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Efendim; müsaade ederseniz bendeniz arz 
edeyim. Fakat Encümen namına değil, şahsım na-

(1) Zabıt ceridesinin nihayetine merbuttur. 
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mına, Yahya Galip Beyin teklifinden anlaşılan şey, 
Ferit Paşa zamanında bu cemiyetin ilgası hakkında 
bir kararname vardır. Şimdi o kararnamenin ruz-
nameye alınarak müzakere ve reddedilmesi tarzında
dır. Tabiî o kararname Meclis dosyalan içinde var
dır. Şimdi o kararname ruznameye alınır ve müza
kere edilirse Donanma Cemiyetinin vaziyeti asliyesi 
iade edilmiş olur. Mesele budur. Bunda uzun boylu 
müzakere edilecek bir şey yoktur. 

ALI RIZA BEY (Kastamonu) — E/endim; Do
nanma Cemiyeti Müessesatı Milliyemiz meyanında 
mühim bir cemiyet idi. Bu cemiyet vasıtasıyle Do
nanmaya bir çok muavenetler edilmiştir. Zırhlılar 
torpidolar alınmıştır. Bunun bir takım müessesatı ti-
cariyesi ile menabii serveti vardı. Bunları Ferit Pa
şa Hükümeti diğer müessesatı milliye meyanında it
tihat ve Tarakkinin müessesatından addederek Düveli 
itilâfiyenin vesairenin tazyiki ile lağvetti. Hatta ye-
diyüzelli bin lira kadar da mevcut nukut ve aksiyon
ları vardı. Onlara da vaziyed ettiler. Esasen bundan 
maksat da, bu müessesei milliyenin ilgası ile parası-. 
na da vaziyet ederek israf etmekten ibaretti. Şimdi 
ise bunların yeniden iadesi lâzımdır bu memleket için 
pek nafidir. 

MALtYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim; bu cemiyetin ihyası hakkında ruznamede 
teklif vardır. 

ALÎ RIZA BEY (Devamîa) — Evet kararname
nin feshi ile cemiyetin tekrar ihyası hakkındadır. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Kararname evvelâ ruznameye alınsın. 

ALİ RIZA EEY (Devamîa) — Evet kararname 
ruznameye alınmak lâzımdır. Fakat her halde Donan
ma Cemiyetinin ihyası da lâzımdır. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Kanun gelmedikçe, burada müzakere et
mek beyhudedir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim; 
İstanbul Hükümeti 2 Nisan 1335 tarihinde şöyle bir 
kararname neşretmiş: 

1. — Müdafaai Milliye ve Donanma Cemiyetleri 
fesh edilmiştir. 

2. — Mezkûr cemiyetlerin nukut ve emvali men
kule ve gayrımenkuleleri hazineye devir ve teslim 
olunacaktır. 

3. — İşbu kararname tarihi neşrinden muteber
dir, diyor. Bunun tarihi, 2 Nisan 1335'tir. Halbuki 
Büyük Millet Meclisinin bir kararı mahsusu vardır 
ki, 16 Marttan sonra İstanbul Hükümetinin ittihaz 
ettiği mukarrerat mülgadır. (Bravo sesleri) 

— $8 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — O kararna
me 1335 seııesinindir efendim. 

ALİ RIZA BEY (Kastamonu) — Donanma Ce
miyeti kararnamesi mendir. Bu ise 1336'dan evvel 
oluyor. Tarihine bakınız. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Zaten o 
kanun mucibince bu kararlar münfesihtir. Kararna
menin kesbi kanuniyet etmesi lâzım gelir. Binaena
leyh kararname müzakere edileceği için ruznameye 
alınmalıdır. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim; 
müzakere kâfi değildir. Mesele usul ve kanun mese
lesidir. Şimdi bir kararname vardır ve el'an mamü-
lünbihtir. Bu kararnamenin ilgasına dair bir tek
lif de yoktur. Bir kanunun ilgasına ait olan teklif 
böyle olmaz. Bu kararnamenin hükmü elyevm meri
dir ve bu kararname ile bu cemiyet ilga edilmiştir. 
Bu kararnamenin ortadan kaldırılması için, «filan ta
rihli kararname mülgadır» diye iki maddelik bir ka
nun yapılmak lâzımdır. İşte arz ettiğim gibi, o ka
rarnamenin ilgasına dair elde bir teklif olmalı ve o 
teklifi müzakere etmeliyiz. Ondan sonra da bu cemi
yetin ihyasına çalışmalıyız. 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — 
Efendim; Kırşehir Mebusu Yahya Galip Bey arka
daşımız, Donanma Cemiyetinin ihyası hakkında bir 
teklif yapıyor. Donanma Cemiyeti mevcut ve mües
ses iken İstanbul Hükümeti Ferit Paşa zamanında 
16 Mart 1336'dan evvel bir kararname ile bu cemi
yeti ilga ediyor. Büyük Millet Meclisi teşekkül ettik
ten sonra bir karar vermişti- 16 Mart 1336'dan son
raki İstanbul Hükümetinin çıkarmış olduğu karar
lar, kanunlar keenlemyekûndur, denilmiştir. Eğer bu 
karar da 16 Marttan sonra ise esasen mesele yok
tur. Yani vermiş oldukları kararın bir kıymeti hu-
kukiyesi yoktur. Fakat 16 Marttan evvel olduğu tak
dirde ise, bu, çrtyanı tetkiktir. O kararda dedik ki, 
İstanbul Hükümetinin çıkarmış olduğu kararname
ler Büyük Millet Meclisince tetkik edilsin, içlerinde 
ihtimal ki, menafii mülk ve millete nafi olanları var
dır, olmayanları vardır. Olanlar bulunduğu takdirde 
bizim de tasvibimizle kanuniyet iktisap edecek, ma-
mülünbih olacaktır. Muvafık olmayanları varsa; 
onlar da tetkik edilecek ve yine bir karar verilecekti 
ki, mesele kalmayacaktı. Binaenaleyh bu mesele; 
yani Donanma Cemiyetinin yeniden ihyası hakkın
daki teklif Büyük Millet Meclisinin 16 Mart tarihin
den evvelki kararname hakkındaki kararına tevfikan 
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yine Büyük Millet Meclisinde tetkik edilmesi lâzım
dır. Çünkü 16 Mart 1336'dan evvele tesadüf etmesi 
dolayısıyle onları tetkik ederiz. Tetkikimizde o ka
rarnamenin muvafık olmadığını teslim ettiğimizde 
kararnameyi reddetmişizdir. Donanma Cemiyeti 
mevcuttur. Donanma Cemiyeti hali sabıkta devam 
edecektir ve vaziyeti ne olacaksa yani teşkilâtı haliye-
sinin ne olması icabederse o yapılacaktır. Binaenaleyh 
şimdi bizim vereceğimiz karar Ferit Paşa Hükümeti
nin vermiş olduğu kararı kabul mü edeceğiz, yoksa 
kabul etmeyecek miyiz? Mesele budur. Yani karar
nameyi reddettiğimiz zaman mesele bitmiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Reddedi
lince cemiyet ihya olunsun demektir. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Şunu arz 
edeyim ki, encümen kararnameyi muvafık bulma
mıştır. Kararnamenin reddini tasvip etmiştir. Onu 
Heyeti Celilenize arz ediyorum. Heyeti Celile o ka
rarnameyi reddederse Donanma Cemiyeti ihya edil
miş olur ve mesele kalmaz. 

REİS — Efendim; müsaade buyurulursa bunu 
Encümene iade ederiz. Mevadı kanuniyesini ihzar 
eder, bize gönderir. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Encümene 
iadesine lüzum yoktur efendim. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim; 
mesele Ferit Paşa zamanında çıkarılmış bir kararna
me meselesi değildir. Biz yeni bir mesele karşısında
yız. 16 Mart 1336 tarihinden evvel çıkarılmış olan 
bu kanun ve kararnameler şimdi tekrar Büyük Mil
let Meclisi tarafından görülecek, okunacak, tetkik 
olunacak ve yeniden kanuniyeti tasvip olunacak mı
dır? Evvelki kanunu esaside böyle bir fıkra ve böyle 
bir madde vardır: (Kanunu muvakkatlar yahut ka
rarnameler Meclisi Mebusandan geçinceye kadar mu
teber olmak üzere çıkartılmıştır). Şimdi bunlar bu 
tarihte yine kanuniyetini muhafaza etmektedirler. 
Fakat elimizdeki Teşkilâtı Esasiye Kanununda böy
le bir madde yoktur. Şimdiye kadar çıkarılmış olan 
bütün kanunlar ve kanunu muvakkatler, kararname
ler burada - Büyük Millet Meclisinde - yeniden tet
kik edilecek midir, edilmeyecek midir? Buna ait zan
nediyorum ki, hiç bir fıkra yoktur. Binaenaleyh bu 
meselenin arz ettiğim noktasının tetkiki iktiza eder. 
Bendeniz Kırşehir Mebusu Yahya Galip Beyin bu 
teklifinden sarih bir maksat istidlal edemiyorum. 
Doğrudan doğruya meselenin Meclis ruznamesine 
ithal edilmesi teklifinde bulunuyor. İthal edilecek, 
müzakere olunacak» fakat teklif nedir? Teklif, doğ

rudan doğruya, evvelce arz ettiğim gibi, bu kararna
menin Büyük Millet Meclisinde bir kere daha mü
zakeresinden ibarettir. O halde arz ettiğim meselei 
kanuniyenin berveçhi peşin halledilmesi lâzımdır. 
Bütün kanunu muvakkatler ve bütün kararnameler 
bir kere Büyük Millet Meclisince görülecek mi, görül
meyecek mi? 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Büyük Millet Meclisinden geçmeyince ka-
nuniyet kesbeder mi? 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Şu halde bu 
mesele bir kere hallolunmak lâzım gelir. Bendeniz 
bu noktada diğer bir cihetini daha derpiş edilmesine 
kaniim. Eğer Dahiliye Encümeninin bu teklifi bura
da mevzuubahis olur, ret veya kabul edilirse şöyle 
bir vaziyet karşısında kalacağız: Ya Donanma Ce
miyetini aynen ihya edeceğiz veyahut Donanma Ce
miyetinin ilgası hakkındaki bu kararnameyi tasdik 
etmiş, onun ahkâmını takabbül etmiş olacağız. Hal
buki bendenizce bu sırada Donanma Cemiyetinin 
ihyası derecesinde diğer mühim bir mesele vardır. O 
da tayyare cemiyeti meselesidir ve hatta Donanma 
Cemiyetinin ihyasından daha fazla tayyare cemiye
tinin daha ehemmiyetli bir surette nazarı dikkate 
alınmasına kaniim. Bu noktadan nazarı dikkate alın
mak suretiyle müzakeresi icabeder. Bendeniz diyo
rum ki, bu teklif Encümene iade olunsun. Eğer bu 
teklif nazarı dikkate alınarak Donanma Cemiyetinin 
ihyası kabul edilirse tayyarecilik ve tayyare ihtiyacı 
da nazarı itibare alınarak her ikisi birleştirilsin ve o 
suretle ihyasına karar verilsin ve evvelki kanun bu 
şekilde tadil edilerek tekrar mevkii meriyete konsun. 

Teklif ve ricam bundan ibarettir. 
ALİ RIZA BEY (Kastamonu) — Efendim; Do

nanma Cemiyeti öteden beri müesses olan bir cemi
yettir. Tayyare Cemiyeti ise, yeni teşekkül etmiştir. 
Bu iki cemiyeti bir birine karıştırmamak lâzımdır. 
Donanma ve Tayyare Cemiyeti bir birine karışırsa 
bunların sarfiyatı ve ianatı da birbirine karışır. Bi
naenaleyh iki cemiyet de başlı başına kalmalıdır. Do
nanma Cemiyeti, Donanma Cemiyeti olarak kalırsa 
ve Tayyare Cemiyeti de Tayyare Cemiyeti olarak 
kalırsa o zaman her iki cemiyetin inkişafına vesile 
verilmiş olur. Fakat bu her iki cemiyet birbirine ka
rıştırılırsa her ikisi de tarakkiden, inkişaftan mahrum 
kalır. (Doğru sesleri) Binaenaleyh Donanma Cemiye
ti ile Tayyare Cemiyeti birbirine karıştırılmamalıdır. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim; 
işin Donanma Cemiyetine taallûk eden kısmı basit-
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tir, suhuletle halledilebilir. Fakat kararnamelerin 
mahiyeti mevzuubahis oluyor. Kararnameler hak
kında mümkün olduğu kadar, esasatımıza muvafık 
bir neticeye vasıl olursak tatbikatta suhulete mazhar 
oluruz. Çünkü bugün kanun hükmünde olan ve adli
yemiz tarafından tatbik edilen birçok kararnameler 
vardır ki... 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) —. 
Bütün varidat kanunları kanunu muvakkattir. Ka
rarnamedir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Evet efen
dim; birçok yerde kararname var. Bu kararname es
ki kanunu esasinin 36 ncı maddesi mucibince çıka
rılmıştır. Binaenaleyh kanunu esasinin mevkii meri
yette bulunduğu zaman o maddenin meri bulunduğu 
zamanlara kadar k!i; Büyük Millet Meclisinin teşek
külünden mukaddem 16 Mart 1336 tarihine kadar 
çıkan bütün kararnameler kanun hükmünde meridir 
ve tatbik edilmektedir. Bunlara eski kanunu esasinin 
36 ncı maddesi o hakkı vermiş, binaenaleyh bugün 
bunları ilga edersek bu hu meta Teşkilâtı Esasiye Ka
nunumuza bir madde konmamış olduğundan bunla
rın kanun hükmünde bulunması lâzım geldiğini tek
rar arz ediyorum. Binaena'eyh Donanma Cemiyetine 
taallûk eden bir kararnameler de encümenlerin hep
sinin ruznamesindedir. Encümenler bunu ihzar etme
dikçe bunlar, sanki Büyük Millet Meclisinden sadır 
olmuş kavanin gibi mamulünbihtir. Herhangi bir 
münasebetle böyle Meclisi Âliye bir kararname ge
lirse tabiatiyle o kararnamenin ya ret veya tasdikiyle 
şekli kanuniyet alması icabeder. Binaenaleyh şimdi 
bu kararname buraya gelmiştir. Bu kararnameyi ilga 
ettiğimiz zaman vaziyeti evveliye avdet eder ve Do
nanma Cemiyeti kendiliğinden mevcut olur. Meclisi 
Âli bunu bir kararname ile kaldırabilir. Kanuna ha
cet yoktur. Kararname ile kaldırınca vaziyeti evve
liye rücu eder. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Rücu etmez. 
FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Efendim; 

rücu etmez denildiği vakit bir delili kanuni ile... 
AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Sonradan. 

lağvedilirse nasıl hali sabık avdet eder? 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz. Eski Kanunu Esasinin 36 ncı maddesin
deki vaziyeti göz önüne getirelim. Eski Kanunu Esa
sinin 36 ncı maddesi mucibince Hükümet bir karar
name neşreder. O kararnameyi Meclisi Âliye getirin
ceye kadar maalesef kabul edilmiş kanun hükmün
dedir. O kararname Meclise geldi, Meclis reddetti. 

Meclis kesbİ tamamiyet etmemiş olan bir kararna
menin, kararaameliğini reddetmek için bir kanun mu 
yapacaktır? 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) - Reddettiği 
tarihten itibaren nafiz değildir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Nafîzlik 
başka meseledir, gayrı nafîzlik meselesi yine başka
dır. Nüfuz meselesiyle bunun taallûku yoktur. Bu 
kararnamenin refi bir karar ile mi veyahut kanunla 
mı icra edilecek? Açın eski kanunu esasiyi... 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) •— 
Kanunla. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Meclisi Âli 
bir karar verir, iş biter. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Hiç bir 
vakit kararname kanunla ortadan kalkmaz. Mecli
sin reddi ile muamele tamam olur. Kanunluğu orta
dan kalkar. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — O eski kanunu 
esasiye göredir beyim! Yeni Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunda öyle bir şey yoktur. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Kararna
meyi Meclis reddetti mi mesele bitmiştir. Esasen o 
artık kanun olamaz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim Feridun Fikri Beyefendinin mtitalâai hu-
kukiyesi vardır. Yalnız meselenin bir noktai nazar
dan tashihi icabeder. Bir kere bizim taamülümüz 
vardır, eski zamandan kalma kararnameler ve kanu
nu muvakkatler üzerine ne yaptığımız malumdur. 
Büyük Millet Meclisinin mesaisi meyanında bu var
dır. Kanunu muvakkatle Harbi Umumî içerisinde 
mubayaasına karar verilen bazı şimendifer şirketle
rinin mubayaasından sarfınazar edildiğine dair ka
nunu muvakkatin ilgası bizim Büylük Millet Mecli
sinden müteaddit defalar geçmiştir ve onların her 
biri kanun halinde geçmiştir. Bendeniz fikirlerini 
yanlış anlamadımsa - ki, esasen söz almaktaki mak
sadım budur - Meclisi ÂH bir kararla kanunu mu
vakkati orta yerden kaldırınca o kararın, o kanunu 
muvakkatin vaz edildiği tarihe avdet etmesi manası
nı ifade ettiler, öyle mi? 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Bu Feridun 
Fikri Beyin mantığıdır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Çünkü eski Kanunu Esasi mucibince kanun kuvve
tine haiz olan muvakkat kanunların Meclisi Âlice 
kanuniyeti reddedildiği tarihe kadar bunlar diğer ka-
vanfni katiyeden farklı değildir ve bunları istinaden 
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yapılan şeyler sahih ve meridir. Bir misal arz ede
yim: Bugün almakta olduğumuz temettü vergisi mu
vakkat bir kanuna müstenittir. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Misal çok Ha
san Bey. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Şimdi Feridun Fikri Beyin mebdee avdet esasını ka
bul edecek olursak, temettü vergisi mademki karar
namedir ve Meclisi Âliden kanuniyeti geçirilmek 
üzere Meclisi Âlinin ruznamesindedir, farz edelim 
ki, temettü vergisini bir misal olarak arz ediyorum. 
Bu kanunu muvakkati Meclisi Âli feshetti - gerek 
kanunla ve gerek kararname ile bendenizce haizi 
ehemmiyet olan cihet bu değildir - eğer mebdee av
det edecek olursak bu memlekette cibayet ettiğimiz 
bilcümle temettüatın iadesi lâzımgehr. Böyle bir şe
yin ihtimal ve imkânı hukukisi var mıdır? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Böyle de
medim efendim. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bendeniz belki yanlış anladım. Mebdee avdet yok
tur. İster kararname ile ister maddei muvakkata ile 
olsun tarihi ilgasına kadar ahkâmı caridir ve kati
dir. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Efendim; bu 
mesele hukuku esasiye noktai nazarından ehemmi
yetli bir meseledir. Hali hazıra göre Feridun Fikri 
Beyin buyurdukları gibi kararnamelere kanun hü
küm ve kuvvetini veren malumu âliniz eski kanunu 
esasinin bir maddesi idi. O maddede hatırımda kal
dığına göre diyordu ki; «Meclisçe bir karar verilin
ceye kadar o kararnameler kanun.hüküm ve kuvve-
tindedir» Meclisçe verilen karar ister o kararname
nin kabulü halinde bulunsun, ister o kararnamenin 
reddi halinde bulunsun. Meclisçe reddolunacak olur
sa, reddolunduğu tarihe kadar hükmünü ifa eder. 
Yalnız bugünkü Teşkilâtı Esasiye Kanunu, 1293 ta
rihli kanunu esasiyi ortadan kaldırmış olduğu için 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun neşrolunduğu tarihten 
itibaren bu kararnamelerin kuvveti nedir? Bu, yok
tur. Çünkü o kararnamelerin kanun hüküm ve kuv
vetini veren eski kanunu esasinin bir maddesi idi. 
Bugün Teşkilâtı Esasiye Kanununda öyle bir madde 
yoktur. Binaenaleyh bendeniz öyle zannediyorum ki, 
mesele; bu noktai nazardan, yani hukuku esasi yeye 
taallûk eden bu cihetinden dolayı ariz ve âmik tet
kik edilmek ve ondan sonra bir karar ittihaz edil
mek lâzımgehr. Çünkü arkadaşların buyurdukları 
gibi, elimizde Devletin muamelâtının müstenit oldu

ğu birçok kararlar vardır. Bu vakitte onlar ne hü
küm ifade ediyor? Denirse, diyebilir miyiz ki, 
(1293 Kanunu Esasinin filân maddesine tevfikan 
hüküm ifade ediyor.) Bunu diyemeyiz, çünkü Teşki
lâtı Esasiye Kanunu bunu katiyen ortadan kaldır
mıştır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Âşâr nizamnamesi de aynı vaziyettedir. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Bu cihet Teş
kilâtı Esasiye Kanununda zannederim unutuldu veya
hut nazarı itibare alınmadı. Her halde bu cihet kuv
vetle nazarı itibare alınmalıdır. Çünkü iş hukukî 
noktai nazardan tetkik edildiği takdirde bendenizin 
noktai nazarıma kalırsa bugün birisi (artık o karar
lar mevkii meriyete kalamaz) derse, halihazırda ve
rilecek hukukî cevap yoktur, zannediyorum. Bina
enaleyh bendeniz Heyeti Celilenize arz ediyorum. 
Teklif ediyorum. Meselenin bu ciheti Teşkilâtı Esasi
ye Encümeninde tetkik edilsin. Verilecek şekil Heye
ti umumiyeye arz olunsun. Burada da ariz ve âmik 
tetkik olunsun. Çünkü ileride mahkeme bir karar 
verecek olursa yolsuz değildir. Devletin muamelâtı
nın bir çoğu o kararnamelere istinat etmektedir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim; 
evvelâ Yusuf Kemal Beyefendinin buyurdukları mü
talâanın son fıkrasına tamamen iştirak ederim. 1293 
Kanunu Esasisinde böyle bir fıkra mevcut ise de bi
zim Teşkilâtı Esasiyede bu nokta yoktur. Zühul edil
miştir. Halbuki 5 Ağustos 1325'te tadil edilen fıkrada 
bu vardır. 

Elyevm düsturulamel bulunan kararnameler ve 
nizamat ileride vaz olunacak ahkâm ve kavanin ile 
ilga olunmadıkça meriyülicra olacaktır diyor. Hal
buki burada böyle bir madde yoktur. Onun için bu
yurdukları gibi bu kararnameler tatbik edilmeyecek, 
bir hâkim bu kararnamelerin bir tanesini tatbik et
meyecek olsa niçin tatbik etmiyorsun diye ilzam 
etmeye imkân yoktur. Yalnız izah olunmamış bir 
hadisai hukukiye telâkki ederek (telakkii bilkabul) 
addolunmuştur. Mamafih mesele mevzuubahs olmuş
tur. Buyurdukları gibi Teşkilâtı Esasiye Encümeni bu 
ciheti halletmeli. Çünkü mahakimden sadır olan mu-
karrerat sonra vergi tahsilatı gibi şeyler kanuna müs
tenit olmalıdır. Bu cihetteki fikrim aynen noktai 
nazarı âlilerine iştiraktir. Belki ifade ederken yanlış 
ifade ettim. 

HASAN BEY (Trabzon) — İfadeniz böyle ifham 
etti. 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Hayır, fik
rimde böyle bir şey geçmedi, kastım bu değildir. 
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Çünkü eski kanunu esasinin (36) ncı maddesi Heye
ti Vükelâ tarafından neşredilen kanunlar, Heyeti 
Mebusenin teşekkülüne kadar muvakkaten kanun 
hüküm ve kuvvetindedir. Binaenaleyh bendeniz ka
tiyen fikrimden böyle bir şey geçilmedim. Belki ifa
de ederken yanlış ifade ettim. Yani kanun kuvvetini 
haizdirler. Meclis bunları reddedinceye kadar kanun 
hükmündedirler. Ceza da verilebilir. Meselâ af sadır 
olmuşsa bu adamın tekrar hapishaneye girmesi lâ
zım gelmez, bu baptaki kanaatim budur. 

Yalnız şekil meselesine gelince şekil basittir. Bu 
bapta ayrıca bir kanun yapmaya hacet yoktur. Mec
lisi Âli bir kararnameyi, bir kanunu muvakkati bir 
kararla reddedebilir. Eşkâli kanuniye dairesinde bir 
kanun yapmaya lüzum yoktur. Bu noktayı arz et
mek istiyorum. Zaten otuz altıncı maddede (verile
cek karara kadar) denilmiştir. (Kanun yapılır) de
memiştir. Binanenaleyh reddine karar vermekle mu
amele tamamdır. Yani o kararı muvakkat o zamana 
kadar hükmünü icra eder, tesirini yapar. Fakat şekli 
kanunide bir kanun çıkmadıkça mahakimde mamu
lün bih olmaz diye bir şey varit olmaz, intişar edin
ce gerek mahakim, gerek ciheti maliye bunun hü
kümleriyle amel etmiş olmazlar. Ayrıca bir kanun 
sadır olmamıştır. Binaenaleyh elimize bir kanun ge-, 
çinceye kadar bu kanunla hükmedemeyiz diyemez
ler. Bu noktaya işaret etmek isterim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bendeniz teamülden bahsettim. Büyük Millet Mecli
sinde bu gibi kararnamelerin sureti ilgasına dair bir 
teamülümüz vardır, geçen sene ve daha evvelki se
nelerde; ister o teamül muhafaza edilsin, ister muha
faza edilmesin. Zamanla kaim olan ahkâmın kanu
nen kalması lâzımdır. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Onda ihti
lâfımız yok efendim. 

REİS — Efendim; Ahmet Hilmi Beyle Hakkı 
Tarık Beylerin takrirleri vardır, okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Madde 1. — 6 Nisan 1335 tarihli Ferit Paşa Hü

kümeti tarafından Donanma Cemiyetinin ilgası hak
kında neşrolunan kararname mülgadır. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi 

Riyaseti Celileye 
Müdafaai Milliye ve Donanma Cemiyetlerinin 

ihyası maksadım takip eden bu teklif ehemmiyeti 
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günden güne artan Tayyareciliğin inkişafını temin 
hususu da nazarı dikkate al.nmak ve esas hakkında 
bir karar ittihaz edilmek üzere kanunu esasi ve Da
hiliye ve Müdafaai Milliye Fncümenlerine iade olun
malıdır. Bu teklifin kabulünü rica ederim. 

Giresun 
Hakkı Tarık 

REİS — Kayseri Mebusu Ahmet Hilmi Beyin 
takririni reye arz ediyorum. Evvelki kararnamenin 
ilgasını tazammun ediyor. Nazarı dikkate alanlar 
lütfen ellerini kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar 
işaret buyursunlar... Nazarı itibare alınmıştır. Encü
mene göndereceğiz (Encümene gitmeye mahal yok 
sesleri) 

Ayrıca bir lâyihai kanuniye arz edilecektir. Hak
kı Tarık Beyin de takririni de reye arz ediyorum. Na
zarı itibare alanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı itiba
re almayanlar el kaldırsın.. Kabul edilmemiştir. 

Bahriye fevkalâde bütçesinin neticei arasını arz 
ediyorum. Bahriye fevkalâde bütçesine iştirak eden 
zevatın adedi 130'dur. ikinci defa reye konulduğu 
için muamele tamamdır. 129 kabul, 1 müstenkif var
dır. Binaenaleyh lâyihai kanuniye 129 rey ile kabul 
edilmiştir. 

Demiryolları İnşaat ve İşlenme Müdüriyeti Umu-
miyesi, 1341 senesi bütçesi için reye iştirak eden ze
vatın adedi 132'dir. Bu da ikinci defa reye vaz edil
diği için muamele tamamdır. 131 rey ile kabul edil
miştir. Bir de müstenkif vardır. 

Divanı Muhasebat azalığı intihabına ait ârâ tas
nif edilmiştir. Müeyyet Bey seksen rey kazanmıştır. 
Binaenaleyh aza intihap olunmuştur. Hafız Fevzi 
Bey 69 rey almıştır. Refik Bey 45, en çok rey alan 
bunlardır. Rıza Bey 42, ihsan Bey 10, İsmet Bey 7, 
Nurullah Bey 5, Avni Bey 1, Şevki Bey 1 rey almış
tır. Binaenaleyh ikinci aza için yeniden intihap icra 
etmek zarureti vardır. (Reyi işari ile sesleri) 

REFİK BEY (Konya) — Efendim; intihaplarda 
reyi işari usulü açılmasın, bu yolu açmayalım. Kati-
yen muvafık değildir. 

REtS — Müsaade buyurulursa yarınki celsede 
intihap yapalım. 

Takrirler 
5. — İzmir Mebusu Mahmut Celâl Bey ve 15 re

fikinin hafi bir celse akü hakkında takriri. 

REÎS — Efendim; hafi celse akti teklif ediliyor 
15 imzalı bir takrir vardır. 
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Riyaseti Celileye 
Müstacel bir mesele hakkında hafi celse aklini 

teklif eyleriz. 
5 . 4 .1341 

îzmir Bolu 
Mahmut Celâl Falih Rıfkı 

Kütahya Malatya 
Ragıp Mahmut Nedim 
Denizli Urfa 
Kâzım Refet 
îzmir Siirt 

Mustafa Necati Mahmut 

îzmir 
Kâmil 

Diyarbekir 
Cavit 
Niğde 
Halit 

Konya 
Refik 

Niğde 
Ata 

Elâziz 
Hüseyin 

Bolu 
Emin Cemal 
Zonguldak 

Tunalı Hilmi 

REİS — Bu takriri kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. Samimin salonu terk etmesini rica ediyorum. 

İkinci Celse Hafidir. 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Bedİ Mttzakerat; Saat : 4.45 

REİS : Ref et Bey 

K&TfiPLER : Kâzım Bey (Giresun), Talât Bey (Kângın) 

REÎS — Celseyi kuşat ediyorum. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

3. — Şeker fabrikalarının teessüsünü teşvike dair 
(1/606) numaralı kanun lâyihası ve Ticaret, Kavani-
ni Maliye ve Muvazenei Maliye Encümenleri maz
bataları (1) 

REİS — Müzakeresine geçiyoruz. 
BESÎM AT ALAY BEY (Aksaray) — Arkadaşlar 

istiklâli siyasiyi temin etmek için iki yol vardır. Bi
rinci yol; eline silâh alarak onun temini için fedayi 
hayat etmek, ölmek ve öldürmektir. Diğer yol da 
evvelâ memleketin rüştü iktisadisini temin etmek ve 
istiklâli iktisadiyesini temin ettikten sonra o yoldan 
yürümektir. Bunun her ikisinin de misallerini pek 
âlâ görürüz. Birincisine en beliğ misal biziz arkadaş-

(1) Matbua zapt m sonuna merbuttur. 

lar. Fakat siyasî istiklâli temin ettikten sonra ikti
sadî istiklâli temin etmek gayesine doğru yürümez
sek kanadın biri yok demektir. Muvazenei iktisadi
ye temin etmeyen milletler hayat mücadelesinde mu
vaffak olamazlar. İktisadî ıstılâhatımız arasında 
- pek maruf olarak - meydana bir tabir atılmıştır. 
Üç beyazlar: Şeker, pamuk, un. Memleketimize, zi
raat memleketi dediğimiz, bunun üçü de ziraata ta
allûk ettiği halde bu yüzden memleketimizden mil
yonlar çıkıyor. Diğer havayice verdiğimiz paralar, 
bunlara verdiğimiz paraların yanında lâşey mesabe
sinde kalır. Size Türkiye'nin her tarafında sarf edi
len sökerin miktarını söylemeye lüzum görmüyorum. 
Eski zamanlarda ecdadımız şeker ihtiyacını bal ve 
pekmez ile temin ederlermiş. 
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Herhangi bir memlekete giderseniz gidiniz; ora
larda bağ harabeleri göreceksiniz. Ankara'da bile 
bağlar bugünkünün iki misli vüsatında imiş. Cebeci 
havalisi > tamamen bağlarla mestur olduğu halde bu
gün oralarda bir şey kalmamıştır. Bunun da sebebi 
şekerin ithali ve pekmezden daha ucuz satılmasıdır. 
Bugün şekeri ithal etmeyelim demek muhali temenni 
demektir. Şekeri ithal edeceğiz ve yiyeceğiz. Şekeri 
ithal etmeliyiz ve bunun istihsal çarelerini aramalı
yız. Arkadaşlar; bu hususta sizi fazla tasdi etmek 
istemiyorum. Uşak'ta bir şirket teessüs etmiştir. Bu 
şirket bugün üç yüz bin lira sermayeye maliktir. Bil
fiil ve nakden elinde bu para vardır. Bu şirketin fab
rikasının yeri taayyün etmiştir. Kömürü taayün et
miştir. Arazinin ne kadar şeker ve ne kadar pancar 
vücuda getireceği veya pancarın yüzde kaç şekeri 
havi olduğu da taayyün etmiştir. Buna Heyeti Celile-
niz ve muhterem Ticaret Vekili Bey azamî teshüât 
gösterecek olursa meydana gelmiş olan bu şirket 
daha ziyade tenmiye edilecek ve ümit ederim ki, ge
lecek sene geldiğimizde Uşak Şekeri ile karşılaşaca
ğız arkadaşlar. 

REÎS — Efendim; başka söz isteyen yoktur. Mad
delere geçilmesini kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Maddelerin müzakeresine geçiyoruz efendim. 

Şeker fabrikalarına bahş olunan imtiyazat ve mua
fiyet hakkında Kanun. 

Madde 1. — Türkiye'de tesis olunacak şeker fab
rikalarına Hükümet berveçhi zir imtiyazat ve mua-
fiyatı tamamen veya kısmen bahşetmeye salâhiyettar-
dır. 

Yekdiğerine mücavir beş vilâyete hududu mül
kiyesini tecavüz etmemek ve fabrikanın mıntıka ih
tiyacına kifayet etmesi icabeden cesametine göre 
istimal edeceği şeker pancarı veya sair hammadde
lerin aleddevam yetişmesine salih kâfi miktarda ara
ziyi havi olmak üzere Ticaret Vekâletinin tayin ey
leyeceği mıntıkalar dahilinde yirmi beş sene müd
detle şeker fabrikaları tesis ve işletmesi hakkında im
tiyaz verilir. 

REİS — Söz isteyen yoktur efendim; birinci 
maddeyi reyi âlinize arz ediyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Birinci madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Şeker fabrikaları imtiyazın devam 
ettiği müddetçe teşviki sanayi kanununda münderiç 
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müsaadat ve muafiyattan müstefit olurlar. Mezkûr 
kanunun yirmi üçüncü maddesi ahkâmı imtiyazlı 
şeker fabrikalarına şamil değildir. 

REİS — Reyinize arz ediyorum efendim. İkinci 
maddeyi aynen kabul buyuranlar lütfen el kaldır
sın... Aynen kabul buyurmayanlar lütfen el kaldır
sın... İkinci madde aynen kabul buyrulmuştur efen
dim. 

Madde 3. — Dahilde istihsal edilen şekerler se
kiz sene müddetle istihlâk resminden mafudur. 

REİS — Üçüncü maddeyi aynen kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Aynen kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Üçüncü madde aynen kabul edilmiştir 
efendim. 

Madde 4. — Bir mıntıkada şeker fabrikası tees
süs ederek faaliyete başladığı tarihten itibaren fabri
ka ve zürra tarafından vukubulacak pancar zeriyat 
ve istihsalâtı şeker fabrikasında sarf edilmesi şartıy-
le on sene müddetle mahsulâtı arziye vergisinden 
müstesnadır. 

ŞÜKRÜ BEY (Çanakkale) — Söz istiyorum Re
is Beyefendi! 

REİS — Buyurunuz efendim. 
ŞÜKRÜ BEY (Çanakkale) — Efendim; malumu 

âlileri âşârın ilgasına dair olan kanun mucibince 
birçok yerlerde mahsulâtı arziye vergisi zaten kalk
mış demektir. Mahsulâttan vergi alınmayacak. Eğer 
bu fabrika şimendifer güzergâhında ise ve öşre tabi 
olacak, değilse bu maddeden istifade edemeyecek 
demektir. Onun için arazi vergisinden muaf olması 
lâzımdır. Binaenaleyh mahsulâtı arziye ve arazi ver
gisinden muaf olmasını teklif ediyorum. Bendeniz 
bu ufak kelimenin de ilâvesini rica ediyorum. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Efendim; eğer bu tabir kalkar ve mahsu
lâtı arziye vergisinden muaf tutulacak olursa, o za
man gerek pancar ve gerekse şeker şimendiferle nak
ledildiği takdirde mahsulâtı arziye vergisi alınmak 
lâzım gelir. Binaenaleyh maddenin aynen kabulünü 
rica ederim. 

REİS — Efendim; maddeyi aynen reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Dördüncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Fabrika ve tasfiyehanelerin ihtiya-
catı • hakikiyesi için kavanini mevzua ahkâmına tev
fikan ihraç olunacak maden kömürü, linyit ve kireç 
imali için işletilecek taşocakları müddeti imtiyaziye-
riin devamınca rüsumdan muaftır. 
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REÎS — Mütalâa var mı efendim? Kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Fabrika ve müştemilâtının tesis ve 
tevsii için Devlet arazisinden birden beş hektara ka
dar bir mahal meccanen verilir. Fabrika için en mü
nasip şeraiti haiz olan mahal eşhas uhdesinde olur 
ve arazii mezkûre sahibinden binriza alınmazsa o 
mahallin Ticaret Vekâleti heyeti fenniyesince en mü
nasip mahal olduğu tasdik edildiği takdirde istimlâk 
kanununa tevfikan istimlâki caizdir. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Fabrika mevadı iptidaiye ve mamu-
lesi Devlet tarafından işletilen veya işletilecek olan 
vesaiti nakliye idarelerince bir sülüs nispetinde ten
zilâtla naklolunurlar. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Şeker fabrikaları memurin, müstah-
dimkt ve amelesi fabrikanın tarihi küşadmdan itiba
ren on sene müddetle temettü vergisinden mafudur. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el (kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Şeker fabrikaları tesisi maksadiyle 
teşekkül edecek şirketlerin hisse senedatı damga res
minden mafudur. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — İşbu kanunda münderiç imtiyazat 
ve muafiyattan istifade edebilmek için talip olan 
kimse veya şirketlerin iktidarı malîlerini yani fabri
ka tesisi ve idaresine muktazi sermayeye malik ol
duklarını ve kendileri erbabı ihtisastan değil iseler 
teşebbüsün idarei fenniyesine kâfi memurini fenniye 
bulduklarını, teşebbüsün kıymeti muhammenesiyle 
vukubulacak istihsalâtın miktarı asgarisini ve amele
nin sureti tedarikini ve bunlara müteferri hususatı 
fenniye ve iktisadiyeyi mübeyyin evrakı müsbiteyi 
Ticaret Vekâletine ispat ve ibraza mecburdurlar. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir, 

Madde 11. — İşbu kanuna müsteniden istihsal 
olunacak fabrika imtiyaznameleri Ticaret Vekâleti
nin muvafakati olmadıkça ahere devrolunamaz. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 12. — İşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren otuz sene müddetle meriyülicradır. 

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

Madde 13. — İşbu kanunun icrasına Maliye, Ti
caret, Ziraat ve Nafia vekilleri memurdur. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reye arz ediyorum. 
Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kanunun heyeti umumiyesi kabul edil
miştir. 

(Tayini esami ile sesleri) 
Hayır efendim tayini esamiye hacet yoktur. Ka

nunun heyeti umumiyesi kabul edilmiştir. 

4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Hükü
meti arasında akt ve imza edilen muhadenet muahe-
denamesiyle ikamet mukavelenamesi ve tabiiyet iti
lâf namesi hakkında (1/550, (1/551), (1/552) numa
ralı kanun lâyihaları ve Hariciye Encümeninin üç 
kıta mazbatası (1) 

REİS — Müzakeresine başlıyoruz. 
Heyeti Umumiyesi hakkında söz isteyen var mı? 

(Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini kabul edenler 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Muahedenetnamesi hakkındaki kanunun birinci 
maddesi okunacaktır : 

Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Hükümeti bey
ninde münakit 15 Kânunuevvel 1339 (1923) tarihli 

muahedenamesi hakkında Kanun. 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavut
luk Hükümetinin haizi salâhiyet murahhasları ara
sında 1339 (1923) senesi Kânunuevvelinin on beşinci 
günü Ankara'da akt ve imza olunan Muhadenet Mua
hedenamesi tasdik olunmuştur. 

REİS — Reye arz ediyorum. Kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanunun icrasına İcra Vekille
ri Heyeti memurdur. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

İkamet mukavelenamesi hakkındaki kanun lâyi
hasının birinci maddesi okunacaktır. 

(1) Zabıt ceridesinin sonuna merbuttur, 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Hükümeti bey
ninde münakit 15 Kânunuevvel 1339 (1923) tarllıli 

ikamet mukavelenamesi hakkında Kanun. 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk 
Hükümetinin haizi salâhiyet murahhasları arasında 
1339 (1923) senesi Kânunuevvelinin on beşinci günü 
Ankara'da akt ve imza olunan ikamet mukavelena
mesi Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul ve tas
dik olunmuştur. 

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

Madde 2. — İşbu kanunun icrasına İcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın.. Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kanunun 
heyeti umumiyesi kabul edilmiştir. 

Tabiiyet itilâfnamesi hakkındaki kanun lâyiha
sının birinci maddesi okunacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Hükümeti 
beyninde münakit 25 Kânunuevvel 1339 (1923) ta
rihli tabiiyet itilâfnamesi hakkında kanun. 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavut
luk Hükümetinin haizi salâhiyet murahhasları ara
sında 1339 (1923) senesi on beşinci günü Ankara'da 
akt ve imza olunan tabiiyet itilâfnamesi Türkiye Bü
yük Millet Meclisince kabul ve tasdik olunmuştur. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanunun icrasına İcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

5. — Maadin nizamnamesinin bazı maddelerinin 
tadili hakkında (1/650) ve taşocakları nizamnamesine 
tevfikan cereyanı muktezi muamelâtın tarzı icrası 
hakkında (1/658) numaralı iki kıta kanun lâyihası ve 
Ticaret Encümeni mazbatası (1) 

REİS — Müzakeresine başlıyoruz. 
TİCARET ENCÜMENİ REİSİ RAHMİ BEY 

(İzmir) — Efendim; Malumu âlileridir ki elimizde 
maadin kanunu vardır. Bu kanun çok eski bir kanun-

(1) Zabıt ceridesinin sonuna merbuttur. 
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dur. İhtiyacatı hazıraya tevafuk etmemektedir. Bunu 
tadil etmek için Hükümet tarafından yeni bir kanun 
hazırlanmışsa da bunun mevadı çok olduğundan bu 
senei içtimaiyede çıkması ihtimali yoktur. Bunun 
için bu kanunun müstacelen tadili icap eden bir kaç 
maddesini muaddil olmak üzere bu kanun lâyihası 
Encümenden gelmiştir. 

Bundan başka taşocaklarının emri idaresi, evvel
ce İktisat .Vekâleti dolayısıyle maadin ve orman ida
relerinde olduğu için bunların rüsumu, orman ciba
yet memurları tarafından cibayet olunuyor ve icap 
eden muamelei kanuniyesi orman memurları tarafın
dan' idare olunuyordu. Halbuki bu iki vekâlet ayrıl
dığı için ve bu senenin bidayetinde cibayet memur
larının miktarı da tenzil edildiği için tabiî taşocakları
nın gerek rüsumunu cibayet etmek ve gerek icap eden 
muamelâtı kanuniyeyi ifa edebilmek için merci kal
mamış gibidir. Bunun için biz, taşocaklarını doğru
dan doğruya vilâyat idarei hususiyelerine terk etmek 
zaten az olan varidatını mahallerine bırakarak şekli 
hazırı ile bırakmamak taraftarı olduk. Hükümet de 
böyle teklifte bulundu. Encümenimizde bunu cüzi 
tadilâtla kabul etti. 

Asıl maden kanunun tadilini istilzam eden es
bap meyanında bilhassa kısa bir istatistik malumatı 
arz edeyim ki memleketin maden itibariyle olan va
ziyeti tavazzuh etsin. Şimdiye kadar hükümet ta
rafından verilmiş (3 000) maden ruhsatı vardır. Bu 
üç bin maden içinden üç yüz tanesine imtiyaz alın
mıştır ve imtiyaz alınan bu üç yüz taneden de an
cak üç tanesi işlemektedir. Demek ki Türkiye'de 
madencilik bir spekülasyon mahiyetindedir. Yani tüc-
caranın ruhsat olarak sermayedarları ve para celp 
etmeleri için yaptıkları bir şeydir. Hakikaten 3 000 
ruhsat verilirken hiç olmazsa bunların yarısının ol
sun işletilmesi icap ettiği halde ihtiva ettiği ahkâm 
tatbik .olunmamış ve müracaat eden madencilere kar
şı sermaye itibariyle, ehliyet, milliyet itibariyle bir
çok nıkat aranmadığı için birçok ruhsatnameler ve
rilmiş, bunların hepsi münşi kalmış, hiç birisi kuv
veden fiile çıkmamıştır. Ancak faal olarak bugün 
elimizde üç, dört maden vardır. Bu hal devam eder
se beyhude yere hükümeti birçok kırtasiye muame-
lâtıyle iştigal ettireceğiz ve netice itibariyle memle
ketin madenleri, namzet bulunduğu istikbale nail ola
mayacaktır. Binaenaleyh madenler için, bilhassa maa-
dini mekşufe için sermayeyi ve ehliyeti fenniyeyi na
zarı itibare alarak, daha ziyade millî ellerde maadi-
nin inkişafını istilzam ederek kanunun maddesi ta-
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dil edilmiştir ve ikinci tadil olunan madde de maa-
dini mekşufe, 99 sene hükümetin elinde kalır ve hiç
bir istismar için, o maadini işletmek için ve o ma
denlerde çalışanların hukukunu temin etmek için 
ahkâmı ihtiva etmemektedir. Eğer imtiyaz sahibi 
bir zat madenini iki sene müddetle işletmezse ve bir 
sene müddetle esbabını izah etmezse üçüncü sene 
zarfında maadin ondan alınır. Efrat hakkında bu ka
dar kati ve şedit ahkâmı ihtiva eden maadin kanunu 
hükümetin elinde 99 sene gibi uzun bir müddet ka
bul etmiştir. Halbuki devlet mevcut maadinin ser
vetinden istifade etmek ve bunları işleyecek ellere 
tevdi ettirmeyi mecbur kılmak için her halde müd
deti tenkis etmek, memleketin maadinin istismarı 
için zarurîdir. Buna mukabil hükümet yirmi sene 
müddet bırakmıştır. Eğer yirmi sene müddetle maa
dini mekşufenin vaziyeti hakikiyesini, servetini ih
zar etmez ve bunu ammenin istifadesine vaz etmez
se o maadin için, maadini mekşufe gibi, yeniden 
ruhsatname alınır ve ashabına imtiyaz verilir. Bu 
sayede mevcut maadinin erbabı fen ve servet tarafın
dan işletilmek imkânı hasıl olmuştur. Üçüncü mad
dede tadil olunan ocakların amilleri vefat ettiği za
man vereseye intikal eder. Eğer varisler ittifak ede
mezlerse ocaklar muattal kalıyor ve işletilemiyor. 
Münazaatı idareten halletmek ve maadinin ekseriyet 
temin eden zevat tarafından işletilmesini temin et
mek için bazı ahkâm vazı zaruridir. Ereğli maden 
ocaklarında bulunduğum zaman ocakların en ziyade 
varisler beynindeki ittifaksızlık ve sermayesizlik ve 
ademi vukuf neticesinde işlememekte olduğunu gör
düm. Daima münazaatın önüne geçmek için elde va-
sıtai kanuniye bulunmadığından ocaklar, kabiliyetle
ri nispetinde inkişaf edememekte, işleyememektedir. 
Madenlerde :ekseriyetle sabit olan ittifaksızlığı hallet
mek için bir müdürü mesul kabul olunursa maden
lerin işletileceği ümit olunur. İşletilmediği halde elin
deki ruhsatnameleri alınır. 

Bir de madenlerimiz elhaletühezihi fen memurla
rının murakabesine tabi olmadığı için gayrı fenni 
surette işleyen serveti milliye; heder olmaktadır. Bu
na mani olmak için hükümetin buralarda komiser 
bulundurmasını ve bir maddei kanuniye ile tespit 
ettik. Bir de, Mihalıççık kil madeni ile Foçateym 
taşocakları müstesna olmak üzere diğer taşocakları 
ile maadinin idarei hususiyelere terk edilmesini ka
bul ettik ki, bu suretle hem az çok varidata malik 
olacaklar ve hem de biraz müşkülâttan kurtulacak

lar. Ashabı mesalih şehire gelip birçok kırtasi mua
melâtla vaktini izaa etmeyecek ve zaten ufak tefek 
olan bu maadinin işletilmesi ve istismarı az zaman
da husule gelecektir. Maruzatım bundan ibarettir. 

REİS — Başka söz isteyen yoktur. Maddelere 
geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler el kaldırsın.... 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Efendim; Mecliste 
ekseriyet yoktur. Kanun müzakere olunabilir mi? 
(Ekseriyet var sesleri.), (Reye sesleri.) 

REİS — Efendim; maddelere geçilmesini kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Maden nizamnamesinin bazı maddeleriyle taşo
cakları nizamnamesinin tadiline dair kanun. 

Madde 1. — Maadin nizamnamesinin kırk beşin
ci maddesi berveçhiati tadil edilmiştir : 

Maadini mekşufe veya metrukeden olupta Dev
letçe mukayyet olanlar ile ihaleleri münfesih bulu
nan madenler, Hükümetçe ya doğrudan doğruya 
veya Türk olan eşhası hükmüye ile müştereken idare 
veyahut temettüatı sarfiyeye Hükümetin iştiraki 
şartiyle sermayesinin lâakal yüzde elli biri Türkiye 
Cumhuriyeti tabasına münhasır olan Türk şirketle
rine ihale olunur. Ancak bu yüzde elli bir miktarın
daki Türk sermayesinin tamamına bir sene zarfında 
talip çıkmadığı takdirde noksanı Hükümet tarafın
dan tediye edilir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... 
RAHMİ BEY (Trabzon) — Ekseriyet olmadığını 

iddia ettim, yoklama yapılmadı. 
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Ekseriyet 

olmadığı zaman müzakere devam edebilir. Fakat re
ye konulmak ancak ekseriyetin vücudu ile meşruttur. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Müzake
reye devam ediyoruz efendim. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Müzakereye 
devam başka, reye koymak başkadır. Rica ederim, 
yanlış vaziyet hasıl olmasın. Nizamnamei dahili esa-
satı haleldar olmasın. Reye konmak başkadır, müza
kere etmek başkadır. 

REİS — Efendim; Malumu âliniz Arnavutluk 
Hükümeti ile olan muahedatın reye vazında tayini 
esamiye müracaat lâzım iken zühul vaki olmuştur. 
Yarınki celsede tayini esami ile tekrar reye vaz ede
ceğiz. Yarın bermutat saat iki de içtima etmek üze
re celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat; saat : 5,25 
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Bahriye Fevkalâde Bütçe Kanununun ikinci defa reye vazında hasıl olan netice 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Kemal B. 
Zamir B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Esad B. 

ANKARA 
Ali Fuad Paşa 
Hilmi B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih Ef. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDİN 
Dr. Mzahar B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmed B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B, 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
i Mustafa Fehmi Ef. 

Reye iştirak edenler : 

Kabul edenler : 

Reddedenler : 

Müstenkifler : 

130 

129 

0 

1 

(Kabul edenler) 

Necati B. 
Nurettin Paşa 
Refet B. 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 

DENİZLİ; 

Dr. Kâzım B. 
DERSİM 

Feridun Fikri B. 
DİYARBEKİR 

Cavid B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

. 
ELAZIZ 

Hüseyin B. 
Muhiddin B. 
Mustafa B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

EPvTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 
İbrahim B. 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 
Sabit B. 

ERZURUM 
Câzim Ef. 

— H 

Raıf Ef. . 
Ziyaeddin Ef. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi Ef. 
Arif B. 

GAZİANTEP 
Ahmed Remzi B. 
Ali Cenanı B. 
Ferid B. 
Hafız Şahin Ef. 

G E N Ç ' 
Muhiddin B. 
Şevket B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hakkı Tank B. 
Kâzım B. 

GÜMÜŞANE 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fehmi B. 

Zeki B. 
HAKKÂRİ 

Nazmı B. 
İSPARTA 

Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B. 

İÇEL 

Dr. Tevfik B. 
Hafız Emin Ef. 

İSTANBUL 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Hamdi B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Süleyman Sırrı B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mustafa Rahmi B. 

33 — 

KÂNGIRI 
Rifat B. 
Ziya B. 

KARAHİSARI SAHİP 
İzzet Ulvi B. 

Sadık B. 
KARAHİSARİ ŞARKİ 

Ali Sururi B. 
Mehmed Emin B. 

KARESİ 
Hulusi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmed B. 

Ömer B. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Ali Rıza B. 
Halid B. 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi B. 
Dr. Halid B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Mustafa B. 

KONYA 
Fîact Bekir Ef. 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 
Musa Kâzım Ef. 
Kâzım Hüsnü B. 
Naim Hazım Ef. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 
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KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Rağıp B. 
Cevdet B. 

MALATYA 
Hahmud Nedim B. 
Reşid Ağa 

MARAŞ 
Hacı Mehmed Ef. 

MARDİN 
Abdürrezak B. 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esad B. 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Halid B. 

ORDU 
Faik B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 

RİZE 
Esad B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 
Kemal B. 
Mehmed Sabri B. 

Reşat B. 
Vasıf B. 

SİİRD 
Halil Hulki Ef. 
Mahmud B. 

SİNOP 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Halis Turgut B. 
Muammer B. 
Rahmi B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmed B. 
Mahmud B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 
Faik B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Emin B. 
Hacı Kâmil B. 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Hasan B. 
Rahmi B. 

URFA 
Refet B. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 

(Müstenkif) 

BİTLİS 
Muhittin Narni B. 
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Demiryollar tnşaat ve işletme Müdiriyeti Umumiyesi 1341 senesi Bütçe Kanununun ikinci defa reye vazı 
neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Kemal B. 
Zamir B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Esad B. 

ANKARA 
Ali Fuad Paşa 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih Ef. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B, 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmed B. 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhittin Nazmi B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdı B. 
Süleyman Sırrı B, 

Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 

Reddedenler 

Müstenkifler 

132 

131 

0 

1 (İsimsiz) 

(Kabul edenler) 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 
Necati B. 
Nurettin Paşa 
Refet B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇAT Al CA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Cavid B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhiddin B. 
Mustafa B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 
İbrahim B. 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 
Sabit B. 

ERZURUM 
Câzim Ef. 
Raif Ef. 
Ziyaeddin Ef. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi Ef. 
Arif B. 

GAZİANTEP 
Ahmed Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Ferid B. 
Hafız Şahin Ef. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhiddin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 

GÜMÜŞANE 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Hafız Emin Ef. 

İSTANBUL 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Hamdi B. 

Kâzım Karabekir Paşa 
Süleyman Sırrı B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mustafa Rahmi B. 

KÂNGIRi: 
Rifat B. 
Ziya B. 

KARAHİSARI SAHİP 
İzzet Ulvi B. 
Sadık B. 
KARAHİSARİ ŞARKİ 

Âli Sururi B. 
Mehmed Emin B. 

KARESİ 
Hulusi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmed B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Ali Rıza B. 
Halid B. 
Hasan Fehmi Ef. 

.KAYSERİ 
Ahmed Hilmi B. 
Dr. Halid B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 
KIRŞEHİR 

Ali Rıza B. 
KOCAELİ 

İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Mustafa B. 

KONYA 
Hacı Bekir Ef. 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 
Kâzım Hüsnü B. 
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Naim Hazım Et". 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Rağıp B. 

MALATYA 
Hahmud Nedim B. 
Reşid Ağa 

MARAŞ 
Hacı Mehmed Ef. 

MARDİN 
Abdürrezak B. 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esad Ef. 

MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Hal id B. 

ORDU 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 

RİZE 
Esad B. 

SARUHÂN 
Abidin B. 
Hacı Ethem B. 
Kemal B. 
Mehmed Sabri B. 
Reşat B. 
Mustafa Fevzi B. 

SÜRD 
Halil Hulki Ef. 
Mahmud B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Halis Turgut B. 
Muammer B. 
Rahmi B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Kadri Ahmed B. 
Mahmud B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 
Faik B. 

(Müstenkif) 

İsimsiz 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Emin B. 
Hacı Kâmil B. 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Hasan B. 
T? o ?ı m i T\ 
E-VcilUlil D . 

URFA 
Refet B, 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Münib B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 
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Yukarıda (1) işaretiyle gösterilip zabıt ceridesinin nihayetine merbut olduğu zikrolunan Başvekâlet 

tezkeresi ile cetvel 

Başvekâlet 
Kalemi Mahsus Müdiriyeti 

Adet 
6/94 

4 . 1 . 1341 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

15 Mayıs 1335 tarihinden itibaren cidali milliye iştirak ile Kilikya, Gaziantep, Urfa muharebatiyle Pon-
tos ve dahili isyanların itfasından bilfiil hizmet ve fevkalâde yararlık ibraz etmiş oldukları cihetle dört yüz 
numaralı kanuna tevfikan birer kıta takdirname ile taltifleri Dahiliye Vekâleti Celilesinin 28 Kânunuevvel 
1340 tarih ve 3029 numaralı tezkeresi ile teklif olunan jandarma sınıfına mensup bir binbaşı, altı yüzbaşı, beş 
mülâzımıevvel ile mütekaidinden bir binbaşı ve bir yüzbaşıya ait esami cetveli ve teklif varakaları leffen tak
dim kılınmıştır. İfayı muktezasına müsaade buyurulmasını istirham ederim efendim. 

Başvekil 
Ali Fethi 

Dahiliye Encümenince : 400 numaralı Kanun mucibince takdirname ile taltifi tensip edilen jandarmaya mensup 
on zabitin esamisi 

Sicil 
numarası Rütbesi 

660 Yüzb. 

113 » 

ismi ve pederinin 
Sınıfı ismi, memleketi 

Jan. Rıza Efendi bini Kefçe 

Hacı Hüseyin Hüs
nü Efendi bini İbrahim 

Köprülü 

1572 

2637 

1016 

Abdullah Efendi bini 
Ali Rıza İstanbul 

Nazmi Efendi bini 
Asaf İstanbul 

Mehmet Asıf Efendi 
Bini İsmail Köprülü 

Nev'i hizmeti 

Demirci'de bidayeti mücahedede teşkilâtla uğraşmış 
Salihli, Akhisar cephelerine asker, erzak ve mühim
mat şevkinde hüsnü hizmeti görülmüş, Gördes Cep
he Kumandanı olarak ifayı hizmet eylemiştir. 
Adapazarı ve havalisinde yapılan millî teşkilâta mü
him derecede hizmet etmiş, Albayrak Müfrezesi Ku
mandanı olarak Geyve boğazı muharebatında Hami-
diye Köyünde mütehaşşit Aznavur kuvvetlerini çe
virmek için yapılan harekâtta ve kuvvayi inzibatiye-
nin aleyhinde muvaffakiyetle neticelenen müsademat-
ta fedakârlığı görülmüştür. 
Gönen'de seri teşkilât yaparak cepheye efrat sevket-
rriiş ve Aznavur isyanında Gönen'i usattan tathire 
muvaffak olmuştur. 
Üsküdar ve Gekboze ve Ömerli havalisinde yapılan 
teşkilâtta, Kuvayi Milliyenin hâkim olduğu mahaller
de muhafazai asayişte hüsnü hizmeti görülmüş üç ne
fer ve bir zabitten mürekkep bir İngiliz müfrezesin
den - mahiyetindeki tek bir neferle - ikisini telef di
ğerlerini firara icbar etmiştir. 
İzmir'in Yunanlılar tarafından işgali tarihinden itiba
ren Mücadelei Milliyeye iştirak ederek Jandarma Ku-
mandalığıyle Teşkilâtı Milliyede hizmeti ve Bergama 
taarruzunda vazifesini ifada muvaffakiyeti görülmüş
tür. 
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Sicil 

numarası Rütbesi 

Mülâzımı-
2138 evvel 

2818 

2773 » 

Mütekait 
475 Binbaşı 

Mütekait 
856 Yüzbaşı 

İsmi ve pederinin 
Sınıfı ismi, memleketi 

Jan. Ömer Naili Efendi 
bini Zülfikâr Manastır 

Hasan Fehmi Efendi 
bini Vasfi Dersaadet 

Atıf Efendi bini Lüt
fü Sinop 

Mehmet Talât Efen
di bini Cemal İstanbul 

Mahmut Efendi bi ıi 
Mehmet Osma'i 

Nev'i hizmeti 

Abaza isyanım tard ve tenkilde, Bursa cephesinde 
Yunan taarruzunu def de, İngilizlerin İzmit'i donan
ma kuvveti ile işgali esnasında oradaki vaziyeti tes
pit ve ahaliyi tahrik hususunda hüsnü hizmeti görül
düğünden. 
Adana ve havalisinin istihlâsı için yapılan teşkilâtta 
Yumurtalık Kumandanı olarak ifayı hizmet ve bilâ-
hara Yumurtalık'ı istirdat etmiştir. 
Ayvalık cephesinde bir nizamiye bölüğü ile bir te
pede tutunarak Yunan kuvayi berriye ve bahriyesine 
mukavemet ve mezkûr cephede aylarca hizmet etti
ğinden. 
Gaziantep'in Fransızlar tarafından işgali esnasında 
sırf teşebbüsü şahsiyesine müsteniden vazifei vataniye-
sini ifa ve şehir dahilinde tesis edilen cepheyi takvi
ye ve sokak muharebesinde uhdesine mevdu vazifeyi 
hüsnü suretle ifa ettiğinden. 
Maraş'ta teşkilâtta, mezkûr şehirde cereyan eden mu
haberatta ateş hattında fedakârane ifayı vazife ey
lediği. 

Jandarmaya mensup olup 400 numaralı Kanun mucibince Dahiliye Encümenince terfian taltife lâyık görülen 
bir yüzbaşı, iki mülâzım ve teklif varakası evrak arasında zuhur etmeyen bir binbaşıya ait isim cetvelidir. 

Sicil 
numarası Rütbesi 

293 

701 

2346 

2356 

İsmi ve 
pederinin ismi Memleketi 

Nev'i 
taltif 

Binbaşı Mehmet Cemal Efendi Manastır 
bini Necip 

Yüzbaşı Şakir Efendi bini 
İsmail 

Mülâzımı-
evvel İhsan Efendi bini 

Abdullah 

Abdürrahim Efendi 
bini Abdülhalim 

Sapanca Terfian 

Adana Terfian 

Ankara Terfian 

Mülâhazat 

Teklif varakası zuhur etmediğinden mahi
yeti hizmeti anlaşılamamıştır. 

Kandıra ve havalisindeki müsadematta ve 
Geyve boğazı müdafaasiyle taarruzunda ve 
Kuvayi inzibatiye aleyhine yapılan taar
ruzda kıtaatı askeriyenin cenah ve gerileri
nin muhafazasında fiilen mesbuk hidematı 
ve muvaffakiyetine mebni. 

Gaziantep cephesinde vukua gelen muhare-
batta sebkeden yararlığına mebni. 

Gaziantep cephesinde vukua gelen muhare-
batta sebkeden yararlığına mebni. 
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Yukarıda (2) işaretiyle gösterilip zabıt ceridesinin nihayetine merbut olduğu zikrolunan Başvekâlet tezkereleri 

ile defter 

Başvekâlet 
Kalemi Mahsus Müdiriyeti 30 . 12 . 1340 

Adet 
6/4682 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

15 Mayıs sene 1335 tarihinden itibaren Cidali Milliye iştirak ve muhtelif millî cephelerle dahilî isyanların 
itfasında bilfiil hizmet ederek yararlık gösterenlerden fevkalâde terfi etmemiş olanların bir defaya mahsus ol
mak üzere takdirname veya bir derece terfi suretiyle taltifleri hakkındaki kanunun tatbikatından olarak şimdiye 
kadar muamelesi intaç ve takdirname ile taltifleri tensip edilmiş olan dört yüz altmış bir kişiye ait Müdafaai 
Milliye Vekâleti Celilesinin 22.12.1340 tarih ve 5910 numaralı tezkeresi ile mevrut birinci defterle buna mü
teallik teklif varakaları iktizasının ifasına müsaade buyurulmak suretiyle lef fen takdim kılınmıştır efendim. 

Başvekil 
Ali Fethi 

Başvekâlet 
Kalemi Mahsus Müdiriyeti 29 . 3 , 1341 

Adet 
6/1623 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Hidematı muhtelif ede hüsnü hizmetleri meşhut olduğu cihette takdirname ile taltifleri Müdafaai Milliye 
Vekâleti Celilesinin 25.3.1341 tarih ve muamelâtı zatiye dairesi 925 numaralı tezkeresiyle işar olunan yüz 
on sekiz zata ait esami cetveli ile bu husustaki inha evrakı lef fen takdim kılınmıştır. Dört yüz numaralı Ka
nun ahkâmına tevfikan muktezasınm ifa ve neticesinin imbasına müsaade buyurulmasını rica eylerim efen
dim, 

Başvekil 
tsmet 

\ 



Terfiler 

174 Birinci defterde 
5 İkinci defterde 

Takdirnameler 

243 Birinci defterde 
75 İkinci defterde 
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Hülâsa 
Reddedilenler 

43 Birinci defterde 
33 İkinci defterde 

179 Yekûn 318 Yekûn 76 Yekûn 
Yalnız bir zat da İstiklâl Madalyasıyle taltife lâyık görülmüştür. 
Yekûnu umumî : «578» Beş yüz yetmiş sekizdir. 

Muamelesi noksan olanlar 

. Birinci defterde 
4 İkinci defterde 

4 Yekûn 

Sıra 
numarası 

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 

28 
29 
30 
31 
32 

Sicil 
numarası 

353-316 
56-337 

158-C311 
55-335 

527-333 
94-314 

139-N331 
17-222 

360-333 
262-332 

158-324 
6-334 

44-323 
104-336 

235-C328 
19-327 
65-N330 
23-323 

5-P321 
275-333 

30-232 
3-235 

283-316 
10-N334 

5D-332 
91-312 
27-331 

490-311 
89-326 

279-316 
34-326 

170-322 

BİRİNCİ DEFTER 

Müdafaai MIHiye Encümenince terfileri tensip edilenler 

İ s m i 

Kaymakam Ahmet Bey bini Osman Ankara 
Mülâzımısani Naci Efendi bini Hilmi Menlek 
Binbaşı Ali Rıza Efendi bini Mustafa Ceseri Mustafa Paşa 
Mülâzımıevvel İbrahim Hakkı Efendi bini Mehmet Trablusgarp 
Mülâzımıevvel Yaşar Efendinin bini Sadık Sütlüce 
Mütekait Miralay Şerif Bey bini Faik Pazarcık 
Mülâzımıevvel Arif Efendi bini İbrahim Etem Saraçhane 
İhtiyat mülâzımısani Abdullah Efendi bini Flacı Ali Adapazarı 
Mülâzımıevvel Mustafa Efendi bini Veli Sultan Selim 
Mülâzımıevvel Abdurrahman Efendi bini Malik Dersaadet 
Yüzbaşı Ahmet Turhan Efendi bini Mehmet Akif Malatya 
Mülâzımıevvel Bahattin Efendi bini Hasan Bulgurlu 
Kütahya Mebusu Binbaşı Recep Bey bini Mustafa Koca Mustafa Paşa 
Mülâzımısani Rami Efendi bini Hayri Dersaadet 
Yüzbaşı Mehmet Nusret Efendi bini Süleyman Yozgat 
Piyade Yüzbaşı Eşref Hıfzı Efendi bini Abdullah Taşköprü 
Mülâzımıevvel Mehmet Bahattin Efendi bini Galip Dersaadet 
Binbaşı Selâhattin Bey bini Hayri Halep 
Viyana Sefiri Erkânıharp Binbaşı Hüsrev Bey bini Mehmet Ali Hersek 
Mülâzımıevvel Hasan Hilmi Efendi Manastır 
Mülâzımıevvel Mehmet Kemal Efendi 
Mülâzımıevvel Fuat Efendi bini İbrahim Bursa 
Binbaşı Ahmet Şevket Efendi Dersaadet 
Mülâzımıevvel İshak Efendi bini Zübeyir Kosova 
Talimgahtan Mülâzımıevvel Eşref Efendi bini Mehmet Bandırma 
Kaymakam Hasan Hakkı Bey bini Arif Malatya 
Mülâzımıevvel Mehmet R.emzi Efendi bini Hüsnü Dersaadet 

Mütekait Binbaşı Mehmet Fehmi Efendi bini Maruf 
Yüzbaşı Kâmil Efendi 
Kıdemli Yüzbaşı Mehmet Emin Efendi bini Mustafa Kabasakal 
Süvari Yüzbaşı Avni Efendi bini Ragıp Harput 
Kıdemli Yüzbaşı Mehmet Kâmil Efendi bini Maksut Varna 
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Sıra 
numarası 

33 
34 
35 

36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 

58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 

66 
67 
68 
69 
70 
71 

72 
73 
74 
75 
76 
77 

Sicil 
numarası 

265-319 
583-319 
308-322 

239-324 
192-322 

17-324 
4-328 

95-324 
259-231 
415-321 

25-316 
262-313 

6-321 
101-313 

18-309 
13-316 
48-314 

353-315 
91-332 

78-N332 
9-335 

96-336 
118-334 
394-309 
309-328 

88-314 
60-328 
38-N331 

173-307 
76-334 

306-325 
67-336 

141-328 

134-331 
239-323 
148-314 
426-325 
318-333 
282-333 

400-333 
245-333 
388-C328 
107-C330 
21-C330 

17-320 

î m 

Yüzbaşı Mehmet Şükrü Efendi bini Salih Niğde 
Kıdemli Yüzbaşı Ahmet Efendi bini Mustafa Şam 
Piyade Yüzbaşı Mehmet Galip Efendi Manastır 
Kıdemli Yüzbaşı Mehmet Beşir Efendi bini Nurullah Kafkasya 
Kıdemli Yüzbaşı Mustafa Efendi bini Mustafa Kozan 
Yüzbaşı İzzettin Efendi Karahisar 
Süvari Yüzbaşı Ramiz Efendi bini Bayram 
Binbaşı Ahmet Nâzım Efendi bini Naim Manastır 
Piyade Yüzbaşı İdris Çora Efendi Asitane 
Binbaşı Hüseyin Hüsnü Efendi bini Abdülkadir Yenibahçe 
Piyade Kaymakam Ömer Lütfi Bey bini Hüsnü Paşa Şehzadebaşı 
Kaymakam Nuri Bey bini Mustafa Sivas 
Süvari Binbaşı Şevki Efendi bini Hacı Ali 
Alaylı Topçu Kaymakam İsmail Ferahim Bey bini Abdüsselâm 
Süvari Kaymakam Fahri Bey bini Mehmet Erzincan 
Sahra Topçu Kaymakam İsmail Hakkı Bey Şumnu 
Süvari Kaymakam Mehmet Atıf Bey bini İsa Nuri Girit 
Piyade Kaymakam İsmail Hakkı Bey bini Rüstem Şumnu 
Sahra Topçu Mülâzımıevvel Osman Nurettin Efendi bini Ali Nişantaşı 
Topçu Müiâzımısani Abdullah Sıtkı Efendi bini Mehmet Nezir İşkodra 
Süvari Müiâzımısani Muhsin Efendi bini Ahmet Hamdi Kütahya 
Piyade Müiâzımısani Bahri İsmet Efendi bini Murat Grebne 
Makineli tüfek Müiâzımısani Ahmet Efendi bini Salih Sana 
Piyade Yüzbaşı Mehmet Nevzat Efendi bini İbrahim Üsküp 
Piyade Yüzbaşı Cevat Efendi bini Rıfat Dersaadet 
ikinci sınıf muamelât memuru Ahmet Avni Efendi bini Mehmet Lofça 
Piyade Mülâzımıevvel Arif Efendi bini Mehmet Edirne 
Tayyare rasıdı Topçu Mülâzımıevvel Sıtkı Efendi 
Piyade mütekait Kolağası Mehmet Nuri Efendi bini Ahmet Sinop 
Mülâzımıevvel Ali Efendi bini Halet Bitlis 
Piyade Mülâzımıevvel İsmail Hakkı Efendi Edirne 
Piyade Müiâzımısani Selâhattin Efendi bini Ali Rıza Kütahya 
Piyade Yüzbaşı Ahmet Talât Efendi bini Hâmit Kadırga 
Ağır Topçu Mülâzımıevvel Mehmet Burhanettin Efendi 
Piyade Binbaşı Nurettin Efendi bini Sahabettin Ayasofya 
Piyade Binbaşı İsmail Hakkı Efendi bini Kasım Beykoz 
Mülâzımıevvel Ahmet Hamdi Efendi bini Eyüp Bursa 
Piyade Mülâzımıevel Cemal Efendi bini Ahmet Dersaadet 
Mülâzımıevvel Mehmet Adil Efendi Akseki 
Piyade Mülâzımıevvel Mehmet Emin Efendi bini Mehmet Trablusgarp 
Piyade Mülâzımıevvel Bahattin Efendi bini Sait Halep 
Piyade Yüzbaşı Mehmet Tevfik Efendi bini İbrahim Podgoriçe 
istihkâm .Mülâzımıevvel Hayri Efendi bini Mustafa İstanbul 
Sahra Topçu Yüzbaşı Ahmet Nusret Efendi bini Mehmet Ali Erzurum 
Süvari Kıdemli Yüzbaşı Zekâi Efendi bini Şükrü Asitane 
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Sıra 
numarası 

78 
79 

80 
81 
82 
83 

84 
85 

86 
87 
88 
89 
90 

91 
92 
93 
94 
95 

96 
97 

. 98 
99 

100 
101 
102 

103 
104 
105 
106 
107 
108 

109 

110 
111 
112 
113 

114 

115 
116 
117 
118 

Sicil 
numarası 

174-326 
307 

187-B328 
333-326 

70-331 
97-N332 

490-331 
132-333 

22-331 
8-332 

325-333 
628-331 

74-331 

242-333 
426-333 

48-331 
274-312 
164-316 

1-C311 
365-315 
205-333 

14-313 
425-325 

17-323 
51-325 

4-331 
311-316 
551-323 
232-316 

15-439 
29-311 

80-317 

428-331 
11-324 

122-330 
26-334 

161-324 

1-746 
35-326 

416-320 
32-N332 

7-072 

î m ı 

Yüzbaşı Fettah Efendi Süleymaniye (Musul Mebusu) 
Duhulü Alaylı Mütekait Süvari Mülâzımıevvel i Kadri Efendi bini Zühtü 
istanbul 
Yüzbaşı Hüseyin Halet Efendi bini Mehmet Asım Diyarbekir 
Süvari Yüzbaşı Aziz Vecihi Efendi bini Hüseyin Eskicuma 
Topçu Mülâzımıevvel ihsan Efendi bini Arif Kângırı 
Sahra Topçu Mülâzımıevvel Mehmet Selâhattin Efendi bini Hüseyin 
Diyarbekir 
Piyade Yüzbaşı Hasan Tahsin Efendi bini Şükrü Bozok 
Piyade Mülâzımıevvel Hâlis Efendi bini Ömer Dersaadet 
İstihkâm Mülâzımıevvel Süleyman Fahri Efendi bini Mustafa Kırca Ali 
istihkâm Mülâzımıevvel Ruhî Efendi bini Mehmet Tevfik Kemaliye 
Mülâzımıevvel Mehmet Tevfik Efendi bini Hüseyin Hüsnü Selanik 
Piyade Mülâzımıevvel Muhittin Efendi bini ibrahim Hakkı Trabzon 
Sahra Topçu Mülâzımıevvel Hâmit Efendi bini Mehmet Perzerin 
Piyade Mülâzımıevvel Mehmet Esat Efendi bini Hüseyin Hüsnü İstanbul 
Makineli Tüfek Mülâzımıevvel Mehmet Hamdi Efendi bini ismail Eskizara 
Süvari Yüzbaşı Yusuf Efendi bini' Mustafa Mısır 
Piyade Binbaşı Hilmi Efendi bini Mehmet Hilmi Mersin 
Piyade Binbaşı Mehmet Necmettin Efendi bini Mazhar Paşa İstanbul 
Süvari Kaymakam Hacı Remzi Bey bini Hacı Hasan Yeniçeşme 
Piyade Binbaşı Salim Nuri Efendi bini Abdullah Kemah 
Piyade Mülâzımıevvel ismail Zeki Efendi bini Yusuf 
Süvari Kaymakam Etem Bey bini Osman Sivas 
Piyade Mülâzımıevvel Mustafa Hulusi Efendi bini Ahmet Maraş (Alaylı) 
Erkânıharp Binbaşı Mehmet Sabri Efendi bini Hasan Aksaray 
Piyade Kıdemli Yüzbaşı Hüsnü Efendi bini Ali -Kayseri 
Muhabere Mülâzımıevvel Canip Efendi bini Hüseyin Erzurum 
Piyade Binbaşı Ömer Lütfi Efendi bini Cemil Vidin 
Süvari Kıdemli Yüzbaşı Abdülaziz Efendi bini Hüseyin Erzincan 
Piyade Binbaşı Salim Efendi bini Hakkı Erzurum 
İhtiyat Mülâzımıevvel Cevdet Efendi Konya 
Süvari Kaymakam Yakup Cemal Bey bini Mahmut istanbul 
Sabık Ankara Kumandanı Laziztan Mebusu Kaymakam Fuat Bey bini 
Hüseyin Selanik 
Piyade Yüzbaşı Mahmut Zeki Efendi bini Ömer Lütfi Haseki 
Süvari Yüzbaşı Polat Kâmil Efendi Niksar 
Sahra Topçu Mülâzımıevvel Ali Faik Efendi bini Mehmet Rifat Trabzon 
Baytar Yüzbaşı Abdülkadir Efendi bini Abdülhalim Kângırı 
Balya Ahzı asker şubesinde müstahdem Kıdemli Yüzbaşı Mehmet Emin 
Efendi bini Hacı Salim Eğin 
ihtiyat Topçu Mülâzımısani Necmettin Efendi bini Tevfik Trabzon 
Süvari Yüzbaşı Celâlettin Efendi bini Mustafa Edirne 
Gülnar Şubesinde Piyade Yüzbaşı Ali Seyfi Efendi bini Mehmet 
Mülâzımıevvel Mehmet Kenan Efendi bini Ali Haydar Dersaadet 



Sıra 
numarası 

119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 

131 
132 
133 
134 
135 
136 

137 

Sicil 
numarası 

52-332 
48-N330 
14-N334 
36-325 

183-316 

184-336 
473-331 

46-335 
13-327 
20-B328 

25-C334 
1-305 

97-309 
50-B311 

256-315 
46-312 

8-318 
21-316 

12-318 

138 14-317 

139 
140 
141 

142 
143 
144 
145 
146 
147 

148 

149 
150 
151 
152 
153 

154 
155 
156 

157 
158 
259 
160 

380-316 
492-319 
339-331 

191-332 
186-319 
452-331 
119-334 

18-332 
71-335 

148 

90-325 
120-C325 
61-325 

148-312 
443-323 

519-319 
101-324 
316-317 

164-332 
49-333 

355-333 
122-333 

m ı 

Nakliye ihtiyat Mülâzımısani Mehmet Hulusi Efendi bini Mustafa Ankara 
Sahra Topçu Mülâzımıevvel Bahir Efendi bini Ali Adana 
Ağır Topçu Mülâzımıevvel Mehmet Nazmi Efendi bini Ahmet Yafa 
Mütekait Süvari Yüzbaşı Bedri Efendi bini Cafer Taşkasap 
Mütekait Binbaşı Hasan Bey bini Mustafa Konya 
Piyade Mülâzımısani Mehmet Celâl Efendi bini Mehmet Bağdat 
Piyade Mülâzımıevvel ibrahim Etem Efendi bini Hasan Macuncu 
Piyade Mülâzımısani Mehmet Kâmil Efendi bini Necip Dersaadet 
Sahra Topçu Yüzbaşı Ahmet Sururi Efendi bini Ali Dersaadet 
Süvari Yüzbaşı Mehmet Şevki Efendi bini Aziz Köprülü 
Tabip Yüzbaşı Edip Efendi Harput 
Mütekait Topçu Miralay Osman Bey bini Ahmet Harput 
Tabip Miralay İbrahim Tâli Bey istanbul (Varşova Sefiri) 
Süvari Miralay Süleyman Sabri Bey bini Nazif Manastır 
Miralay Osman Bey bini Edip Küçük Mustafa Paşa 
Süvari Miralay Akif Bey bini Fazlı Debre 
Erkânıharp Miralay Kenan Bey bini Osman Nuri Yüksekkaldırım 
Piyade Miralay Mustafa bini Ömer Muğla 
Müdafaai Milliye Müsteşar Muavini Miralay Hüseyin Hüsnü Bey bini 
Abdullah Taşköprü 
Erkânıharp Miralay Cavit Bey bini Yakup Kemal Edirne Muamelâtı 
Zatiye Reisi 
Piyade Kaymakamı Hacı Şükrü Bey bini Mahmut Nedim Dersaadet 
Piyade Binbaşı Tahsin Efendi bini Tufan Necati Trabzon 
Piyade Mülâzımıevvel Faruk Efendi bini Abdülkadir Dersaadet 
Mülâzımıevvel Mehmet Efendi bini Hacı Mustafa Adapazarı 
Piyade Binbaşı Süleyman Faik Efendi bini Bekir (Tekaüt) Erzurum 
Piyade Yüzbaşı Edip Efendi bini Hayri Erzurum 
Mülâzımıevvel İhsan Efendi bini Süleyman Dersaadet 
Süvari Mülâzımıevvel Mustafa Asım Efendi bini Mehmet Şevket Kıbrıs 
Piyade Mülâzımısani Mustafa Efendi bini İbrahim Van 
Mülteci Azerbaycan'dan gelmiştir ağır topçu Mülâzımısani Mehmet Efendi 
bini Rıza Gence 
Piyade Binbaşı Halil Efendi bini Mustafa Fındıklı 
Piyade Yüzbaşı Mustafa Asım Efendi bini Ali Rıza Kesriye 
Süvari Yüzbaşı Ahmet Efendi bini Ahmet Ayvarca 
Piyade Binbaşı Ali Rıza Efendi bini Mehmet Trabzon 
Piyade Binbaşı Osman Cazım Efendi bini Abdülaziz Erzurum 
Piyade Binbaşı Şevket Efendi bini Tahsin Toptaşı 
Piyade Yüzbaşı Nuri Efendi bini Hasan Yanya 
Piyade Binbaşı Abdüllâtif Efendi bini Mehmet Harput 

Mülâzımıevvel Ali Rıza Efendi bini Şakir Erzincan 
Piyade Mülâzımıevvel Adil Efendi bini Osman Köprülü 
Piyade Mülâzımıevvel Osman Nuri Efendi bini Hüseyin Şehremini 
Piyade Mülâzımıevvel Kâzım Efendi bini Osman Dersaadet 
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Sıra 
numarası 

161 
162 
163 
164 
165 
166 

167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 

Sicil 
numarası 

29-333 
34-334 

301-315 
341-321 

21-634 
218-333 

173-332 
162-332 

12-322 
1-327 

15-327 
18-326 
20-324 
87-332 

İ s m i 

Piyade Mülâzımıevvel ibrahim Halil Efendi bini Mehmet Van 
Piyade Mülâzımıevvel Mehmet Nafiz Efendi bini Mevlüt Erzincan 
Piyade Binbaşı Hüseyin Hâmit Efendi bini Mehmet Divrik 
Piyade Binbaşı Emin Efendi bini İbrahim Sivas 
Piyade ihtiyat Mülâzımısani Seyfettin Efendi bini Şemsettin Trabzon 
Piyade Mülâzımıevvel Mehmet Seyfettin Efendi bini Mustafa Fahri Er-s 
zurum 
Piyade Mülâzımıevvel Halit Efendi bini Abbas Humus 
Piyade Mülâzımıevvel Mehmet Kemal Efendi bini Hasan Harput 
Erkânıharp Binbaşı Yusuf Kâmil Bey 
Erkânıharp Yüzbaşı Mehmet Şefik Efendi 
Erkânıharp Yüzbaşı Ömer Lütfü Efendi bini Mehmet Şükrü Erzincan 
Erkânıharp Yüzbaşı Ali Raşit Efendi bini Yusuf Bayburt 
Erkânıharp Binbaşı Mustafa Şevki Efendi Kalkandere 
Nakliye Mülâzımıevveli Ali Fethi Efendi bini İsmail Nazmi Siroz 

Müdafaai Milliye Encümenince takdirname ile taltifleri tensip edilenler 

Yüzbaşı İhsan Efendi bini Refik Van 
Binbaşı Mustafa Zeki Efendi bini Hasan Sivas 
Yüzbaşı Behzat Necdet Efendi bini Selim Trabzon 
Mülâzımıevvel Ali Efendi bini Mehmet Ceseri Mustafa Paşa 
Kaymakam Osman Bey bini Hasan Trabzon 
Mülâzımıevvel Atıf Efendi bini Yahya Sana 
Mütekait Yüzbaşı Halil Efendi bini Yusuf Fatih 
Yüzbaşı Abdullah Efendi bini Hacı Ahmet Van 
Yüzbaşı Selâhattin Efendi bini Hamdi Üsküdar (340 numarada vardır) 
Mülâzımıevvel Ahmet Salim Efendi bini Şevki Erzurum (229) numarada 
vardır) 
Mütekait Yüzbaşı Mehmet Sait Efendi bini Süleyman Maraş 
Süvari Mülâzımıevvel Sami Efendi bini Âşir Dersaadet 
Amasya Kalem Reisi Kaymakam Ahmet Rıza Bey bini Rüstem Manastır 
Mütekait Miralay Bekir Sami Bey Servi 
Miralay Vehbi Bey bini Tevfik 
Açıkta Topçu Yüzbaşı Mehmet Bahattin Efendi bini Abdülkadir Efendi 
İstanbul 
Erkânıharp Miralay Seyfi Bey bini Rıza Firuzağa 
Makineli Tüfek Yüzbaşı Mehmet Halit Efendi bini Abdülfettah Selanik 
Binbaşı Selim Talât Efendi bini Hasan Sinop 
Tabip Yüzbaşı izzettin Efendi bini Ahmet (Gümüşsüyü Hastanesinde) 
İstanbul 

21 15-318 Kütahya Mebusu Erkânıharp Kaymakamı Mehmet Nuri Bey bini Necati 
Selanik 

22 1-333 Baytar Yüzbaşı Mehmet Alâettin Efendi bini Ömer Dersaadet 
23 127-325 Mülâzımıevvel Muharrem Nuri Efendi bini Yakup Fehmi Sakız 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 

17 
18 
19 
20 

192-327 
42-317 
29-326 
39-332 
55-312 

286-333 
139-323 
344-322 
45-H328 
34-331 

284-309 
13-332 

214-B311 
16-315 
8-C311 

46-319 

14-318 
178-327 
522-320 

8-332 
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Sıra 
numarası 

24 

25 
26 

. 27 
28 

29 

30 
31 
32 

33 
34 
35 
36 
37 
38 

39 
40 
41 
42 
43 
44 

45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 

52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
6 2 

63 
64 

Sicil 
numarası 

20-332 

254-317 
243-327 • 
314-317 

1-324 

34-316 

576-322 
131-313 

78-325 
20-321 

569-319 
3-335 
7-325 

170-326 

9-318 
160-314 
227-332 

64-334 
12-325 

136-328 

267-322 
37-321 
96-325 
57-323 
69-333 

188-323 

13-326 

55-323 
Salname-631 

27-322 
56-326 
33-322 
13-330 
8-323 

252-322 
98-330 
39-334 
11-328 

219-313 
90-331 

t s m ı 

Piyade Mülâzımıevvel Şerafettin Efendi bini İsmail Hakkı Ceseri Mustafa 
Paşa 
Piyade Yüzbaşısı Mehmet Ziya Efendi bini Alâettin Dağıstan 
Piyade Makineli Yüzbaşı ihsan Efendi bini Ahmet Dersaadet 
Piyade Yüzbaşı Şakir Efendi 
Binbaşı Abdullah Hilmi Efendi Süleymaniye 
Tecrübe ve muayene heyetinden Kaymakam Cemil Bey bini Sadık 
Çemberlitaş 
Yüzbaşı Yusuf Ziya Efendi bini Osman Kırşehir 
Binbaşı Mehmet Nuri Efendi bini İsmail Erzurum 
Mütekait Süvari Binbaşı İskender Bey 
Mülâzımıevvel Yusuf Ziya Efendi bini Ömer Cevdet Pirebol 
Süvari Binbaşı İbrahim Fevzi Bey 
Mütekait Binbaşı İsmail Hakkı Bey Harput 
Tabip Yüzbaşı Ali Kemal Efendi bini Şakir Denizli 
istihkâm Yüzbaşı Mehmet Celâl Efendi bini Tevfik Kesriye 
Piyade Yüzbaşı Mehmet Şevket Efendi bini Sıdkı Sivas 
Fırka 16 Serbaytan Kaymakam Mustafa Tevfik Bey Amasya 
Mütekait Piyade Binbaşı Mehmet Ali Bey Resne 
Mülâzımıevvel Seracettin Efendi bini Salih Ayasofya 
Piyade Mülâzımıevvel Sami Efendi bini Yahya Manastır 
Topçu Yüzbaşı Mehmet Şinasi Efendi Kilidülbahir 
Orhan Selâhattin Efendi bjni Rifat 
Piyade Binbaşı Abdürrahman Efendi bini Mustafa 
Erkânıharp Binbaşı Cemal Efendi bini ismail Manisa 
Yüzbaşı Hüsamettin Efendi 
Kuvayi Havaiye Tabibi Binbaşı Hazım Bey 
Piyade Mülâzımıevvel Nuri Efendi bini Halil Kumkapı 
Levazım Yüzbaşı Bahattin Nişanca 

Yüzbaşı Ahmet Mıhtar Efendi (elyevm birinci kolordu, birinci şube mül
hakı) 
Meclisi Millî kâtibi umumisi Yüzbaşı Veysel Bey bini Adil Fındıklı 
Bahriye Çarkçı Yüzbaşısı Sadettin Efendi bini Ahmet 
Sabık 11 nci fırka Sertabibi Kaymakam Galip Bey 
Kıdemli Yüzbaşı Muhittin Efendi (Cihangir şubesi muamelât memuru) 
Sahra Yüzbaşı Yakup Efendi Manastır 
Muhabere Mülâzımıevvel Hasan Cevat Efendi bini Ali Rıza Dersaadet 
Yüzbaşı Ahmet Nuri Efendi Erzincan 
Piyade Kıdemli Yürbaşı ismail Hakkı Efendi Samsun 
Yüzbaşı Ahmet Ma'ıir Efendi Üsküp 

'"Baytar Yüzbaşı Sadık Efendi Manisa 
Süvari Yüzbaşı Ali Rıza Efendi bini Mehmet Emin Ortaköy 
Üsküdar Şube Reisi Sami Bey bini Nuri Dersaadet 
Süvari Yüzbaşı Supıi Efendi bini Bedrettin Aksaray 

(I : 94) 
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t s m i 

Kaymakam Mehmet Ali Bey bini Fazıl Paşa 
Piyade Yüzbaşı Mehmet Nafiz Efendi bini Ahmet Hamdi Erzurum 
Süvari Yüzbaşı Ahmet Cemal Efendi bini Hasan Bor 
Piyade Yüzbaşı Ahmet Nazif Efendi bini Aziz Van 
Ağır Topçu Yüzbaşı Hayrullah Efendi bini Abdullah Selanik 
Piyade Binbaşı Arif Efendi bini Abdurrahman Kırkkilise 
Piyade Binbaşı Mehmet Mesut Efendi bini Mesut Beylerbeyi 
Piyade Binbaşı Ahmet Şükrü Efendi bini Hacı Mustafa 
Erkânı Harp Binbaşı Mehmet Ferit Efendi Taşkasap 
Topçu Yüzbaşı Ali Bedri Efendi bini Recep Sana 
Baytar Binbaşı Ali Efendi bini Ramazan Bosna 
Süvari Yüzbaşı Ahmet Saim Efendi Asitane 
Piyade Binbaşı Mehmet Rasim Efendi bini Hurşit Haydarpaşa 
istihkâm Yüzbaşı Mekki Efendi bini Ahmet Hamdi Dersaadet 
Süvari Yüzbaşı ibrahim Refet Efendi bini Hacı Adil Erzincan 
istihkâm Yüzbaşı Mustafa Sebati Efendi bini Mustafa Selanik 
Baytar Binbaşı Ömer Fevzi Efendi bini Hüseyin Dersaadet 
Mülâzımıevvel Mazhar Efendi bini Numan Van 
Süvari Kaymakam Hüseyin Hüsnü Efendi bini Süleyman Filibe 
Mülâzımıevvel Fikri Efendi bini Mustafa Sırrı Fatih 
Yüzbaşı İbrahim Şevki Efendi bini İsmail Hakkı Deraliye 
Piyade Kaymakam Haydar Bey Deraliye 
Süvari Binbaşı Refik Efendi bini Abdullah Uhri 
Kaymakam Mazhar Bey bini Tahsin Dersaadet 
Erkânıharp Kaymakam Mustafa Safvet Bey Erzincan 
Topçu Kaymakam Mehmet Naim Bey bini Emin Dersaadet 
Yüzbaşı Şevki Efendi bini Mustafa 
Süvari Yüzbaşı Ata Efendi bini Hasan Manastır 
Piyade Binbaşı Mustafa Safvet Efendi Tırnava (Açıkta) 
Piyade Binbaşı Mehmet Şevki Efendi bini Hasan Manastır 
Piyade Binbaşı Hayri Efendi bini Necmettin Kastamonu 
Piyade Binbaşı Nazmi Efendi Uhri 
Piyade Mülâzımıevvel Osman Zeki bini Mehmet İslimiye 
Piyade Binbaşı Mustafa Münir Efendi bini Emin Asitane 
Süvari Yüzbaşı Ali Rıza Efendi bini Şerif Koban 
Mülâzımısani Arif Hikmet Efendi Süleymaniye 
Piyade Mülâzımıevvel Mehmet Fahri Efendi bini Sadık Diyarbekir 
Tabip Kıdemli Yüzbaşı Celâlettin Efendi bini Mehmet 
Sahra Yüzbaşı Behçet Efendi bini Ömer Vasfi İstanbul 
Piyade Mülâzımısani Haydar Efendi bini ibrahim Etem Tokat 
Süvari Yüzbaşı Ragıp Efendi 
Piyade Mülâzımıevvel Feramuş Efendi Koçhisar 
Mülâzımıevvel Bekir Sıdkı Efendi İstanbul 
Mülâzımısani Yümnü Hayati bini Ramazan Debreibalâ 
Yüzbaşı Abdüllatif Efendi bini Mehmet Haşim Kilis 
Tabip Yüzbaşı Sait Hikmet Efendi bini Hafız Ali 
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Sıra 
numarası 

111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 

134 
135 
136 
137 
138 

139 
140 
141 
142 
143 

144 
145 
146 
147 
148 
149 

150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 

Sicil 
numarası 

16-327 
483-333 

1-306 
46-327 
23-316 
72-330 
64-B330 
21-331 

174-C330 
3-328 

412-331 
415-323 

64-330 
43-332 
18-174 

7-328 
16-561 

379-333 
3-444 

203-330, 
3-332 

48-324 
18-328 
27-N332 • 

418-319 
23-B328 

177-334 

12-N334 
5-325 

221-333 
10-409 
49-334 

50-321 
40-328 
43-333 
12-335 

297-333 
60-333 

611-314 
60-328 
5-320 

109-333 
37-322 
94-B328 
61-315 

t m 

Jandarma Yüzbaşı Ömer Naim Efendi Kartal 
Piyade Mülâzımıevvel Ahmet Kemal Efendi Köprülü 
Topçu Kaymakam Mehmet Sakıp Efendi bini ibrahim Hakkı Erzurum 
Mülâzımısani Şerafettin Efendi Erzincan 
Sahra Topçu Kaymakam Mehmet Bey 
Yüzbaşı Kâzım Efendi bini Emin Kayseri 
Piyade Yüzbaşı Mehmet Salih Efendi bini Ali Rıza Dimitoka 
istihkâm Mülâzımıevvel Şevket Efendi bini Osman Üsküdar 
Topçu Yüzbaşı Hakkı Gündüz Efendi bini Şakir Boyabat 
Süvari Yüzbaşı Tahsin Efendi bini Ali Manastır 
Makineli Tüfek Yüzbaşı Zeki Efendi bini Hüsrev Yanya 
Piyade Yüzbaşı Yusuf Ziya Efendi bini Mustafa Üsküdar 
Piyade ihtiyat Mülâzımıevvel Osman bini Ali Köprülü 
Piyade Mülâzımıevvel Hasan Fuat Efendi bini Muharrem Ankara 
İhtiyat Mülâzımısani Veysi Efendi bini Mehmet Maraş 
ibrahim Hakkı Efendi Eleşkirt (205) nci numarada mukayyettir. 
ihtiyat Baytar Mülâzımıevvel Selim Efendi bini Faik Dersaadet 
İhtiyat Mülâzımıevvel Kenan Efendi bini Bayram Üsküp 
Piyade Mülâzımıevvel Mahmut Arif bini Davut Efendi istanbul 
Nakliye İhtiyat Mülâzımısani Bedri Efendi bini Nuri Dersaadet 
Topçu Mülâzımıevvel Hüseyin Avni Efendi bini Said Bolu 
Süvari Mülâzımıevvel Halil Efendi bini Ahmet Kâmil Erzurum 
Süvari Yüzbaşı Hasan Tahsin Efendi bini Emin 
Süvari Yüzbaşı Ahmet Niyazi Efendi bini Zekeriya Manastır 
Sahra Topçu Mülâzımıevvel Sami Efendi bini Hüseyin Dersaadet 
Piyade Yüzbaşı Mehmet Arif Efendi bini Yakup Dersaadet 
Sahra Topçu Yüzbaşı Mehmet Niyazi Efendi bini Osman izmir 
Piyade Mülâzımıevvel Mehmet Tevfik Efendi bini Hasan Karahisar 
Ağır Topçu Mülâz mıevvel Celâl Efendi bini Şevket İstanbul 
Topçu Yüzbaşı Fuat Efendi bini Mustafa Hulkî Harput 
Piyade Mülâzımıevvel Hasan Tahsin Efendi bini Fuat Paşa 
Piyade İhtiyat Mülâzımısani Mustafa Naci Efendi Aksaray 
Piyade Mülâzımıevvel Fehmi Efendi bini Mustafa Trabzon 
Piyade Erkânıharp Binbaşı ihsan Efendi bini Mustafa Yenicevadar 
Topçu Yüzbaşı Hüseyin Hüsnü Efendi bini Mustafa Edirne 
Piyade Mülâzımıevvel ihsan Efendi bini Ali Rıza istanbul 
Süvari Makineli Mülâzımıevvel Halim Efendi bini Ömer Hulusi Bitlis 
Piyade Mülâzımıevvel Şükrü Efendi bini ismail Trablusgarp 
Kerim Sadi Efendi bini Şükrü Erzurum 
Piyade Yüzbaşı Mııhammed Refik Efendi bini Osman (mütekait) Hersek 
Topçu Yüzbaşı Kâmil Efendi bini Yusuf Van 
Topçu Kaymakam Mahmut Nedim Bey bini Süleyman Tikveş 
Mülâzımıevvel Tahlr Hulki Efendi bini Ahmet Şerif Halep 
Piyade Kıdemli Yüzbaşı ismail Hakkı bini Raşit Filibe 
Piyade Mülâzımıevvel Mustafa Efendi 
Süvari Binbaşı Muhammed Nezir Efendi bini Ali Perzerin 
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Sıra 
numarası 

157 
158 

. 159 

160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 

169 
170 
171 
172 
173 
174 

175 
176 
177 
178 
179 
180 

181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 

193 

194 

195 

196 
197 
198 

Sicil 
numarası 

551-320 
1-B328 
4-323 

314-313 
126-325 
346-318 
161-230 
443-316 

13-C330 
16-327 

180-332 
21-328 

11-B330 
253-334 
263-320 
289-332 
325-324 
510-333 

41-331 
15-330 
52-325 
50-332 

104-327 
484-333 

12-323 
73-336 
50-334 

223-315 
8-333 

472-323 
8-B330 

13-318 
564-317 
249-323 
120-322 
509-331 

37-332 

361-332 

87-332 

178-333 
234-316 
272-333 

m ı 

Piyade Yüzbaşı Zeki Efendi bini Mustafa Üsküdar 
Nakliye Yüzbaşı Salih Zeki Efendi bini Muhammed Fehmi Ammare 
Kıtaatı Fenniye Şimendifer Kıdemli Yüzbaşı Said Efendi bini Tahir Hay
darpaşa 
Piyade Binbaşı Hasan Fehmi Efendi bini Ahmet Kastamonu 
Yüzbaşı Mustafa Bahattin Efendi bini Mehmet Rifat Çanakkale 
Piyade Binbaşı Kemal Efendi bini Mahmut Razi İstanbul 
Topçu Yüzbaşı Tevf ik Timur bini Abdülkadir Sivas 
Binbaşı Salih Hilmi Efendi bini Osman Üsküdar 
istihkâm Yüzbaşı Mustafa Said Efendi bini Bali Paşa Erenköy 
Yüzbaşı Sırrı Efendi (Erkânıharbiye mektebi müdavinlerinden) Girit 
Piyade Mülâzımıevvel Selim Fahri Efendi bini Mehmet Nuri 
Ağır Topçu Yüzbaşı Ali Cemal Efendi bini İbrahim Kilidilbahir 
Piyade Makineli Yüzbaşı ismail Hakkı bini Ali Rıza Peşmak 
Mülâzımıevvel Cibril Macit Efendi bini Şaban Trablusgarp 
Piyade Yüzbaşı Nuri Efendi bini Mustafa Beşiktaş 
Piyade Mülâzımıevvel Hilmi Efendi bini Hamza Elmalı 
Piyade Yüzbaşı Ömer Fehmi Efendi bini Hüseyin Hüsnü Yozgat 
Piyade Makineli Mülâzımıevvel Abdürrahman Efendi bini Reşit Süleymaniye 
Süvari Mülâzımıevvel Tahir Efendi bini Ahmet Sivas 
Nakliye Mülâzımıevvel İbrahim Efendi bini Abdülkerim Gelibolu 
Süvari Yüzbaşı Mehmet Lütfü Efendi bini Hahih Asitane 
Makineli Mülâzımıevvel Niyazi Efendi bini Osman Adil İsparta 
Piyade Yüzbaşı Halim Ruhi Efendi Sivas 
Piyade Makineli Mülâzımıevvel Hasan Fikri Efendi Tarsus 
İstihkâm Yüzbaşı Hamdi Efendi bini Ali Firuzağa 
Piyade Mülâzımısani Kâzım Efendi bini Yakup Antakya 
Tabip Yüzbaşı Nesip Efendi bini Ahmet Aydın 
Piyade Kaymakam Kemal Bey bini Abdürrahman Adana 
Süvari Makineli Mülâzımıevvel Mehmet Halit Efendi bini Şerif Sivas 
Yüzbaşı Mustafa Şükrü Efendi bini Mehmet Filibe 
Ağır Topçu Yüzbaşı Osman Refik Efendi bini Süleyman Selanik 
Erkânıharp Kaymakam Salim Cevat Bey bini Hamza Hasköy 
Mütekait Piyade Binbaşı ibrahim Efendi bini Ali Yabanabat 
Mütekait Piyade Mülâzımıevvel Ahmet Tevfik Efendi bini İsmail Hereke 
Piyade Kıdemli Yüzbaşı ibrahim Cevdet Efendi bini Salih Yanya 
Makineli Yüzbaşı Fahri Efendi bini Zeki Arapkir 
Süvari Mülâzımıevvel Ömer Kâmil Efendi bini Mehmet Şevki Paşa Di-
vanyolu 
Makineli Tüfek Mülâzımıevveli ibrahim Sadrettin Efendi bini Muhittin 
Kasımpaşa 
Nakliye Mülâzım;evvel Ali Fethi Efendi bini ismail Nazmi Siroz (sehven 
yazılmıştır terfi defterinin 174 ncü numarasında mukayyettir.) 
Mülâzımıevvel Naim Efendi bini Arif Fatih 
Mütekait Piyade Yüzbaşı Ali Rıza Efendi hini Cemal Beşiktaş 
Piyade Mülâzımıevvel Cevdet Efendi bini Hüseyin Bursa 
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Sıra 
numarası 

199 
200 
201 
202 

203 
204 
205 

206 
207 

208 

209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 

216 
217 
218 
219 
220 
221 

222 
223 
224 
225 
226 
227 

228 
229 
230 

•231 
232 
233 
234 

235 
236 
237 
238 
239 

Sicil 
numarası 

15-N332 
197-336 
170-B328 
273-319 

168-C330 
57-321 

642-317 

4-317 
80-311 

124-309 

101-B328 
6-314 

180-311 
15-307 
68-C311 

327-312 
47-327 

27-335 
245-322 
107-C328 
21-B328 
14-326 
91-332 

339-333 
238-332 

36-327 
132-C328 
69-327 

171-B328 

42-B330 
35-C328 

250-318 
11-328 
64-B328 

310-328 
225-B328 

28-333 
486-320 

69-C331 
630-331 

34-331 

î s m ı 

Topçu Mülâzımıevvel Ahmet Esat Efendi bini izzet Beşiktaş 
Piyade Mülâzımısani Muharrem Lütfi Efendi bini Hüseyin Sivas 
Piyade Yüzbaşı Tahir Efendi bini Kurban Mimarsinan 
Piyade Makineli Binbaşı Mehmet Nuri Efendi bini Abdülhamit Dersaadet 
Topçu Yüzbaşı Cezmi Efendi bini Siroz 
Süvari Yüzbaşı Ali Haydar Efendi bini Mustafa Siroz 
Aşiret Süvari Mülâzımıevvel ibrahim Hakkı Efendi,bini Mehmet Eleşkirt 
(126 ncı numarada mukayyettir.) 
Erkânıharp Miralayı Mehmet Hayri Bey bini Hasan Davutpaşa 
Çanakkale Valisi Miralay ismail Hakkı Bey bini ibrahim Edirne 
Miralay ismail Rüştü Bey bini Mehmet (Ankara merkez kumandanı) Kas
tamonu 
Piyade Yüzbaşı Ahmet Şükrü Efendi bini Ruşen Erenköy 
Erkânıharp Miralayı Behiç Bey 
Piyade Miralay Mustafa Bey bini Mustafa Dersaadet 
Piyade Miralay Mehmet Kuşat Bey bini Şemsettin Cihangir 
Piyade Miralay Ali Bey bini Ali Dersaadet 
Piyade Kaymakam Celâl Bey bini Ali Sofya 
Tabip Binbaşı Hakkı Efendi bini Mehmet Yanya 
Mülâzımıevvel Zeki Efendi bini Abdülkadir Nişantaşı 
Piyade Yüzbaşı Şükrü Efendi bini Nazif Inadiye 
Piyade Makineli Yüzbaşı Yahya Efendi bini Asım Manastır 
Topçu Yüzbaşı Osman Kâzım Efendi bini ismet Erzincan 
Topçu Yüzbaşı Ziya Efendi bini tshak Perzerin 
Makineli Mülâzımıevvel Mustafa Rahmi Efendi bini Süleyman Salim Er
zurum ^ 
Piyade Mülâzımıevvel ismail Hakkı Efendi bini Hüseyin Sami Tophane 
Makineli Mülâzımıevvel Mustafa Neşet Efendi bini Talât izmir 
Topçu Yüzbaşı Nazmi Efendi bini Abdülhalim Erzurum 
Piyade Yüzbaşı Fehim Efendi bini Abbas Manastır 
Piyade Yüzbaşı Mehmet Behzat Efendi bini Hüseyin Mahmut Paşa 
Piyade Yüzbaşı Hamdi Efendi bini Ali Dersaadet 
Sahra Topçu Yüzbaşı ibrahim Niyazi Efendi bini Mehmet Ali Hereke 
Piyade Yüzbaşı Bahattin Efendi bini Idris Dersaadet 
Piyade Binbaşı irfan Efendi bini Bekir Sıdkı Dersaadet 
Süvari Yüzbaşı Yusuf Cemil Efendi bini Sabri Diyarbekir 
Topçu Yüzbaşı Şevki Efendi bini Ali Ferecek 
Piyade Yüzbaşı Arif Efendi bini Mustafa Filibe 
Piyade Makine Yüzbaşı Hasan Vasfi Efendi bini ismail Edirne 
Mülâzımıevvel Saffet Efendi bini Hafız Ferhat izmir 
Piyade Binbaşı Ahmet Hamdi Efendi bini Mehmet Erzincan 
Topçu Mülâzımıevvel Muharrem Zihni Efendi bini Mustafa Dersaadet 
Piyade Mülâzımıevvel Edip Efendi bini Galip Sana 
Süvari Mülâzımıevvel Salim Efendi bini Şevki Erzurum (10). ncu numa
rada mukayyettir. 
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Sıra 
numarası 

240 

241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 

Sicil 
numarası 

45-C328 

7-322 
9-321 

12-321 
26-316 

4-325 
1-326 
8-327 

m ı 

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 
28 
29 
30 

119-331 
123-334 
238-323 

185-324 
17-314 
56-328 
49-332 

366-319 
162-312 
98-328 

481-316 

,36-311 
392-323 

183-311 

8-333 
65-319 
40-332 
20-N332 

332-327 
70-C330 

52-331 
73-332 

112-311 
19-330 
68-318 

8-004 
234-317 . 

39-318 
112-330 

Piyade Yüzbaşı Selâhattin Efendi bini Ahmet Üsküdar 9 ncu numarada 
mukayyettir. 
Erkânıharp Kaymakam Veysel Bey 
Erkânıharp Kaymakam Fahri Bey 
Erkânıharp Kaymakam Mustafa Bey 
Erkânıharp Kaymakam İzzet Bey 
Erkânıharp Binbaşı ibrahim Kemal Efendi bini Muzaffer Bayburt 
Erkânıharp Binbaşı Hüsamettin Efendi bini Hacı Ahmet Bey Hasankale 
Erkânıharp Yüzbaşı Abdülkadir Efendi bini Hasan Selanik 

Müdafaai Milliye Encümenince inim varakaları reddedilenler 

Yüzbaşı Selâhattin Efendi 
Piyade Mülâzımıevvel Mehmet Efendi bini Remzi Edirne 
Sabık Üsküdar konakları muavini Yüzbaşı Mehmet Rüştü Efendi bini 
Esat Halep 
Yüzbaşı ismail Hakkı Efendi bini İbrahim Kırşehir 
İstihkâm Binbaşı Süleyman Fethi Efendi Harput 
Piyade Yüzbaşı Şemsettin Efendi bini Hacı Nafi Dersaadet 
Fırka 8 Yüzbaşı Hamit Efendi bini Hacı Ömer Eskişehir 

Piyade. Binbaşı Refet Efendi Diyarbekir 
Levazım Reisi Kaymakam Şefik Bey 
Yüzbaşı Hafız Hüsnü Efendi Erzurum 
Piyade Kaymakam Mehmet Hakkı Bey bini Ali Dersim 

Süvari Binbaşı Hâmit Efendi bini Asaf 
Yüzbaşı Ali Sabit Efendi bini Arif Merzifon 
Sabık Bilecik Ahzı asker şubesinde Yüzbaşı İbrahim Şevki Efendi Deraliye 
(takdirnameleri 85 nci numarasında mukayyettir.) «Mazbata muharriri» 
Piyade Kaymakam İbrahim Hakkı Efendi bini Ali Aydın 
istihkâm Mülâzımıevvel İhsan Efendi bini Mehmet Ali Beşiktaş 
Piyade Kıdemli Yüzbaşı Mehmet Arif Efendi bini Mustafa Kemal Maraş 
Piyade Yüzbaşı Mehmet Fahrettin Efendi bini Ahmet Şam 
Nakliye Mülâzımıevvel Abdullah Sırrı Efendi bini Tahir Antakya 
Piyade Yüzbaşı Seyfettin Efendi bini Hasan Bingazi 
Yüzbaşı Mehmet Nihat Efendi (1119/2606 numara) Şumnu 

Süvari Mülâzımıevvel Yusuf Efendi bini Murat Bursa 
Piyade Mülâzımıevvel Celâlettin Efendi bini Derviş Paşa 
Piyade Binbaşı Mahmut Nedim Efendi bini Mehmet Besni 
istihkâm Mülâzımıevvel Mehmet Şükrü Efendi bini Mehmet Ali Rodos 
Piyade Mütekait Mülâzımıevvel Ali Saip Bey bini Osman Dimitoka 

İhtiyat Mülâzımısani Halil Fahrettin Efendi bini Hacı Hüseyin Çal 
Kıdemli Yüzbaşı Ali Şefik Efendi bini Emin Manastır 
Hesap memuru İsmail Hakkı Efendi bini Mehmet Balıkesir 
Topçu Mülâzımıevvel Sadık Efendi bini Hasan Avlunya 
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Sıra 
numarası 

31 
32 
33 
34 

35 

Sicil 
numarası 

374-332 
182-328 
343-323 

38-331 

3-718 

t m 

37 
38 
39 
40 
41 

42 
43 
44 

458-321 
56-322 
10-328 

260-334 
396-332 

54-310 
38-322 
22-C330 

Piyade Mülâzımıevvel Ahmet Hulusi Efendi bini Ali Kocamustafapaşa 
Piyade Yüzbaşı Behçet Efendi bini Salih Bağdat 
Piyade Kıdemli Yüzbaşı Rasim Efendi bini Mustafa Trabzon 
Hesap Memuru Osman Nuri Efendi bini İbrahim Bartın 
Makineli ihtiyat Mülâzımısani Ahmet Hikmet Efendi bini Mehmet Şevki 
Konya 

36 104-333 Piyade Makineli Mülâzımıevvel Mehmet Cemalettin Efendi bini Mustafa 
Dersaadet 
Müstafi Piyade Yüzbaşı Mehmet Ziya Efendi bini Ahmet Erzurum 
Tabip Binbaşı Hasan Haydar bini Mustafa ismet İstanbul 
Yüzbaşı Azmi Efendi bini Hacı Abdullah Erzurum 
Piyade Mülâzımısani Abdülkadir bini Aziz Süleymaniye 
Piyade Mülâzımıevvel Refik bini Tevfik İstanbul 
Arapkir ahzı asker şubesi reisi Binbaşı Hüseyin Hüsnü Efendi bini Salim 
Piyade Mülâzımıevvel Hüseyin Hayri Efendi bini Mehmet Şevket Yenihan 
Piyade Yüzbaşı Ali Efendi Yakube 

İKİNCİ DEFTER 

Müdafaai Milliye Encümenince terfileri tensip edilenler 

Piyade Kaymakam Ali Bey bini Ahmet Afyonkarahisar 
Piyade Binbaşı Ali Recai Efendi bini Sadık Kartal 
Sahra Mülâzımıevvel Ferruh Efendi bini Yusuf Kenan Vefa 
Sahra Mülâzımıevvel Baki Efendi bini Süreyya İstanbul 
Piyade Yüzbaşı Sıdkı Efendi bini Hüseyin Erzurum 

Müdafaai Milliye Encümenince takdirname ile taltifleri tespit edilenler 

Piyade Mülâzımıevvel Ali Salih Efendi bini Hüseyin Recep İstanbul 
Erkânıharp Binbaşı Adil Efendi bini Galip İzmir 
Piyade Mülâzımıevvel Ali Efendi bini Osman Beykoz 
Piyade Mülâzımıevvel İzzet Efendi bini Hasan Kesriye 
Piyade Mülâzımıevvel Fuat Efendi bini Kâmil Manyas 
Piyade Mülâzımısani Natık Cemalettin Efendi bini Halil Sivas 
istihkâm Mülâzımıevvel Mehmet Cemal Efendi bini Bekir Sıdkı Aksaray 
Piyade Binbaşı Yusuf Nazım Efendi bini Mehmet Erzurum 
Süvari Yüzbaşı Selim Sabit Efendi bini Mustafa Nesip Siroz 
Piyade Binbaşı Hasan Tahsin Efendi bini İbrahim Yanya 
Yüzbaşı Şerafettin Efendi bini Hüseyi nHüsnü Selimiye 
Süvari Yüzbaşı İbrahim Hakkı Efendi bini Mustafa Bursa 
Piyade Yüzbaşı Reşit Fehmi Efendi bini Mehmet Rıza Süleymaniye 
Süvari Yüzbaşı Sahabettin Efendi bini Salih Üsküp 
Süvari Yüzbaşı Recep Efendi bini Ahmet Kızanlık 
Piyade Yüzbaşı Halil Hulusi Efendi bini Hasan Van 
Piyade Mülâzımıevvel Besim Efendi bini Ali Servi 

1 
2 
3 
4 
5 

345-314 
250-316 

1-N232 
60-N331 
75-H330 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

14 
15 
16 
17 

86-329 
2-Sahra 322 

317-N328 ' 
5-333 

394-333 
103-336 
12-C331 

398-316 
29-N328 

324-321 
392-331 

6-329 
363,320 

36-327 
6-327 

259-326 
307-333 
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Sıra 
numarası 

18 
19 
20 
21 
22 
23 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

46 
47 
48 
49 
50 
51 

52 
53 
54 
55 
56 
57 

58 
59 
60 
61 
62 

Sicil 
numarası 

363-327 
73-337 

431-325 
153-333 
20-553 

110 

65-325 
10-325 

192-324 
11-314 

280-324 
196-332 
310-B328 

33-B328 

378-333 
214-317 

43-326 
14-C330 
13-N333 

194-336 
68-334 

112-336 
54-336 
22-336 

129-336 
127-336 
294-334 
29-C328 

29-B328 
533-324 
203-334 
352-323 
340-332 
303-324 

408-333 
9-Evel 316 

435-332 
272-315 

. 430-332 
6 

134-N330 
58-C330 
10-314 
80-B330 
22-323 

I 

Piyade Yüzbaşı Necati Efendi bini Nuri Kirmasti 
Piyade Mülâzımısani Ahmet Cevat Efendi bini Mustafa îştip 
Piyade Yüzbaşı Hüseyin Hüsnü Efendi bini Sadık Kastamonu 
Piyade Mülâzımıevvel Mustafa Muhlis Efendi bini Mahmut Erzincan 
Süvari ihtiyat Mülâzımısani Mehmet Mirat Efendi bini Şemsettin Yozgat 
Piyade ihtiyat Mülâzımısani Mehmet Dursun Efendi bini Recep Of 
Mütekait Yüzbaşı Ali Rıza Efendi bini Asım Boyabat 
Ağır Topçu Yüzbaşı Hasan Sadi Efendi bini Behçet Eskizara 
Piyade Yüzbaşı Rüştü Efendi bini Mustafa Van 
Sahra Topçu Kaymakam Münir Bey bini Ömer Erzurum 
Piyade Yüzbaşı Mehmet Ataullah Efendi bini Murat İstanbul 
Piyade Mülâzımıevvel Mehmet Fahri Efendi bini Hasan İstanbul 
Piyade Yüzbaşı ismail Arif Efendi bini Mustafa İstanbul 
Sahra Topçu Yüzbaşı Mehmet Nuri Efendi bini Dursun Erzurum 
Piyade Mülâzımıevvel Nadir Efendi bini Ahmet Selânik-
Piyade Kaymakam Ahmet Hamdi Bey bini Ahmet Sinop 
Süvari Yüzbaşı Hidayet Efendi bini Ali Selanik 
Nakliye Yüzbaşı İbrahim Efendi bini Abdülfettah Keylan 
Sahra Mülâzımıevvel Tevfik Efendi bini Adil Van 
Piyade Mülâzımıevvel Cemil Efendi bini Ali Fethi istanbul 
Piyade Mülâzımıevvel Mehmet Naci Efendi bini Naci Trablusgarp 
Piyade Mülâzımıevvel Ruhi Efendi bini İbrahim Yenişehir 
Piyade Mülâzımıevvel Hamdi Efendi bini Şükrü Trabzon 
Piyade Mülâzımıevvel Ferit Efendi bini İhsan Erzurum 
Piyade Mülâzımıevvel Mehmet Tevfik Efendi bini Mustafa Harput 
Piyade Mülâzımıevvel Niyazi Efendi bini Mustafa Beşiktaş 
Piyade Mülâzımıevvel Ahmet Cevdet Efendi bini İbrahim İstanbul 
Süvari Yüzbaşı Abdülhalim Efendi bini Hafız Musa Kemah 
Sahra Yüzbaşı Muharrem Efendi bini Cemal Perşembe 
Piyade Yüzbaşı Hasan Rıza Efendi bini Mehmet istanbul 
Piyade Mülâzımıevvel Mehmet Fuat Efendi bini Rıza Tokat 
Piyade Yüzbaşı Hasan Hayri Efendi bini Yakup Batum 
Piyade Mülâzımıevvel Kemal Efendi bini Ali Afyon 
Piyade Binbaşı ismail Cemal Efendi bini Mustafa Oranya 
Piyade Mülâzımıevvel Mehmet Selim Efendi bini Cemalettin Beşiktaş 
Sahra Kaymakam Ragıp Bey bini Ahmet Vefik Erzurum 
Piyade Mülâzımıevvel Behçet Efendi bini Ali Rıza istanbul 
Piyade Binbaşı Mehmet Nuri Efendi bini Hasan Tahsin istanbul 
Piyade Mülâzımıevvel Ziya Efendi bini Osman Manastır 
Mütekait Piyade Mülâzımısani Tevfik Efendi bini ismail Bozdoğan 
Sahra Mülâzımıevvel Rifat Efendi bini Halil Divrik 
istihkâm Mülâzımıevvel Ahmet Kadri Efendi bini Şemsettin Babahaydar 
Baytar Kaymakam Sadettin Bey bini Tahir Maçka 
Ağır Mülâzımıevvel Mehmet Nuri Efendi bini İsmail Selanik 
Sahra Yüzbaşı Mehmet Celâl Efendi bini Ahmet İstanbul 
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Sıra 

numarası 

63 
64 
65 
66 

67 
68 
69 
70 
71 

72 
73 
74 
75 

Sicil 
numarası 

32-324 
20-312 

199-334 
52-325 

7-326 
21-B330 
58-C311 
63-337 

390-331 

276-332 
138-326 
98-N311 
23-319 

1 m ı 

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 

88-337 
467 

113-322 
54-N330 
32-331 
79-329 

389-323 
144-322 
29-B330 

533-323 
488-321 
193-317 

1-331 
14-331 
15-573 

457-313 
178-336 

340-313 
85-314 

250-315 
240 

79-336 

70-337 
148-317 
219-332 
44-330 

Erkânıharp Binbaşı Hasan iskender Efendi bini Tevfik Manastır 
istihkâm Binbaşı Refet Efendi bini Mehmet İstanbul 
Piyade Mülazımıevvel Mehmet Şükrü Efendi bini Mehmet Trablusgarp 
Piyade Binbaşı> Hasan Tahsin Efendi bini Recep Trablusgarp 
Sahra Yüzbaşı ismail Mahir Efendi bini Sadettin Lütfü Paşa 
Sahra Yüzbaşı Mustafa Asım Efendi bini Mehmet Erzincan 
Süvari Binbaşı ismail Hakkı Efendi bini Hasan Sivas 
Süvari Mülazımısani Ziyaettin Efendi bini Mehmet Nuri Süleymaniye 
Piyade Yüzbaşı Abdülcebbar Efendi bini Celâl Trabzon 
Piyade Mülazımıevvel Mehmet Naci Efendi bini Halife Trablusgarp 
Sahra Yüzbaşı Halit Efendi bini Rıza İstanbul 
Sahra Mülazımıevvel Ömer Fevzi Efendi bini Raşit Edirne 
Erkânıharp Miralay Aşir Bey bini Mehmet Kilis 

Müdafaai Milliye Encümenince inha varakaları reddedilenler 

Piyade Mülazımısani ismail Hakkı Efendi bini Ali Rıza Kütahya 
Piyade ihtiyat Mülazımısani Halil Sıdkı Efendi bini İshak Birecik 
Piyade Binbaşı Ahmet Mithat Efendi bini Zekeriye Erzincan 
Sahra Mülazımıevvel ismet Necati Efendi bini Salih Taşlıca 
Piyade Yüzbaşı Edip Necdet Efendi bini Şerif Yenicevardar 
Tabip Binbaşı Mehmet Ziyaettin Efendi bini Yumnu Selimiye 
Piyade Yüzbaşı Ali Talât Efendi bini Ahmet Köprülü 
Piyade Yüzbaşı Mustafa Sabri Efendi bini Yusuf Ziya Ünye 
Sahra Yüzbaşı Mehmet Hakkı Efendi bini Tevfik Bursa 
Müzika Mülazımıevvel Ahmet İzzet Efendi bini Abdullah Adapazarı 
Piyade Binbaşı Süleyman Fethi Efendi bini Zülfikat Harput 
Piyade Binbaşı Idris Enis Efendi bini Zülfikâr İstanbul 
Hesap memur muavini Emrullah Fevzi Efendi bini İbrahim Batum 
Süvari Yüzbaşı Mahmut Müfehham Efendi bini Şerafettin Kadıköy 
ihtiyat Jandarma Mülazımısani Ali Kemal Efendi bini Hüseyin Nevşehir 
Piyade Kaymakam Ahmet Aziz Bey bini Ahmet Bursa 
Piyade Mülazımıevvel Mehmet Tahir Efendi bini Şeyh Zeynelabidin Hüs-
revpaşa 
Piyade Kaymakam Kâmil Bey bini Halit Trabzon 
Piyade Kaymakam Mehmet Said Bey bini Abdullah Trablusgarp 
Piyade Binbaşı Said Ali Efendi bini Ali Konice 
Nakliye ihtiyat Mülazımısani Fazıl Reşit Efendi bini Reşit Gaziantep 
Piyade Mülazımısani Rüstem Efendi bini ismail Hakkı Manastır 
Piyade Mülazımısani Mehmet Necati Efendi bini Mehmet Faik Manastır 
Piyade Binbaşı Muhittin bini Mehmet Dibbaglar 
Piyade Mülazımıevvel Mehmet Tevfik Efendi bini Fuat Bayburt 
Hesap Memuru Mustafa Fevzi Efendi bini Mehmet Tevfik Çerkeş 
Müteakip Piyade Mülazımıevvel Mustafa Efendi bini Mehmet Safranbolu 

(t : 94) 
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Sıra 
numarası 

28 
29 
30 
31 
32 
33 

Sicil 
numarası 

373-333 
22-318 

317-321 
228-332 
167-C330 
98-332 

1 
2 
3 
4 

326-333 
10-308 

456-331 
24-702 

m 

Piyade Mülâzımıevvel Mazhar Efendi bini Osman Kantarcılar 
Süvari Binbaşı ibrahim Hakkı Efendi bini Hacı Ömer Erzurum 
Piyade Binbaşı Nazmi Efendi bini Mustafa Bayramiç 
Birinci Sınıf Kâtip Ali Alâattin Efendi bini Mehmet İstanbul 
Ağır Yüzbaşı Fahrettin Efendi bini Ali Rıza Üsküdar 
Piyade Yüzbaşı Ekrem Efendi bini Hasan Ali İstanbul 

Müdafaai Milliye Encümenince muamelesi noksan görülenler 

Piyade Mülâzımıevvel Fevzi Efendi bini Ali Trabzon 
Mütekait Süvari Binbaşı Süleyman Tevfik Efendi bini Hüseyin Sivas 
Piyade Mülâzımısani Ahmet Beycan Efendi bini Salih Balıkesir 
ihtiyat Zabit namzedi Muhammet İzzettin Efendi bini Kerim Denizli 

istiklâl Madalyasıyle şayanı taltif görülenler 

58-323 Tabip Kaymakam Mehmet Avni Bey bini Mehmet tslimiye 

Yukarıda (3) işaretiyle gösterilen zabıt ceridesi nihayetine raptedildiği zikrolunan Başkvekâlet Tezkeresi Ue 
defter 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 21 . 1 . 1341 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet 
6/312 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

15 Mayıs 1335 tarihinden itibaren Cidali Milliye lîliştirak muhtelif millî cephelerde veya dahilî isyanların 
itfasında Müdafaai Memleket ile esbabı müdafaasını ihzar ve takviye gibi mahsusatta yararlıkları meşhut 
olduğundan Dahiliye Vekâleti Celilesinin 12 . 1 . 1 41 tarih ve umuru mahalliye 206/641 numaralı tezke
resiyle, mahiyeti hizmetlerinin icap ettireceği derecata göre taltifleri teklif olunan teşkilâtı milliye ve Müdafaai 
Hukuk Cemiyetleri mensubin ve efradından yetmiş s3'-iz zata ait liste hidematı vakıalarını mübeyyin tah
kikat ve inha varakaları leffen takdim kılınmıştır, iktizasının ifasına müsaade buyurulmasmı rica eylerim 
efendim. 

Başvekil 
Ali Fethi 



Sıra 
Numa
rası İsim ve sanatı Mahalli hizmeti 

1 Mecidiye Müdafaai Hukuk azasından Necip Mücadelei Milliye 
Efendi 

2 İstanbul Polis dördüncü Şube Müdürü Şükrü Anadoluya esliha ve cephane şevki 
Bey hizmetinden 

3 Üsküdar Polis Müfettişi İsmail Hakkı Bey Anadoluya esliha ve cephane şevki 
hizmetinden 

4 M araş İmar ve İskân memuru Mustafa Nuri Mücadelei Milliye 
Efendi 

5 Kars eşrafından Cihangirzade Hasan Han 

6 Kağızman eşrafından Ali Rıza Bey 

Siyaseti harbiyei ve Dahiliye komi
serliğinde mesbuk hizmetlerinden 

7 Kars'ın Akbaba Kazasının İbni Kariyesinden Şark Ermeni harekâtında Milis 
Mehmet Bey Alayı ile muharebata iştiraklerin

den 

8 Tortumun Ketence kariyesinden Ekrem Bey » » »> 

9 Narman kazasından Behiç Bey ı Ermeni harekâtına karşı mesbuk 
hizmeti 

10 Sarıkamışın Yedikilise Kariyesinden Mehmet 
oğullarından Hacı oğlu Mehmet Bey 

11 Müdafaai Hukuk Reisi Abdullah Efendi 

*> 

Ermeni ve Gürcü harekâtına karşı 
mesbuk hizmetlerinden 

Hidematının suv 

Mecidiye halk fıkr 
tarih ve (3) numa 

Müdafaai Milliye 
Riyasenin 15 . 2 . 
ve İstanvbul Vilâye 
ve 7512/2042 nu 
3/şube/5632 

MaraŞ halk fırkası 
4325 numaralı ves 

Fırka 9 kumandam 
busu Halit Paşamn 
varakası K M/462 

»' 

Fırka 9 kumanda 
Mebusu Halit Paş 
ve 4621 numaralı 



Sıra 
Numa

rası i s im ve sanatı Mahall i hizmeti 

12 Oltu eşrafından Şakir Zade Ahme t Bey 

13 Muhaci r komisyonu Reisi Abdüssamet Efendi 

14 Posof kazasından Vasıla Kariyesinden Ahmet 

15 Ahısha eşrafından Atabey Zade Server Bey 

16 Oltu kazasından Tahir Bey Zade Ziya Bey 

17 Göle kazasımn Lavuştan kariyesinden Ali Ağa 

18 Bozok vilâyeti reji müdürü Fa ik Bey 

19 incili nahiyesinde sakin Recep Reis 

20 Rizeli Zekeriya Reis 
21 Rizeli Altıkatoğlu Mehmet Reis 
22 Rizeli Hafız Mehmet Ragıp Efendi « 
23 Sürmeneli Yusufoğlu Rifat Reis (« 
24 Samsunun Kavak nahiyesi Belediye Reisi Hacı Pontus 

Yusuf Ağa mebni 

Ermeni ve Gürcü harekâtına karşı 
mesbuk hizmetlerinden! 

Haçin muzafferiyetinin temini 
hususunda birçok esliha ve mühim
matın şevkinde sebk eden hizme
tinden 

Müfrezesiyle 
hizmetinden 

« 
« 

Mücadelei 

,« 
l « 

Millide 

« 
« 

harekâtında hizmetine 

25 izmit Millî müfreze zabitamîıdan Hacı Hüsnü Mücadelei MiUiyedeki hizmetin-
Bey den 

Hidematınınsuve 

26 Milis Zabit Mustafa Lütfü Efendi Mücadelei Milliyede maiyetiyle 
birlikte hizmetinden 

Fırka 9 kumandan 
Mebusu Halit Paşa 
rih ve 4621 num 
Adet/8 

Gaziantep Mebus 
28 . 4 . 1340 ve E 
Beyin 27 Nisan 13 
K M/1709 

Bursa heyeti mahs 
lay Osman Beyin 7 
rihli teklif varakası 

» »' 
» »• 
> »• 
> »' 

Bursa'da Ordu Ku 
Nurettin Paşanın 
vesikası 

Müdafaai Milliye V 
tarih ve 1148 n 
M/2025 
Müdafaai Milliye V 
tarih ve 905 numar 



Sıra 
Numa
rası 

28 

29 

isim ve sanatı Mahalli hizmeti Hidematınınsuver 

27 Maliye ketebesinden Ahmet Vehbi Efendi Mücadelei MiUiyedeki hidematın-
dan 

Milis mülâzımıevvel 
Efendi 

izmit, Bolu Kuvvayi 
Riyasetinin ve kum 
1340 tarihli vesikası 
nin 19 . 3 . 1340 t 
tezkeresi K M/596 

Muhammed Celâlettin Mücadelei Milliyede bölüğü ile Sabık fırka 23 kum 
birçok muharebelere iştirak ederek Cephesi Kumandanı 
fedakârlığı görüldüğünden 31 Mart 1340 tarih 

vesika 1866 

Aydının Sultanhisar nahiyesinden Yörük Ali Ağa Mücadelei Milliyede 
hizmetlerinden 

30 Milis mülâzımısani Ragıp Efendi bini Galip 

fevkalâde Sabık fırka 57 ve 
kumandanlığının 18 
rihli vesaiki 

31 Ödemişin Fata kariyesinden şehit Gökçen Hüse- » » »' » » 
yin Ağa 

32 Tirede mukim Yörük Hacı Halil Ağa » » »' » » 
33 Nazillinin Şenekçiler kariyesinden şehit Ha- » » »' » » 

san Hüseyin Ağa 
34 Ödemişten şehit Puslu Mestan Ağa 

35 Şokenin Girit mahallesinden şehit Cafer Ağa 

36 Şokenin Tahtacı Yürüklerinden Mehmet Ağa 

37 Nazillinin Pirlibey kariyesinden Demirci Meh
met Efe 

38 Cebelibereket Bahçe kazasının Haruniye Nahi- Mücahedei Milliyede Milis kuman- Bahçe kazası halk 
yesinden Fettah Zade Hacı Mahmut Efendi danlığı ile yaptığı hidemattan Nisan 1340 tarihli m 

K M/3136 
39 AVrathisar kasabalı Muhammed Rasim bini Sa- Mücahedei MiUiyedeki hiderna- Bolu Vilâyetinin 22 

lih tından ve 1723/115 numar 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

»' 
.»' 
»' 
»' 



Sıra 
Numa
rası İsim ve sanatı Mahalli hizmeti 

40 Muğlamn Bozovik kariyesinden Hacı Süleyman Mücahedei Milliyede bilfiil fevka-
Efendi lâde hizmetlerinden 

41 İzmir Mebusu Saraçoğlu Şükrü Bey » » »( 

42 İzmir Mebusu Mahmut Celâl Bey » » »* 
43 İzmir Mebusu Mahmut Esat Bey » » »' 
44 Selânîk'in Vodina kazasından Yüzbaşı Seyfettin Geyve Boğazı ve İzmit müsademe-

oğlu Mesut Efendi lerinde mesbuk hizmeti 

45 Konya'da tüccardan Mustafa Şevki Bey 

46 Konya'da Hacı Mendi Zade Süleyman Efendi 
47 Konya Ahibaba Zade Yusuf Ziya Bey 
48 Konya Muytap Zade Rifat Bey 
49 Konya Mektubî esbak Belediye Reisi Musa Kâ

zım Bey 

Konya Bozkır isyanlarının itfasında 
hidematı fevkalâdelerinden 

50 Konya'nın Gilisiralı Müderrisi Hacı Tahir Bey » » » 
51 Konya'da Hoca Numan Bey Konya ve Bozkır isyanlarının itfa

sında hidematı fedakâranelerinden 
dolayı 

52 Konya'da Jandarma Kaymakamlığından mütekait » » » 
İsmail Hakkı Bey 

53 Konya'da Tahir Paşa Zade Cevdet Bey » » » 
54 Konya'da Ereğlili Fuat Bey » » » 
55 Konya'da Karahafız Zade Mustafa Bey » » » 
56 Konya'da Hadimi Zade Mehmet Vehbi Efendi » » » 
57 Konya'da Müftü Yalvaçlı Ömer Efendi » » » 
58 Aksekili Hoca Mehmet Emin Efendi » » » 

Hidematınmsuve 

vesika K M/3282 
Sabık İzmir Cenup 
kumandanlığının 17 
lif varakası K M/2 

İkinci Ordu Müfetti 
tarih ve 105 numara 

Beşinci Kolordu Ku 
san 1340 tarih ve 26 
merbutu K. M./247 

» » 
Beşinci Kolordu 
28 . 4.1340 ve 2626 
merbutu K/2470 

» 



Sıra 
Numa
rası 

63 

64 
65 
66 
67 
68 
69 

İsim ve sanatı Mahalli hizmeti Hidematınınsuveri 

59 Siruzlu Şeyh Adil Efendi 
60 Afyorokafahisar Eşrafından Taşkapılı Zade Ali 

61 Afyoîikarahisar Müdafaai Hukuk Reisi Reşit 
'Bey 

62 Uşak ve Müdafaai Hukuk Reisi Hoca İbrahim 
Efendi 

Adana Kuvayi Milliye Rüesasından Manisalı Ali Fransız ve Ermeni harekâtına karşı Sabık 11 nci Fırka K 
Bey mesbuk hizmetlerinden Mebusu Mehmet Arif 

tarihli vesikası K. M 

Adana Mebusu Zamir Bey 
Yeni Adana Gazetesi Sahibi Ahmet Remzi Bey 
Adana Eşrafından Kethüda Zade İbrahim Bey 
Durak kariyesinden Emin Ağa 
Durak kariyesinden Derviş Ağa 
Urgankıranda Molla Yusuf 

70 Uşak Müdafaai Hukuk Reisi Mustafa Bey 

» > » 
» > » 
» •» » 

Mücadelei Milliyede mesbuk fev
kalâde hizmetlerinden 

Balıkesir ve havalisi ş 
yesi Reisi ve Bursa 
Mebusu Hacim Muh 
tarihli inhası Müdaf 

71 Uşak Müdafaai Hukuk Azasından Müftü Hafız 
Ali Efendi 

72 Adanalı Zade Hacı Ahmet Efendi 
73 Sofu Zade ismail Efendi 
74 Kalem Zade Seyfi Efendi 
75 Bağcı Zade Hacı Kadir Efendi 
76 Hamza Zade Ali Efendi 
77 Hacı Eyüp Zade Ahmet Efendi 
78 Yılancı Zade Bekir Efendi 



Sıra 
Numa

rası İsim ve sanatı Mahalli hizmeti Hidematının suver 

79 Soma Müdafaa! Hukuk Azasından Hafız Hüse
yin Efendi 

80 Uşak kazasından Hacı Hüseyin Efendi 

81 Kavalalı Zade Ömer Lütfü Bey Aydın muhitinde, Mücadelei Milli- Menteşe Mebusu Esa 
yede fedakârane görülen hizmetleri tarihli inhası K. M. 

82 Nazillili Sami Bey 
83 Nazillili Tevfik Fikret Bey 
84 Sultanhisarlı Ali Zühtü Bey 
85 Denizli'de Kâmil Bey 
86 Punta İstasyon Memuru Fuat Bey 
87 Nazilli Şube Reisi Tahsin Hulki Bey 
S 8 Çal'da Tevfik Bey 
89 Nazilli'de Süleyman Turgut Bey 
90 Nazilli Jandarma Bölük Kumandanı Tahsin Bey 
91 Burdur'da Şemdanî Zade Osman Bey 
92 Nazilli'de Pirlibeyli Mehmet Bey 
93 Aydın'ın Çine kazasından Hafız Hidayet Efendi 

94 Aydın'ın Çine kazasından Molla Mehmet Aydın muhitindeki kahramanlıkla
rından dolayı 

95 Aydın'ın Çine kazasından Pepe Mehmet Onbaşı 
96 Manastır'h Emin Kaptan 

97 Siverek Belediye Reisi Mehmet Emin Efendi 

> » » 
Bölüğüyle bir çok muharebelere iş
tirak ve fedakârlığı görüldüğünden 

Maiyetiyle Urfa Kuvayi Milliyesine 
hizmetinden 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» > 
» 
» 
» 
» 
X' 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Esbak Fırka 57 ve İ 
Kumandanı Miralay 
Eylül 1340 tarihli ve 
K. M./5084 

» » 
Sabık Alay 172 Hüd 
havalisi tedip fırkası 
susa Azasından Mir 
11 .5 .1340 ve 86 nu 
lif varakası K. M./26 
Kozan Mebusu Ali 
tarihli inhası 2198 



Sıra 
Numa
rası tsim ve sanatı Mahalli hizmeti Hidematınınsuver 

98 Mecitözü kazası eşrafından Halil Bey Zade Veli Yozgat ve Zile isyanları esnasında, Mecitözü Halk Fırk 
Bey kavlen fiilen, nakden fevkalâde hiz- tarihli ve 6 numara 

metleri 

99 Mecitözü kazası Şirinhatun Zade Hüseyin Ağa 

100 Mecitözü kazası eşrafından Şehbender Zade Ab-
bas Ağa 

101 Mecitözü kazası eşrafından Pirzade ibrahim Bey 
102 Mecitözü kazası eşrafından Pirzade Ali Ağa 
103 Mecitözü kazası eşrafından Pirzade Mehmet Ağa 

104- Mecitözü kazası eşrafından Halıcı Zade Hüseyin 
Efendi 

105 Mecitözü kazası eşrafından Halıcı Hüseyin Ağa 

106 Mecitözü kazası eşrafından Hacı Abdullah Efen
di Zade Hakkı Efendi 

107 Mecitözü kazası eşrafından Hacı Abdullah Efen
di Zade Şükrü Efendi 

108 Mecitözü kazası eşrafından Hacı Kolağası Za
de Ziya Efendi 

109 Kadı Recep Efendi Zade Mehmet Hulusi Efendi 
110 Mecitözü Tahrirat Kâtibi Nuri Efendi 

111 Mecitözü Posta ve Telgraf Müdürü Mehmet 
Şükrü Efendi 

112 Mecitözü Maliye Tahsildarlarından Kadir Ağa 
Zade Halil Efendi 

butu K. M./1624 

» 
» 

» 
» 
» 

> 
» 

> 
» 
» 

» 
» 

» 
> 
> 

» 
» 

!» 
> 
» 

» 
» 

» 

113 Amasya'da Tüccar Derviş Zade Mehmet Efendi 



Sıra 
Numa
rası İsim ve sanatı Maalli hizmeti 

114 Mecitözü Tüccarlarından Ömer Nadir Efendi 

115 Mecitözü Tüccarlarından Erzurumlu Hafız Müş
tak Efendi 

116 Mecitözü Kenzelirfan Mektebi Muallimi Hoca 
Zade Ali Rıza Efendi 

117 Acarei süfla gedadan Şakir Ağa Zade Süleyman 
Efendi 

118 Bibin Zade Hüseyin Bey Batum 
118 Bibin Zade Haydar Bey Batum 
120 Bibin Zade İskender Bey Batum 
121 Acarai süfla gedadan Kırali Zade Ali Efendi 

122 Acarai süfla gedadan Müftüzade Abdullah 
Efendi 

123 Acarai süfla gedadan Şakir Ağa Zade Mehmet 
Remzi Efendi 

124 Çürüksudan Cevataze Hüseyin Efendi 

125 Ardahan Şûrası Reisi Rasim Bey 

126 Ardahan'ın Çıldır kazasının Orâvel karyesinde <ı 
Kâmil Ağa bini Abdullah 

127 Narman kazasından Ahmet Beyzade Sait Bey 

128 Çıldır kazasının Boluna kariyesinden Nebi oğ
lu Kâmil Ağa 

129 Sarıkamışlı Kubatî Zade Bekir Bey bini ismail 

Hidematmmsuveri 

» » 

» » 

Ermeni ve Gürcülerin harekâtına 
karşı teşkilât icrası ile muharebata 
iştirak ve hüsnü hizmetlerinden 

Fıkra 9 Kumandanı e 
busu Halit Paşanın 3 
lif varakaları K. M./ 

Ermeni ve Gürcülerin harekâtına 
karşı teşkilât icrası ile muharebatına 
iştirak ve hüsnü hizmetlerinden 

Fırka 9 Kumandanı e 
busu Halit Paşanın 
teklif varakaları K. M 
rakasında yoktur. 



Sıra 
Numa
rası 

130 

131 
132 
133 

136 

137 

138 
139 
140 
141 
142 
143 

isim ve sanatı Maalli hizmeti 

Ardahan'a tabi Posof'un Betoban 
Ardahan Halk Fırkası Reisi (*) 

karîyesinden 

Kars eşrafından Cihangir Zade İbrahim Bey 
Sarıkamış'a tabi Isbuğa kariyeli Fahrettin Bey 
Kars Şûra Reisi Çıldırlı Zade Esat Bey 

134 Ardahan'ın merkez kazasının Hanak nahiyesi 
Müdürü îsa Bey bini Şerif Bey 

135 Bursa'da izmir Oteli müsteciri Remzi Efendi bini Başçavuşlukla bilfiil harekâtı milli-» 
Nuri yeye iştirak ve hüsnü hizmetleri gö

rüldüğünden 

'Bursa Çekirge Şubesinden Reyhan Paşa Mahal
lesinden Abdülhadi oğlu Mehmet Efendi 
Urfalı Barutçu Hacı imam Efendi 

Ankara Baytar Müfettişi Umumisi Adil Bey 
Siverekli Mehmet Ramazan Ağa 
Siverekli Mehmet Sakıp Efendi 
îzol'i aşireti reisi Zülfikar Ağa Zade Bozan Ağa 
Urfa Belediye Reisi Hacı Mustafa Kâmil Efendi 
Şeyhanlı aşireti reisi Hacı Ömer Efendi 

Urfa harekât ve Mücadelei Milliye-
sinde fevkalâde ibrazı fedakârî ey-< 
lediklerinden 

Hidematınınsuver 

Alay 172 Konya ve 
havalisi kuvayi tedib 
mandanı Miralay Os 
1340 tarih ve 98, 10 
rakası. 

Sabık Urfa Kuvayi 
Kozan Mebusu Ali 
1340 tarihli teklif va 

> 
> 
> 
> 

» 
* 
> 
* 

> 
> 
» 
> 

» 
» 
» 
» 

144 Bolu Valii sabıkı Samsun Valisi Fahri Bey Havza, Azizile vesair kazalarda yap- Reisicumhur Gazi P 
tığı teşkilât ve Yozgat isyanında 
bilfiil hizmeti 

145 Afyonkarahisar Meclisi Umumî Azasından ibra- Mücadelei Milliyedeki fevkalâde-
him Hakkı Bey ki hizmeti 

Mayıs 1340 tarihli 
2287 
Afyonkarahisar Halk 
nunuevvel 1340 tarih 
batası 1. C/10345 



Sıra 
Numa
rası İsim ve sanatı Maalli hizmeti 

146 Kars Meclisi Umumî Azasından Bekir Bey Ermeni harekâtında fevkalâde hiz
metine mebni 

147 Şarkikaraağaçh trfan Efendi Zade Arif Hikmet Kuvayi Milliye Teşkilâtında ve 
Efendi Mücadelei Milliyede fevkalâde hiz

metlerinden 

148 Şarkikaraağaçh Ahmet tzzet Efendi > . > » 

149 Hacı Ramazan Efe » > » 

150 Karacabey Müdafaai Hukuk Reisi Sabıkı Nuri Aznavur harekâtındaki ve Müda-
Bey faai Hukuk Teşkilatındaki hidema-

tından, 

Hidematınınisuveri 

Mülga Şark Cephesi 
Kâzım Karabekir Paş 
rihli inhası. K M /58 

Ham'itabat Müdafaai 
12 Kânunuevvel 134 
l.V-10589 

151 îskilipli Cerrah Zade Hakkı Efendi Yozgat hadisesindeki hidemat ve 
fedakârlığından 

152 Menemen kazası Ali Ağa Çiftliği Nahiye Müdüri Kuvayi Milliyettin bidayeti teşek-
Şükrü Efendi külünde ve Konya isyanındaki fev

kalâde hidematından 

153 Maraş namına istiklâl Madalyası itası 

154 Hassa Kaymakamı Besim Nuri Bey 

155 Hassa kazası eşrafından Bittane Efendi 
156 Hassa Müftüsü Ali Rıza Efendi 

157 Hassa'nın Teyek eşrafından Yusuf Beyzade Meh
met Kemal Bey 

Mücadelei Milliye 

Mücadelei 
fevkalâde 
rından 

* 
» 

» 

Milliye 
hizmet 

"» 
> 

» 

Teşkilatındaki 
ve fedakârlıkla-

> 
> 

» 

Sabık Alay 172 K. Os 
1340 tarihli ve 103 n 
kası K M/2686 

Çorum Müdafaai Huk 
nunuevvel 1340 tarihl 

Konya Halk Fırkasın 
1340 tarihli ve 87 nu 

Maraş Vilâyetinin 13 
ve 2909/3970 numara 
butu 3/532. 

Hassa Cumhuriyet H 
Kânunuevvel 1340 ve 
batası ve merbutatı 

» » 
» » 



Sıra 
Numa
rası İsim ve sanatı 

158 Geredeli Dayızade Mithat Bey 

159 Kamberli Osman Efendi 

160 Ayni Zada Sadık! Efendi 

161 Mülga Akıncı Müfrezesi Kumandam Adalı 
met Nuri Efe 

Kavak Nahiyesi Müdürü Murat Bey 

İnönü Nahiyesi Müdürü Etem Efendi 

Karaman Kaymakamı Bekir Sami Bey 

Maalli hizmeti Hidematınınısuv 

Zile, Akdağı isyanlarında ve Mü- Bolu Müdafaai H 
cadelei Milliyenin bidayetindeki hi- nunuevvel 1340 
dematından1 1 i A/l 

Hacim ve Feke cephelerinde fevka- Sivas Müdafaai H 
lâdd hidematından san 1340 tarihli 

zasının 13 Nisan 1 
lı mazbatası ve K 
Teşrinisani 1340 
maralı tahriratı c 

İlk Kuvayi Milliye Teşkilâtında ge- Kütahya Vilâyetin 
celi gündüzlü hidematından. 

eh- İzmir'in işgali üzerine kuvvet teşki
li ile fedakârlık yaptığından. 

tarih ve 7073/376 
merbut vesaik. 
İzmir Vilâyetinin 2 
rih ve 7345/608 nu 
yesi ve merbutu v 

Pontus takibatında fevkalâde bide- Nurettin Paşanın v 
matmdaiL, lığının vesikaları. 

Yenişehir civarındaki muharebatta 44 ncü Fırka Ku 
müfrezesiyle yararlığı ve hidematı 
görüldüğünden, 

Mücadelei Milliyenin bidayetinde 
Yunanlılara karşı icra edilen haren 
kâtta ve Yozgat isyanında hidemat 
ve fedakârlığı görüldüğünden. 

17 nci Kolordu K 
Sıtkı ve sabık M 
Umum Kuvayi M 
Ali Beylerin vesik 



Sıra' 
Numa-
rası İsim ve sanatı Maalli hizmeti Hidematınınsuv 

165 Orhangazi Kaymakamı Seyfettin Bey tzmit ve Karamürsel havalisinde Bursa Vilâyetinin 
fevkalâde hidematından. tahriratiyle merbut 

l'»6 Esbak Birecik Kaymakamı, Erzurum Mebusa Birecik'te Fransızlara karşı yaptığı Sabık Urfa ve h 
Münir Hüsrev Bey harekât ve Kuvayi Milliye Teşkilâ- Kumandanı Kozan 

ti için vaki olan hidematından. yin vesikası. 
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BiMştirâk tasarruf olunan emvali gayrimenkulenin takdimi hakkındaki 1 Kânunuevvel 1329 tarihli Kanunun 
sekiz ve dokuzuncu maddelerinin tadiline dair Konya Mebusu Mustafa Feyzi Efendinin (2/392) numaralı 

teklifi kanunîsi ve Adliye Encümeni mazbatası. 

Esbabı mucibe 

Riyaseti Celileye 

Biliştirâk tasarruf olunan emvali gayrimenkule
nin taksimi hakkındaki 14 Muharrem 1332 ve 1 Kâ
nunuevvel 1329 tarihli Kanunun sekizinci ve doku
zuncu maddelerine göre iki kimse beyninde müşte
rek bulunan emvali gayrimenkulenin taksim ve iza
lei şüyuu için şeriklerden birisi makamı vilâyete bir 
istida ile müracaat ve istidası Defteri Hakanî Daire
sine havale edilip müddei aliye şerike tebligat icra ve 
münazaumfih mahalle erbabı vukufla berayi keşif 
gidilerek tanzim edilen rapor münazaumfih mahal
lin kıymetinin takdiri için Meclisi İdareye havale, 
oradan da Meclisi İdarece intihap edilecek erbabı 
vukufa havale edildikten sonra alınan rapor üzerine 
Meclisi İdarece tanzim edilen mazbata tekrar Def
teri Hakanî Müdüriyetine havale edilmekte olup ne
tice hiçbir hâdisede tarafeyn işbu muameleye muva
fakat etmiyerek meselenin mahkemeye havalesini 
talep ederek evrakı dâva mahkemeye dosya halinde 
irsal edildiği halde mahkemece ihtiyaca salih görüle
mediğinden yeniden tetkikat ve tahkikat ve keşfiyat 
icrası ile hükme raptedilmektedir. 

İşte kanunun sekizinci ve dokuzuncu maddeleri
nin berveçhi bâlâ alenen tatbikinde gerek tesrii mu
hakeme ve gerekse ihkakı hak noktasından da hayli 
müşkülât ve mahazir tevellüt etmektedir. Evvelen -
ashabı mesalih lâakal üç dört ay kadar Umuru Ta
sarrufiye Müdüriyetiyle Meclisi idarelerde fuzulî 
işgal edilerek neticede eli boş boynu bükük mah
kemeye müracaata mecbur kalmaktadır. 

Saniyen - Bu fuzulî ve bisut muamelenin icrası 
için Umuru Tasarrufiye Müdüriyetiyle Meclisi İda
rece hayli masarifi keşfiye ve kırtasiye verdiği hal
de hiçbir menfaat temin etmek şöyle dursun aynı 
mazarrattır. 

Salisen - Umuru Tasarrufiye Müdüriyetiyle Mec
lisi idarelerce yapılan bu muamele tarafeynin mak
sadını temin edemiyerek nihayet mahkemeye şevki 
muamele edilmekte olduğundan ve bazı mahakimde 
bu kabil mesaile vaziyed edildiği halde bazılarında 
bu muamelei mütekaddimenin ifasından sonra mese
leyi kabui etmektedirler. İşte bu da ayrıca bir müş
külâttır. 

Binaenaleyh balâda arz ve izah olunan esbap do
layısıyla bu iki maddenin tadili ile ashabı mesalihin 
bu kabil müşkülâttan vikayesi için meselenin doğ-

•nidan doğruya mahkemece hal ve faslı zımnında 
merbuten takdim kılınan maddei kanuniyelerin bil-
müzakere kabul ve kesbi kanuniyet eylemesini arz 
ve teklif eylerim. 

Konya Mebusu 
Mustafa Feyzi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adliye Encümeni 

Adet : 68 
22.2.1341 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Biliştirâk tasarruf olunan emvali gayrimenkule

nin taksimine mütedair olan 1 Kânunusani 1329 ta
rihli Kanunun sekizinci, dokuzuncu maddelerinin 
tadilini mutazammın olmak üzere Konya Mebusu 
Mmtafa Feyzi Efendi tarafından teklif olunup Lâ
yiha Encümenince sayam müzakere görülmesine 
mebni Encümenimize havale buyurulan lâyihai ka
nuniye mütalâa ve tetkik olundu. 

Teklifi mezkûrun esbabı mucibesinde de izah 
edildiği veçhiyle filhakika izalei şüyu için tapu ida
relerine vuku bulan müracaat üzerine cereyan eden 
muamelât alelekser ve belki de her hâdisede nlüs-
pat bir neticeye iktiran edemiyerek işin nihayet mah
kemeye tevdii ve oraca da yeni baştan tetkikat ve 
tahminat icrası suretiyle intacı mecburiyeti hasıl ol
maktadır. 

Kanunun neşrinden beri vukubulan tatbikat ve 
tscarüpten rnüstefat olan şu hal ve neticeye göre 
izalei şüyu için tapu idarelerine verilmiş olan salâ
hiyet alâkadarlar hakkında hiçbir kolaylığı mucip 
olmadıktan başka devair ve memurini hükümetin 
semeresiz ve faidesiz iştigalâtı ve ashabı mesalihin de 
vakit ve nakit noktasından zararlarını istilzam eyle
mekte ve bazan da mahkemeler doğrudan doğruya 
kendilerine â z olunan izalei şüyu taleplerini kabul 
ve tetkik eylemelerinden naşi tatbikatta da ıttaratsız-
hk vukua geldiği anlaşılmakta olduğundan mezkûr 
sekizinci ve dokuzuncu maddelerin bittadil izalei 
şüyu muamelesinin re'sen mahkemelerce icra ve in
tacı Encümenimizce dahi muvafık görülmüş ve tes-
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pit olunan maddeler Heyeti Umumiyenin nazarı tas
vibine arz kılınmıştır. 

Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Sarulhan Çorum 

Mustafa Fevzi Münir 
Kâtip Aza 
Bozok Konya 
Hamdi Mustafa Feyzi 

Aza 
Konya 

Tevfik Fikret 

Biliştirâk tasarruf olunan emvalî gayri menkulenin 
taksimi hakkındaki 14 Muharrem 1332 ve 1 Kânu
nuevvel 1329 tarihli Kanunun sekizinci ve dokuzuncu 

maddelerini muaddil Kanun. 

Madde 1. — (1) Kanunu mezkûrun sekizinci 
maddesi berveçhiati tadil edilmiştir: 

Biliştirâk tasarruf olunan '(bilcümle emvali gayri-
menkulenin kabili kısmet olmadığı foeyaniyle hisse
sinin diğer şerikler canibinden alınmasını ve bey ve 
ferağın icrasını şeriklerden biri sulh mahkemesine 
bilmüracaa talep eyledikte evvel emirde tapu kaydı 
celp ve dördüncü madde mucibince o mahal keşf 
ve tetkik olunur. Kabili kısmet olmadığı anlaşılır
sa mecmuunun ve mecmuuna nispetle de hissei mez-
kûrenin bedeli misilleri mahkemece müntehap erba
bı vukufa takdir ettirildikten sonra bedeli miktarı ile 
o hisseyi iştira ve teferruğa talip olup olmadıklarını 
ongun zarfında beyan etmeleri diğer şürekâya teb-

(1) Sekizinci madde aslı : Biliştirâk tasarruf 
olunan arazi ile müsakkafat ve müstakilâtın ve bil
cümle emval ve akarın kabili kısmet olmadığı beya-
niyle hisselerinin diğer şerikler canibinden alınmasını 
veya bey ve ferağının icrası şeriklerden bazısı tara
fından talep olundukta Defteri Hakani memuru ta
rafından evvelemirde dördüncü madde mucibince 61-
mahal keşf ve tetkik olunur. Kabili kısmet olmadığı 
anlaşılırsa mecmuuna nispetle o hissenin bedeli misli 
mahallî meclisi idaresince müntehap erbabı vukufa 
takdir ettirilir ve bedeli mukadderiyle hisseî mezkû-
reyi iştira ve teferruğa talip olup olmadıklarını on-
beş gün zarfında beyan etmeleri diğer şürekâya tebliğ 
olunur. Talip olanların uhdelerine mütesaviyen bey 
ve ferağ muamelesi icra edilir. İçlerinden biri satı
lacak hisse hakkında muamelei mütesaviye icrasına 
muvafakat etmiyerek ziyade bedel verdiği halde o 
hisse yalnız şerikler beyninde bilmüzayede hangisinin 
uhtesinde takarrür ederse ona bey ve ferağ ettirilir. 

liğ edilir. Talip oldukları takdirde satılacak hisse* 
nin mütesaviyen talip olanlara ve içlerinden biri mu
amelei mütesaviye icrasına muvafakat etmiyerek zi
yade bedel verdiği halde ise yalnız şerikler beyninde 
bilmüzayede uhtesinde takarrür eden şerike bey ve 
berağ muamelesinin icrasına karar verilir. 

Madde 2. — (2) Kanunu mezkûrun dokuzuncu 
maddesi berveçhi ati tadil edilmiştir: 

Satılmak istenilen hisse maddei sabıka mucibin
ce diğer şerikler tarafından sara ve teferruğ olun
madığı ve müstedi olan şerik satmak hususunda ıs
rar eylediği veya bedeli misli mukaddere razı olma
dığı takdirde o malhallin tamamı teminat irae olunan 
emvali gayrimenkule hakkındaki kanun ahkâmına 
tevfikan mahkemece bilmüzayede talibine ihale ve 
bedeli şerikler (beyninde hisselerine göre taksim edi
lir ve bu yolda satılan mahaller dndelicap bittahliye 
müşteri ve mefruğu lehlere teslim olunur. 

Madde 3. — îşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrasına Adliye ve 
Maliye Vekilleri memurdur. 

Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Saruhan Çorum 

Mustafa Fevzi Münir 
Aza Aza 
Konya Tevfik Şükrü 

Mustafa Feyzi 
Donanma Cemiyetinin ilga ve emvali menkule ve gay-
rimenkulesinin müsaaderesi hakkında olup elyevm mev
kii meriyette bulunan 6 Nisan 1335 tarihli Kararname 
nin Meclis Ruznamesıne ithaliyle bir karar ittihaz 
olunmasına dan* Kırşehir Mebusu Yahya Galip Beyin (4/ 
253) numarah takriri ve Dahiliye Encümeni mazbatası, 

Riyeseti Celileye 
6 Nisan 1335 tarihli Kararnamenin neşri ile Do

nanma Cemiyeti ilga ve emvali menkule ve gayri-

(2) Dokuzuncu maddenin aslı : Satılmak isteni
len hisse diğer şürekâ tarafından müddeit muayyene 
zarfında şûra ve teferruğ olunmadığı ve müstedi olan 
şerik satmak hususunda ısrar eylediği veya bedeli mis
li mukaddere razı olmadığı takdirde olmahallin ta
mamı teminat irae olunan emvali gayrimenkule hak
kındaki kanun ahkâmına tevfikan bilmüzayede tali
bine ihale ve bedeli şerikler beyninde hisselerine gö
re taksim edilmek üzere keyfiyet sulh hâkimine tevdi 
olunur ve bu yolda satılan mahaller indelicap icra 
memuriyeti marifetiyle bittahliye müşteri ve mefruğu 
lehlere teslim edilir. 
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menkulesinin müsaderesi icra edilmiş idi. Halen mev
kii meriyette bulunan işbu Kararnamenin Meclis ruz-
namesine ithali ile acilen karar ittihaz buyurulma-
sini arz ve teklif eylerim. 

23 Şubat 1341. 
Kırşehir Mebusu 

Yahya Galip 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dahiliye Encümeni 14.3.1341 

Adet : 56 

Dahiliye Encümeni Mazbatası. 
6 Nisan 1335 tarihli Kararname ile ilga ve em

vali menkule ve gayrimenkulesinin müsaderesi icra 
olunan Donanma Cemiyetinin yeniden ihyası hak
kında Kırşehir Mebusu Yahya Galip Beyin Heyeti 
Umumiyeden muhavvel takriri mütalâa olundu. Ha
len Donanma Cemiyetinin ihya ve teşkilinde memle
ketin menafii bedidar bulunduğundan mütareke za
manına müsadif İstanbul Hükümeti tarafından neş
rolunan 2 Nisan 1335 tarihli Kararnamenin mer'i 
olup olmaması Meclisi Âlice müzakere olunarak 
bir karar ittihazı ile maksat hasıl olacağından mez
kûr Kararnamenin ruznameye alınması hususunu 
arz ve teklif eyleriz. 
Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Sivas Mebusu Kayseri 
Ahmet Muammer Ahmet Hilmi 

Kâtip Aza 
Erzincan 

Sabit 
- Aza Aza 

Sivas Ordu 
Halis Turgut Faik 

Aza 
Diyarbekir 

Cavit 

Müdafaai Milliye ve Donanma Cemiyetlerinin Feshi 
Hakkında Kararname 

(Takvimi vakayi ile neşr ve ilânı : 16 Nisan 1335 -
Numara : 3515) 

1. — Müdafaai Milliye ve Donanma cemiyetleri 
feshedilmiştir. 

2. — Mezkûr cemiyetlerin nukut ve emvali men
kule ve gayrimenkuleleri Hazdnei Maliyeye devir ve 
teslim olunacaktır. 

3. — İşbu Kararname tarihi neşrinden itibaren 
mer'iyülicradır. 

4. — İşbu Kararnamenin icrayı ahkâmına Mali
ye Nâzın memurdur. 

2 Nisan 1335 

Tahtı Hlmayei Hazreti Padişahide Bulunan «Do-
nanntayi Osmani Muaveneti Miniye Cemiyeti» 

Nizamnamei Esasisi 

20 Şevval 1327 ve 22 Teşrinievvel 1335 
(Takvimi vakiyi ile neşr ve ilânı: 4 Zilkade 1327 ve 

4 Teşrinisani 1325 - Numara : 382) 
Faslı evvel 

Madde 1. — Donanmai Osmani Muaveneti Mil
liye Cemiyeti 6 Temmuz 1325 tarihinde Istanul'da 
tesis edilmiş olup merkezi umumî ve mercii kanunisi 
İstanbul'dadır. 

Madde 2. — Donanmai Osmani Muaveneti 
Milliye Cemiyeti Osmanlı Devletinin düveli muazza
ma arasındaki mevkiini muhafaza ve menafii umu-
miyeyi ve münasebatı ticariyesini temin içn ilhtiya-
catımızla mütenasip bir kuvveti bahriye vücuda ge
tirmek maksadıyle teşekkül etmiştir ve bu maksada 
vusul dçin maddî ve manevî lâzım gelen tedabir ve 
vasaiti meşruaya müracaatla mükelleftir. 

Faslı Sani 

Azayi Cemiyet ve Teşkilâtı İdare 
Madde 3. — İkinci maddede beyan olunan mak

sada iştirak etmek isteyen her zat ve heyet ve şir
ket ve cemiyet şeklindeki eşhası maneviye şehri lâa-
kal bir kuruş itasını taahhüt ile cemiyetin azayı ta-
biiyesi olabilecek ve sene nihayetinde taksiti şehri-
sini tezyit ve tenkiste muhtar bulunacak ise de sene-
vî itası taahhüt olunan hisse iştirakin miktarı cemi
yetler Kanununun sekizinci maddesi mucibince yir
mi dört lirayı Osmaniye tecavüz edemiyecektir. Se
ne nihayetinde azayi tabiiyelikten çıkmak istiyen ze
vat mensup olduğu şubeye beyanı malûmat eyleye
cektir. 

Madde 4. — Arzu eden zevat taahhüdatı şehriye
sinin istediği miktarını defaten verebilir ve tahhüda-
tı vakıa mevrus olmaz ve her şahıs cemiyete istediği 
miktar iane verebilir. 

Madde 5. — Ashabı taahhüt için Cemiyetler Ka
nunnamesinin beşinci maddesi mucibince ehliyeti ka
nuniye aranılıp iane ita edenler için aranılmaz. 

( t : M) 
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Madde 6. — Cemiyet bir meclisi umuminin neza
reti altında bir heyeti müntehaba tarafından idare 
olunur. 

Madde 7. — Meclisi Umumî Dersaadette Heye
ti Mecalisi müntehaba ve süveri kanuniyede teşek
kül etmiş bilcümle cemiyet ve kulüplerden ve vilâ-
yatı Osmaniyede merakiz ve vilâyattan müteşekkil 
şuabattan intihap ve izam edilecek birer zattan mü
teşekkildir. Fakat zevatı müntihabanın hukuku me-
deniyesine malik olması ve Osmanlı bulunması şart
tır. Meclisin iptidaî inikadında aza meyanından reyi 
hafi ile ve iki sene müddet ifayi vazife etmek üzere 
ıbir reis ve iki reisisani intihap edilir. 

Madde 8. — Heyeti idare Meclisi Umuminin reyi 
hafi ile intihap eyledikleri yirmi beş zattan mürek
kep olup âki sene müddetle ve fahri olarak ifayı va
zife ederler ve içlerinden reyi hafi ile bir reis ve iki 
reisisani ve iki kâtibi hususî intihap eylerler. Heye
ti idare maiyetinde memuru tahririye ve hesabiye için 
lüzumu kadar memurini muvazzafa vardır. Müdde
tinin hitamında Meclisi Umumî biliçtima yirmi beş 
azayi mevcudeden onkişi üzerine kura çekilip isim
lerine kura isabet edenler kura ile ipkaen intihap, di
ğer onbeşinin usulü dairesinde reyi hafi ile intiha-
ıbatı icra kılınacak ve bu meyanda azayı sabıkanın 
tekrar intihabı caiz olacaktır. Müddetinin inkizasın-
dan evvel inhilâl eden azalık yerine ondöfdüncü mad
de mucibince meclisi idarenin kararı ile müddeti mü
tebakiye için yeniden aza intihap olunur. Heyeti 
idare azası olabilmek için şayanı emniyet ve itimat 
olmakla beraber intihabı kanunî mucibince sinni ni
zamiyi ikmal etmiş olmak, hukuku medenıiyesine 
malik ve tabiiyeti Osmaniyeyi haiz bulunmak şarttır. 

Faslı Salis 
Meclisi Umumî ile Heyeti İdare Vazaifi 

Madde 9. — Meclisi Umumî Cemiyetin tarihi te
sis mebde olmak üzere altı ayda bir inikat eder ve 
icabmda Heyeti İdarenin davetiyle fevkalâde içtima 
edebilir. 

Madde 10. — Meclisi Umumî Heyeti İdarenin 
altı aylık bilûmum mukarrerat ve muamelâtını tet
kik ve riyasetin icraat fezlekesini ve umuru Maliye 
ve hesabiye memurlarının hesabatını teftiş ve heyeti 
idarenin tertip eylediği bir senelik bütçesini esbabı 
mucibe lâyihasıyle beraber tetkik ve tastik ve heyeti 
idare azası intihabatını icra ve İslahata ve tevsii 
muamelât ve teşkilâta ve hükümetin nazarı tasvibine 
arz edilmek üzere nizamnamede icra edilecek tadi
lâta dair heyeti idarenin mazbatalarını tasdik eyler, 

karar ittihazında ekseriyeti mutlaka kâfi ise de ni
zamnamenin tadili ve bütçenin tasdiki ve heyeti ida
re azasının intihabı için sülüsanı ekseriyeti ârâ şart
tır. Tesavii ârâ vukuunda Reisin tarafı tercih olu
nur. 
Heyeti İdarenin ve Reisle kâtibi hususilerin vazaifi 

Madde 11. — Reis müzakeratın hüsnü ceryanını 
temin ve mukarreratı müttahize ahkâmını tenfiz ve 
evrakı varideyi tebliğ eyler. Heyeti tahririye ve he-
sabiyeye nezaret eyler. Cemiyetin leh ve aleyhindeki 
daavide hasımdır müddeti hizmeti iki seneir esnayi 
gaybubetinde reisisanilerden biri kendisine vekâlet 
eder. 

Madde 12. — Kâtibi hususi müzakeratı zabt ve 
içtima iptidasında zabtı sabıkı bilkırae kabulünü mü
teakip heyete imza ettirir. 

Madde 13. — Heyeti İdare haftada bir defa içti
ma eyler. Îndelicap Reisin daveti üzerine fevkalâde 
içtima da akteyler. Mekasit ve amali cemiyeti teshil 
ve tekasit ve inatın hüsnü cibayetini temin için lâ
zım gelen tedabiri tezekkür ve ittihaz ve heyeti he-
sabiyenin Reisin tasdikine makarin şehriye cetveli
ni tetkik ve matbuatı ilân ve meclisi umumiyeye 
irae olunacak bütçeyi tanzim ve varidatın ciheti sar
fını tayin ve şuabattan badefteri varidat, vürut ede
cek irsalâtı nakdiye hesabatını rüiyet ve muamelâtı 
şuabatı teftiş ve nizamnamenin tadilâtına ve tevzii 
teşkilâta dair lâyihalar tanzim ve dahili bütçe ma-
sarifat için Reis mezun ve Avrupa tezgâhlarına Bah
riye Nezareti projesinde lüzum gösterilen siparişa-
tın cihet ve şeraiti fenniyesine karışmaksızın esmanı 
ve bedelâtı nakdiyesine ait olan kontrato ve muka
velenameler ahkâm ve şeraitini tezekkür ve müza
yede ve münakase kaimlerini ve bilcümle mukave
lenameleri mühürü resmisi ile âkit sıfatiyle tasdik 
ve tahtım ve Reisin tertip eylediği ruznamei müza-
kerata dahil olan mevat hakkında itayi karar eyler. 
Müstahdeminin azl ve nasbi heyetin kararına müte-
vekkiftir ve mevkii müzakereye vazedilen bir mad-
dei mühimmenin veya rüiyeti hesaba muhtaç bir 
meselenin hallini teshil ve netayicini adat ve ihzar 
eylemek üzere heyet müteaddit komisyonlara ayrı
labilir. 

Madde 14. — On bin kuruştan fazla sarfiyat ve 
bir maddei nizamiyeyi tadil ve bütçeyi tetkik ve seki
zinci maddede beyan olunan intihabatı icra için be
hemehal sülüsanı aza ve sülüsanı askeriyeti ârâ lâ-
büttür. Fakat Reis tarafından tahriren irsal olunan 
bir davetiyeden sonra adedi aza sülüsanı ikmal et-



meşe dahi azayi mevcude ile mevaddı mezkûrenin 
müzakeratına bed olunur. Müzekarat aleni ise de 
indelicap verilecek karar üzerine hafi de olabilir. 
Tesavii ârâ vukuunda tezekkür olunan madde ikinci 
içtimaa tehir olunur. Fakat tesavi tekerrür ederse 
Reisin bulunduğu cihet tercih olunur. 

Madde 15. — Heyeti idare indelicap tenviri mad
deye medar olmak üzere hariçten erbabı vukufun 
ârâ ve mutalâatına müracaat edilebilir. Dahili Ce
miyet olan her zat mutalâatını batakrir Reise bildir
mek hakkını haizdir. Reis de muhtacı müzakere gör
düğü surette ruznameye ithal eder. 

Madde 16. — Bilâmazeret mütevaliyen üç ve 
üç ay zarfında münfesilan altı içtimada bulunmayan 
heyeti idare azası müstafi addolunur. 

Madde 17. — Cemiyet işbu nizamnamede muay
yen olan vazaiften mada umuru siyasiye vesaire 
ile meşgul olamaz. 

Memurini muvazzafa 
Madde 18. — Memurin muvazzafa müdür, muha

sip, tahrirat kâtibi ve veznedardan mürekkeptir. Mü
dür, muamelâtı cariyei yevmiyeyi, umuru kalemiye 
ve hesabiyeyi idare ve evrakı varideyi tebliğ eyler. 
Heyeti kalemiye ve hesabiycnin âmiri, âmiri mesul
dür ve heyeti idarenin azayi müşaveresinden olup 
mükeffeldir. 

Madde 19. — Muhasebeci, cemiyetin umuru he-
sabiyesine memur ve mükeffeldir. 

Madde 20. — Tahrirat kâtibi cemiyetin bilcümle 
umur ve muamelâtı tahririyesine ve evrakın hıfzına 
memurdur. 

Madde 21. — Veznedar varidatın ahz ve kabzına 
ve Reisin emri ve muhasebecinin müverrihan tas
diki ile vezneden ihraç olunacak akçanın makbuz 
mukabiline memur olup mükeffeldir. 

Fasli Rabi 
Cemiyetin malik olduğu vasaiti muavene 

Madde 22. — Cemiyetin malik olduğu vasaiti 
muavene bilcümle şuabattan ve merakizin dairei 
hududundan vürüt edecek ianatı nakdiye ve aynen 
hedaya ve hükümetin ruhsatı resmiyesine iktiran eden 
mevhübat ve vasiyet suretiyle temliki emval ve âmal 
ve mekasidi cemiyeti neşr ve terviç için seyahati 
irşadiye icra ve muaizzeler tertip ve makalat ve ri-
saili tahrir ve tevzi ve mitingler aktı misüllü vasait-
ten ibarettir. 

Madde 23. — Cemiyetin naşiri efkâr ve muamelâ
tı olarak şehri bir mecmua intişar edecektir. 
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Madde 24. — Cemiyetin bankası şimdilik Bankı 
Osmanidir ve cemiyet kasasında on bin kuruştan faz
la para bulundurulmaz. 

Faslı Hamiş 

Taşra Teşkilâtı 

Madde 25. — Taşrada teşekkül edecek şuabat, 
teşkilâtı idariye ve mülkiyeye tabidir. Vilâyet, liva, 
kaza ve nahiye merkezlerinde birer şube bulunacak
tır. Vilâyet, liva ve kaza merkezlerinin meclisi umu
misi heyet ve mecalisi müntehibe ve süveri kanuniye-
de teşekkül etmiş bilcümle cemiyet ve kulüplerden 
intihap edilecek üçer zattan müteşekkildir. Merakizi 
mezkûre mecalisi umumiyesi biliçtima şube heyeti 
idare azalarını intihap ederler. Şuabat heyeti idare 
rüesa ve azalarının evsafı ve sureti intihabatı işbu ni
zamnamenin sekizinci maddesi ahkâmına tabidir. Şu
abat maiyetinde lüzumu kadar memurini muvazzafa 
bulunabilir ve memurini mezkûrenin mükellefiyetleri 
işbu nizamname ahkâmına tabidir. Taşra şubeleri he
yeti idarelerinin adedi azası merkezi vilâyette dokuz, 
merkezi livada yedi, merkezi kazada beş zatı tecavüz 
etmiyecektir. Nahiyeler mecalisi umumiyesi heyeti ih-
tiyariyeden ibaret olup bu heyetler heyeti idare ade
di azası üçü tecavüz etmemek şartiyle kendi şubele
rini tesis ederler. Şuabat rüesa ve azasının esamisini 
merkezi umumiye bildirir. 

Taşra mecalisi umumiye ve heyeti idare rüesa ve 
azasının vazaifi işbu nizamnamenin faslı şalisi ahkâ
mına tabidir. Fakat tadili nizamat için ancak batak
rir merkezi umumiye teklif etmek hakkını haizdir. 
Her ay nihayetinde ianatı müterakime mafevk bulu
nan şubeye badefter müfredat irsal edilecek ve şu su
reti teselsül dairesinde merkezi vilâyette teraküm ede
cek ianatı nakdiye merkezi umumiye gönderilecek ve 
merkez bilcümle şuabatın idare ve cibayet masarifi 
hasılatının yüzde onunu tecavüz etmiyecektir. Taşra 
şuabatı taahhüdat ve ianatın tarzı cibayeti hakkında 
'stediği talimatı vaz etmekte muhtar ise de talimatı. 
mevzuanın işbu nizamnamenin ahkâmına mugayir 
olan mevadı mefsuhtur. 

Madde 26. — Cemiyetin iane tahsili hakkındaki 
muamelatı belediyelerin teftişine tabi olmayıp işbu 
teftişat Devletçe ittihaz buyrulan karar veçhile mer
kezi umumide tarafı hükümetten tayin edilecek fah
ri bir komiser ve vilâyat ve mülhakatta rüesayı me
murini mülkiyenin tensip edeceği fahri bir memur 
marifetiyle icra kılınacaktır. 
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Madde 27. — Cemiyetin hesabatı umumiyesi sali-

füzzik kararı Devlete tevfikan nizamatı mevzua dai
resinde Divanı Muhasebatça tetkik edilecektir. 

20 Şevval 1327, 22 Teşrinievvel 1325 
(Takvimi vakayi ile neşr ve ilânı : 4 Zilkade 1327 

ve 4 Teşrinisani 1325 - numara : 382). 

Madde 1. — Cemiyetin teşkilâtı idaresi ve iana-
tın tahsil ve cibayeti için sureti teselsül nizamname
nin yirmi beşinci maddesi mucibince de her nahiye 
ve kazada teşekkül eden şubelerin idarelerinde bulu
nan mahallât ve kariyelerin heyeti ihtiyariyesi topla
narak iane itasını taahhüt edenlerin isim ve şöhret 
ve mahallî ikametlerini, taahhüt ettikleri mebaliğin 
selsil sıra numarası ve iane taahhüt eden zatın mü-
hürü veya imzası bulunmak şartiyle gönderilecek nu
munesi veçhile bir kıta defter tanzim edeceklerdir. 

Esas mukarrerat defteri denilen işbu defter mu-
cubince her ay gayesinde cibayet olunacak o ayın te-
kasiti müteahhidesiyle bir defalık ve tekasiti müte-
ahhideye mahsuben peşin olarak o ay zarfında veril
miş olan ianat numunesi gönderilecek şehriye cetveli
ne alelmüfredat yazıldıktan ve iane ita eden zat ta
rafından o ay için kendi verdiği meblağın hizasına 
imza veya mühür vaz edildikten ve tekasiti müteah-
hideye mahsuben peşin olarak ita olunan akçanın şu-
huru atiyei aidesi mülâhaza hanesine işaret olunduk
tan ve tarih konulup heyeti ihtiyariye tarafından mü
hürlendikten sonra toplanan para ile beraber bir va-
sıtai mü'temine, nahiye veya kaza şubesine gönderile
cektir. Nahiye şubeleri de mahallât veya köylerden 
gelen işbu şehriye cetvellerinin yekûnunu tetkik ede
rek kariyesinin veya mahallesinin ismini ve hangi ay 
ianatı olduğunu kendilerinin esas icmal defterlerine 
yazdıktan sonra vürût eden paraların yekûnunu muh
tevi olmak ve şube heyeti tarafından mahtum bulun
mak şartiyle köy veya mahalle şubesine bir kıta mak
buz ita ve mezkûr şehriye cetvelini varakı müsbet ol
mak üzere hıfzeder. 

Kaza şuabatı nahiye ve mahalle şubelerinden vü-
rüt eden şehriye cetvellerinin aynı suretle tetkik ve 
kendi esas icmal defterlerine kayd eyledikten sonra 
nahiye veya şubeye yekûn üzerine bir kıta makbuz 
ita ve gelen şehriye cetvellerini varakayi müsbite ol
mak üzere hıfzeder. Livalar aynı usul dairesinde ka-

- ZEYL 
Dersaadet şuabatının teşkilâtı ahiren teşekkül eden 

istanbul Vilâyeti teşkilâtına tabidir. 
20 Şevval 1327, 22 Teşrinievvel 1325. 

zalardan gelen cetveli şehriyenin muamelei tetkikiye 
ve kuyudiyesini ifa ve mebaliği varide mukabilinde 
kazalara makbuzlar irsal ettikten sonra bir kıta şeh
riye cetveli ile beraber akçayı merkezi vilâyete ve 
merakizi vilâyatta bilumum elviyenin şehriye cetve
lini tetkik ve kayd ve mebaliği varide mukabilinde 
livalara makbuz verdikten sonra bir. kıta şehriye cet
veli ile beraber akçayı merkezi umumiye gönderecek
tir. 

Madde 2. — Şubelerin hesabatı evkafı gayrı mu-
ayyenede ve laakal senede dört defa olmak üzere ma
fevki olan merkez tarafından tetkik edilecek ve gön
derdiği para şubedeki esas müfredat ve icmal defte
rine nazaran eksik ise mafevk merkeze karşı kanunen 
mesul ve eksik çıkan parayı tazmine mecbur kala
caktır. 

Madde 3. — Köy veya mahalle esas defterine is
mini ve ayda ne kadar para vereceğini yazdırıp mü
hür veya imzalayan zevattan taksitini vermiyen veya 
noksan veren olursa heyeti ihtiyariye şehriye cetveli
nin mülâhazat hanesine sebebini yazacak ve nahiye 
şubesi de bu özrün makbul olup olmadığına dair bir 
karar verecektir. 

Madde 4. — Mülhakatı olan şubelerde iki nevi 
defter tutulacaktır. Birincisi numunesine muvafık ol
mak üzere köylerde tutulacak olan esas müfredat def
teridir ki, buna şube merkezi bulunan kariye veya 
mahalle ahalisinin itasını taahhüt ettikleri ianat birin
ci maddedeki izahat veçhile yazılacaktır. 

İkincisi esas icmal defteridir ki buna gerek o şu
bedeki esas müfredat defterinden istihsal olunan ye
kûnu şehri ve gerek mülhakattan gelen paraların ye
kûnu, tarihi, nereden geldiği yazılacaktır. Bu esas ic
mal defterleri mafevk olan merkeze gönderilecek olan 
şehriye cetveline esas olacaktır. 

Şubelerin hesabatı mafevk bulunan merkez tara
fından tetkik olunurken esas icmal ve müfredat def
terleri ve mülhakattan gelen şehriye cedavili beraet 
veya zimmetine delil ve emare olacaktır. 

Madde 5. — Bu suretle vilâyat merkezlerinden 
toplanan paralar esas icmal defterlerinden çıkarılan 

DONANMAÎ OSMANÎ MUAVENETİ MÎLLÎYE CEMİYETİ İANESİNİN USULÜ CİBAYETİ HAK
KINDA TALİMAT 



şehri bir kıta cetvel ile merkezi umumiye irsal olu
nacaktır. Köy veya mahalleden nahiye merkezine gön
derilecek olan şehriye cetveli nahiyeye tabi şuabatça 
cemedilen iane yekûnunu ve iane ita eden zevatın 
adedini ve fakat o nahiyeye mülhak olan şubeleri ay
rı ayrı olarak irae edecektir. 

Kazadan livaya gönderilecek olan şehriye cetveli 
dahi o kazaya mülhak nevahiyi ve livadan vilâyete 
irsal edilecek şehriye cetveli ise livaya tabi kazaları, 
vilâyetten merkezi umumiye irsal olunacak şehriye 
cetveli de vilâyete mülhak livalar akçasının yekûnunu 
ve iane ita eden azanın adedini gösterir surette imlâ 
olunacaktır. Şu kadar var ki birinci maddede zikro-
lünduğu veçhile tekasiti muayyeneye mahsuben peşin 
ita olunan mebaliğin şuhuru atiyei aidesi mülâhaza 
hanesinde ve ait olduğu liva ve kaza veyahut nahi
yenin ismi hizasında sarahaten gösterilecektir. 

Madde 6. — Dersaadet teşkilâtı ahiren neşredi
len kanun mucibince teşkili vilâyat nizamnamesine 
tâbi olmasına nazaran merkezi umumî Üsküdar ve 
Beyoğlu mutasarrıflıkları için vilâyat merkez şubesi 
makamında bulunacak ve bu mutasarrıflıklara mül
hak kazalar mezkûr mutasarrıflıklara tabi olacaktır. 
Nefsi İstanbul'da bulunan mahallelerdeki şubelerin 
iane taahhüdatı için tuttuğu esas müfredat defterle
rinin mahallî tetkiki ve şehriye cetveliyle akçanın ma
hallî irsali merkezi umumî olacaktır. 

Madde 7. — Şubelerde tutulan bilumum defter
lerde hâk ve silinti bulunmak caiz değildir. Yanlışlık 
vukuunda üzeri okunacak derecede çizilip doğrusu 
yazılır. Ancak o sayfanın alt tarafına mezkûr hataya 
dair şerh verilerek şubenin reis ve azası tarafından 
mühürlenecektir. 

Madde 8. — Merkezi umumî ianenin cibayeti için 
her türlü usul ve tedabir ittihazına salâhiyettardır. 

Madde 9. — Fabrikalar, büyük mağaza ve tica
rethaneler ve esnaf lonca odaları ve müesseseler bi
rer müstakil şube makamında olup o şubenin ken
dilerince müntehap bir reis ve iki azası bulunacak
tır. 

Madde 10. — tşbu talimatname usulü cibayet 
hakkında umum şuabata bir kolaylık göstermek için 
tertip olunmuş olduğundan taşra şubelerinin mutala-
ka buna tabi olmaları mecburi değilse de ikinci mad
de mucibince mafevki bulunan şubenin kontrolü al
tında ve nezareti daimesinde bulunmak üzere her şu
be kendi ihtiyacat ve icabatı mahalliyesine göre ta
limatım istediği gibi yapabilir. Ancak bu talimatlar
dan cemiyetin nizamnamei esasisine mugayir olan 
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i maddeler bulunmıyacağı gibi işbu usulü cibayet ta-
j limatında tarif olunan muamelatı hesabiyeyi de mu

hil olmıyacaktır. 
Hatime 

Köy veya mahalleden nahiye merkezine gönderi
lecek cetveli şehriye akçası ile beraber ayın hitamın
dan itibaren nihayet bir hafta zarfında nahiyeye gön
derilecektir. Nahiyece umum köy ve mahallelerden 
alınacak cetveli şehriyenin tetkikatını bilikmal cetve
lin aidolduğu mahı veli eden aym onbeşine kadar ka
zaya gönderilecektir. Kazadan da yirmiikisine kadar 
livaya, livadan dahi ayın nihayetine kadar vilâyet 
merkezine gönderilecektir. Vilâyetçe icabı icra olduk
tan sonra cetvelin aidolduğu mahı veli eden ikinci 
ayın haftasına kadar merkezi umumiye tesvar kılı
nacaktır. Herhangi bir şube mülhak şuabattan ala
cağı cedavili şehriyeden bir maha aidolanı tamam ol
madıkça o ayın cetvelini mafevki şubeye göndere-
nıeyecektir. 

20 Şevvel 1327, 22 Teşrinievvel 1325 

Şeker Fabrikalannm Teessüsünü teşvike dair (1/606) nu 
maralı Kanun lâyihası ve Ticaret - Kavanini Maliye 

ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazbataları 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 2 . 3 . 1341 

Kalemi Mahsus Müdürüyeti 
6/580 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Türkiye'de şeker fabrikalannm teessüsünü teş

vik etmek üzere Ticaret Vekâleti Celilesince teklif 
olunan ve îcra Vekilleri Heyetinin 25 . 1 . 1341 tarihli 
tçtimaında ledelmüzakere Meclisi Âliye arzı .takar
rür eden lâyihai kanuniye ile esbabı mucibe sureti 
lef fen takdim kılınmıştır. Müktezasının ifasına mü
saade buyurulmasını rica eylerinr efendim. 

Başvekil 
Ali Fethi 

Esbabı mucibe 
Mukaddema bir lüks telâkki edildiği halde el-

yevm tabiî havaici zaruriyemiz adadına dâhil olan 
ve kuvvei gıdaiyesi, suhuleti hazmiyesi ile beşeriyet 
için pek mühim bir gıda teşkil eyleyen şeker sarfi
yatının baliğ olduğu makadiri azime ve müzayede do-
layısiyle beynelmilel siyaseti iktisadiyeye tesir et
mekte iktisadî meselelerin en mühimlerinden birini 
teşkil eylemektedir. Bir memleketin nüfus başına isa
bet eden senevi şeker sarfiyatı miktarı halkın dereced 
refahiyetine bir miyar teşkil etmekte ve maatteessüf 
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memleketimiz bu hususta faraza müttehidei Ameri
ka'nın kırkaltı kilo istihlâkine karşı altı k'ilo ile pek 
dûn bir mertebede bulunmakta ise de sarfiyatı umu-
miyemiz buna rağmen senevi yüz bin tonilâtuyu mü
tecaviz bulunmaktadır ki müstaiti tezayüt olan bu 
miktar fiyat iştirasının otuz milyon lirayı mütecaviz 
olduğu teemmül edilirse her sene tamamiyle harice 
akan bu servet dolayısıyle pek mühim bir meselei ik
tisadiye ile karşı karşıya bulunduğumuz anlaşılır. 
Elyevm bu meblâğı azimin sarfını istilzam eden bu 
ihityaç yalnız ithalâtı hariciye ile temin olunmak
tadır. Halbuki bu meblâğın memleketimiz dâhilin
de kalmasını temin edecek olan mütekâmil bir şeker 
sanayii inkişafı iktisadimize pek büyük bir tesir ic
ra etmeye namzet bulunmaktadır. Nakdimizin kuv-
vei iştiraiyesine bilvasıta tesir edecek olan bu yeni 
sanayi yalnız arz olunan sebep mevcut olsaydı bile 
yine iktisadî millî noktai nazarından ehemmiyetle teş
vik ve tergip olunmaya şayeste telâkki olunabilir. Fa
kat memleketimizde teessüs edecek yeni bir şeker sa
nayiinin şuabatı sairesi iktisadiyeye ve alelûmum ha
yatı içtimaiyemize tesiri hiçbir suretle istisgar olu
namayacak derecede evvelâ sanayii zira iyeden madut 
olan şeker sanayii ziraatimizin inkişafına bir amili 
mühim olacaktır. Bu sanayiin hammaddesini teşkil 
eden şeker pancarı münavebe usulü ile yetiştirilen, 

toprağın iyi gübrelenmesine ve derin hafriyat icrası
na ihtiyaç gösteren bir nebattır. Şeker memleketle
rinde pek bariz bir hakikat olarak görülmüştür ki 
şeker pancarı yetiştiren topraklara müteakiben zer 
edilen hububat fevkalâde müsait şerait tahtında 
neşunema bularak iyi mahsuller vermektedir. Deni
lebilir ki şeker sanayiine malik olan yani külliyetli 
miktarda şeker pancarı yetiştiren memleketlerde er
babı zıraatin şikâyatı mucip ihtiyacatı, hiçbir za
man zıraati yalnız hububat yetiştirmeye münhasır 
kalan memleketler, kadar olmamıştır. Pancar ziraati, 
mahsulâtı sairei ziraiye üzerine bu tesiri mühimden 
başka, memleketimiz için arazii haliyenin işlenmesini 
mucip olmak gübre istimalini, derin hafriyat için ma
kinelerin şimdikinden çok fazla bir nispet dâhilinde 
kullanılmasını istilzam eylemek gibi âdeta ziraati-
mizde bir inkilâp husule getirecek mahiyette tesirat 
icra edebilir. Bundan maada şeker imalâtından kalacak 
azim miktarda pancar posası ve başlan, ucuz, mugad
di ve mükemmel bir hayvan yemi olduğu için teksi
ri hayvanata ve yine imalâtın tortuları ucuz bir güb
re teşkil ettiği için alelûmum tekâmülü ziraiye hüsnü 
tesir icra edebilecektir. Senevi sarfiyatı vasatiye-
nıiz yüz bin ton olarr.k kabul ccKiir ve beher ton ş> i 

ker için on ton şeker pancarı lâzım olduğu ve bir 
hektar araziden otuz ilâ 50 ton mahsul alacağını ve 
aynı tarlaya her dört senede bir pancar ekileceği 
hesap edilirse her sene zer'i lâzım gelen arazinin beş-
yüz bin dönüme ve bu ziraate tahsisi icap edecek 
mecmu arazilerde iki milyon dönüme ve idrak edi
lecek mahsûlün bir milyon ton pancara baliğ ola
cağı ve binaenaleyh arz olunan tesiratı ika edebile
cek mekadirin mevzuubahsolduğu tezahür eder. 

Saniyen ihtiyacatımızı temine muktedir olacak 
vüsatta bir şeker sanayii askarî otuz bin çiftçi ve 
onbeş bin işçi ailesine medarı maişet temin edebile
cektir. Yine bu yüzden temini maişet edecek er
babı ticaretin ve nihayet husule getireceği faaliyeti 
ikt'isadiyeden istifade edeceklerin miktarı oldukça 
mühim bir yekûne baliğ olacaktır. 

Salisen gerçi bidayeti inkişafında istihlâk res
minden mafu tutulması mecburî ise de memleketi
mizde bir defa pancar ziraati ve şeker sanayiinin 
teessüsünden sonra yüksek rüsuma mütehammil 
olan şeker, hazinei devlete varidatı mühimme te
min edecektir. Lozan muahedesiyle kabul edilen beş 
senelik müddetin mürurundan sonra şeker üzerine 
vazedilecek yüksek himaye gümrüğü hem bu sana
yiin sürati inkişafını temin edecek hem de bidayet
teki istihlâk resmi muafiyetini balegân mabelâğ te
lâfi edeciktir. Memleketimizin muhtelif menatıkın-
da tesis ve kuşat edilecek şeker fabrikalarının sar
fiyatı umumiyemizi süratle tezyit ederek bugün
künün birkaç misline iblâğ eyleyeceği teemmül olu
nursa bu azim miktar üzerinden cibayet olunacak 
resmin devlet Hazinesine nasıl vasi bir varidata 
menba teşkil edeceği suhuletle takdir edilir. 

Rabian bu sanayiin memleketimizde teessüsü ih
tiyacatı rnübremeden madut olan bir gıdanın hudu
du millî dâhilinde temini istihsalini mucip olacak 
ve meselâ Harbi Umumî esnasında olduğu gibi aha
limizin mühim bir gıdadan mahrumiyetine meydan 
verilmemiş olacaktır. 

Temin eyleyeceği fevaid ve muhassenattan yal
nız bir kaçını zikreylediğimiz şeker sanayiinin mem
leketimizde teessüsü mümkün olup olmadığına ge
lince : Gerçi pancar yetiştirmek için matlub olan 
şeraiti iklimiye ve turabiye ve elde bulunması icap 
eden on senelik tarassudatı cevviyei mütevaliye ne-
taicine dair ihsai malûmat mevcut olmadığı cihet
le bu mahsûlün muhtelif mahallerdeki derecei istis
marı hakkında bir fikri kati dermeyanı kabil dc-
sj^e de mukaddema Vİİûyatı ır.uh!.difcde zerelunaa 
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şeker pancarlarından elde edilen numuneler üzerin
de tahlilâtı fenniyeden istihsal kılınan netayice na
zaran memleketimizde bu şubci sanaatın pek büyük 
mazhar olması ümit edilebilir. Filhakika mezkûr nu
munelerden Bursa Vilâyeti dahilinde yetiştirilen şe
ker pancarında yüzde itibariyle kabili tebellür şe
ker miktarı vasati olarak 16,17, Çanakkale havalisin
de yetiştirilen numunelerde 15,20, Kastamonu'da 18,37, 
Sivas'ta 19,65, Mamuretulâziz'de 16,18, Ankara'da 
18,82, Uşak'ta 18,08 raddesinde olduğu görülmüş
tür. Esasen mukaddema yalnız muayyen topraklar
da ve muayyen şeraiti iklimiye tahtında yetiştiril
mesi mümkün zannedilen şeker pancarının bilâhara 
icra edilen tetkikatı ilmiye ile bezurun ıslâhı, top
rağın makine istimaliyle derin hafredilmesi arazinin 
irva ve İskası hususunda icra edilen mütemadi ve 
fenni mesai sayesinde evvelce hiç ümit edilmeyen 
mahallerde meselâ Sibirya steplerinden Kaliforniya 
ovalarına, îsveçten Mısıra kadar hemen hemen her 
toprakta muvaffakiyetle yetiştirilmesi mümkün ol
duğu tezahür etmiş ve evvelce daima hariçten şe
ker ithaline mecbur olacağı zannedilen memleket
ler ihtiyaçlarını bizzat temin ettikten başka şeker ih
raç eden, memleketler meyanına dahil olunmuşlar
dır. 

Memleketimizde bu şubei sanayiin derecei ehem
miyeti son otuz sene zarfında bilhassa ilânı meş
rutiyeti müteakip takdir olunmakla beraber esba
bı müteaddideden nâşi tesisi müyesıser .olamamıştır. 
Bu esbabın başlıcaları evvelâ müteaddit ashabı mü
racaat tarafından ciddî tetkikatı fenniyede bulu-
nulmayarak ve belki de sırf elde edilecek imtiya
zın bilâhara şahsi ahere devri suretiyle cerri men
faat maksadiyle vâki olması ve ancak büyük ser
mayelerin tedvir ve temini ile tesisi mümkün olan şe
ker sanayii için bu lüzum ve noktai mühimmenin 
ihmali veya âdemi takdiri ve nihayet Hükümetin şi
mendifer, tramvay ve liman vesaire gibi menafii umu-
miyeye doğrudan doğruya telâkki görülmeyen sa
nayiin imtiyaz ve inhisara raptı hususunda mütered
dit davranılmasıdır. Filhakika şeker fabrikalarına 
malik bulunan Avrupa ve Amerika memleketlerinin 
hemen kâffesinde istihsali külli usulüne tabi bulu
nan işbu tesisat ancak büyük rağbete sermayeler va-
zı suretiyle kabili husuldür. İstihsalâtı külliyeden 
iktisaden tevellüt eden menafi şeker imalinde daha 
fazla rünemun olduğu ve bu suretle masarifi istih-
saliye haddi akalliyete indirilebildiği gibi işbu fabri-
i-.acıliğın istilzam edeceği masarifi idariye ve fenniye 

dahi ancak müessesatı cesime tarafından kabili ta
hammül olduğu cihetle yapılacak fabrikanın laakal 
yevmiye beşyüz tonilâto pancar işleyebilecek cesa
mette olması ve senede yüz gün işleyeceğine naza
ran senevi iki üç bin tonilâto miktarında şeker imal 
edebilmesi lâzımdır. Misal olarak Almanya'yı na
zarı itibara alırsak 1904 senesinde Alman şeker fab
rikalarının vasati 38 400 ton pancar işleyerek beşer 
bin tonilâto şeker imal eylediklerini görürüz. îki üç 
bin ton şekerin imaline muktazi takriben yirmi ilâ 
otuz bin tonilâto pancarın yetiştirilmesi için zeri icap 
eden arazinin vüsati ise âlettakrip onbeş bin dönüm 
raddesinde olacağından bu derece vasi bir sathın'ma
sarifi zeriyesi ile fabrikanın tesis ve idare masarifi 
için ledelhesap ceman ve tahminen yüzelli bin altun 
lira kadar bir sermaye tahsisi zaruridir. 

Bu derece cesim bir meblâğın tahsisine arzı ihti
yaç eden şeker fabrikalarının memaliki ecnebiyede 
bulunan fabrika ve sendikaların rekabeti şedidesine 
mâruz bulunması tabiî olduğundan müteşebbisleri
nin husulü muvaffakiyeti ve bilnetice memleketçe 
matlup olan fevaidi iktisadiyenin temini zımnında 
Hükümetçe pek mühim müsaaddatı mahsusada bu-
lununulmasına mecburiyet vardır. Hükümetçe şeker 
fabrikası müessislerine gösterilecek muavenetin en 
mühimmi ithalât resminin tezyidi ile himaye usu
lünün vazıdır. Ancak Lozan Muahedei sulhiyesi ah
kâmına nazaran devletimiz gerek tarifelerini ta
dil serbestisini muahedenin mevkii meriyete vazın-
dan itibaren beş sene sonra iktisap edeceğine nazaran 
şimdilik bu rekabeti hariciyeye mukavemet için et-
dabiri saireye müracaat eylemek zarureti vardır. 
Bu zaruret bilhassa şeker sanayiinden mahrum olan 
memleketimizin tatbik eyledikleri ikramiye itası 
usulünün de kabulüne ha?belhal imkân mevcut ol
maması üzerine daha ziyade tebarüz eder. Binaen
aleyh şeker fabrikası müesseselerine bir müddeti-
muayyene için sair Imtiyazat ve muafiyatı müessere 
bahşetmek lâbuttur. Komşularımızdan Romanya ve 
Bulgaristan'da şeker sanayiinin sureti inkişafım ta
kip edersek görürüz ki Romanya'nın 1873 senesin
de kabul eylediği ilk kanunla şeker fabrikalarına bi
lûmum rüsum Hükümet ve belediyeden muafiyet 
vesaire gibi suhulet bahşolunmuşsa da bu sayede 
teessüs eden iki fabrika idamei mevcudiyet edeme
diklerinden 1882 senesinde bir ikinci kanunla ve on
beş sene müddetle dâhilde istihsal olunacak şeker
lerin beher kilosuna 16 santim pirim itası kabul edil
miş ve fakat müddetin tahdit edilmiş olması dolr-



yısiyle bu büyük himaye ve teşvik bile, yeni fabri
ka tesisti için sermayedaranı harekete getirmemiş ve 
binaenaleyh Hükümet 1896 senesinde ikramiye itası 
müddetini daha on onbeş sene ve nihayet 1914 sene
sine kadar temdide ve ayrıca ecnebi şekerlerin beher 
kilosundan 35 santim gümrük resmi alınmasına ka
rar vermesi üzerine bu sanayi süratle inkişafa başla
yarak Romanya'yı az zaman zarfında ihracat yapa
bilecek vaziyete kadar getirmiştir, Bulgaristan'a ge
lince : Romanya'yı takliden memleketi ecnebi şeker 
ithalâtından kurtarmak gayretiyle Bulgar Hükü
meti, 1898 senesinde Bulgaı'istanı dört mıntıkaya ayı
rarak bu mıntıkalarda şeker fabrikaları tesis inhi
sarını vermek ve fabrikaları makine ve malzemei 
saire gümrük resminden vesair rüsumdan mafu kıl
mak ve nihayet her ton işlenmiş pancara beş frank 
prim ita etmek suretiyle şeker sanayiini teşvik ve bir 
fabrikanın teessüsünü temin etmişse de bu fabrika 
temettü elde edemeyerek 1904 senesinde Sobranyanın 
ikramiye itasını reddeylemesi üzerine tatili faaliyet 
etmiş ve ancak vazolunan gümrükler, Bulgar Hükü
metinin ehven fiyatlarla pancar kontratosu aktine ve-
sateti ve nakliyatta yüzde otuzbeş nispetinde tenzilâ
ta müsaade eylemesi ve nihayet fabrikaların muh
taç oldukları mahrukatı miri ocaklardan msıf fiyatla 
itaya muvafakat etmesi üzerine bittekrar fabrika
nın faaliyete gelmesine vesair fabrikaların teessü
süne imkân hâsıl olmuştur. 

Taaddüdü kabil olan bu misallerden de anlaşılır 
ki Hükümetin müessir bir surette himayesi temin 
edilmedikçe şeker sanayiinin inkişafı kabil olamaya
caktır. Teessüs edecek fabrikalara hiç olmazsa bir
kaç vilâyet dâhilinde inhisar bahşedilmelidir ki bah-
solunan azim rekabeti hariciyeden başkaca bir de 
dâhili rekabetle mücadele etmek mecburiyeti hâsıl 
olmasın. Şüphesiz bu inhisar yalnız tesise münha
sır kalacak ve mıntıkalar dâhiline harici veya dâhili 
şeker ithal ve furuhtu herkes için serbest olacak
tır. İmtiyaz itasiyle sahai faaliyetin tahdit edilmesi 
ve şeker fabrikası tesis etmek isteyen diğer müte
şebbislerin teşebbüsatına meydan bırakılmamış ola
cağı varidi hatır olursa da dairei inhisarın birkaç vi
lâyete hasr ve tahsisi ve müddeti imtiyazın yirmibeş 
sene gibi bir zamana hasredilmesi sayesinde -imti
yaz itasından tevellüdü melhuz olan mehazire mey
dan bırakılmamış olur. Bazı vilâyatımızın nedreti 
nüfusu nazarı itibara alınarak mıntıkaların hududu 
âzamisi beş vilâyet hududu mülkiyesiyle tahdit 
olunmuş ise de bazı mahallerde bunun daha küçük 
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bir sahaya tenzil edilebileceği tabiidir. Müddeti imti
yaza gelince: Yirmibeş seneden az bir müddetin im
tiyaza talip olacakların cesaretini kesrederek kanu
nun Romanya'da olduğu gibi tesirsiz kalmasına se
bep olabileceği teemmül olunmuştur. 

Memaliki sairede şeker fabrikalarının teessüs ede
bilmesi için ikramiye itası usulünün memleketimiz
de kabili tatbik olamamasından nâşi şeker fabrikası 
müesseselerine bilvasıta bir ikramiyeden başka bir 
şey olmayan muafiyeti rüsum bahsedilmesi muvafık 
görülmüştür ki bunların başlıcaları pancar istihsalâtı-
nm öşürden affı ve dâhili şekerlerin ileride himaye 
gümrükleri vazında refedilmek üzere beş sene müd
detle istihlâk resminden muafiyeti ve müessesenin 
teşviki sanayi kanunu ahkâmından müstefit ettiril
mesinden ibarettir. Memleketimizde fıktam vasaiti 
nakliyenin alelûmum sanayimizin inkişafına olan 
tesiratı mızırrası müstağnii izah bulunduğundan bu
nun bir dereceye kadar tehvini zımnında devlet ta
rafından idare edilen vasaiti nakliye işletmelerinde 
şeker sanayii mevadı iptidaiye ve mamulesinin ten
zilâtlı bir tarifeye tabi tutulması muvafık görülmüş
tür. Şeker sanayii yalnız kış mevsimi esnasında hali 
faaliyette bulunduğundan fabrikaların işçi bulmak 
hususunda duçarı müşkülât olmaları nazarı itiba
ra alınarak bu sanayi amelesinin Temettü Vergisin
den on sene müddetle muaf tutulmaları ve sermaye
ye karşı Hükümetimizin iraei teshilâta amade olduğu
nu izhar etmek için hisse senedatımn damga resmin
den mafu tutulması ve bu suretle bir defaya mahsus 
olan ve sermayei mevzuanın yüzde biri nispetinde 
bulunan bu resmin sermayedarına bir ikramiye ola
rak bahsi münasip olacağı mütalâa olunmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Ticaret Encümeni 

Karar 26 . 2 . 1341 
21 

Ticaret Encümeni mazbatası 
Bütün milletlerin iktisadiyatında mühim bir âmil 

olan şeker sanayiinin memleketimizde teessüs ve inki
şafını teşvik maksadiyle Heyeti Vekilece bittanzim 
Meclisi Âliye sevk ve Encümenimize havale edilen 
Kanun lâyihası Sanayi Müdürü Umumisi beyin hu
zuruyla tetkik ve müzakere olundu. 

Malûm olduğu üzere şeker iklime göre ya pancar
dan veya kamıştan istihsal olunmaktadır. 1338 sene
sinde yapılan bir istatistike göre dünyadaki şekerin 
% 63'ü pancardan ve % 37'si kamıştan istihsal olun-
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maktadır. Pancardan şeker istihsaline onsckizinci as
rın nihayetlerinde teşebbüs olunmuş vo uzun zaman 
devam eden bir tecrübe devresinden sonra 1830 ta
rihlerine doğru muvaffakiyet hâsıl olmuştur. Al
manların tanzim ettiği istatistiklere nazaran 1826 se
nesinde onsekiz kilo pancardan bir kilo şeker istih
sal olunurken pancar cinsinin ıslâhı vadisinde sarfe-
• dilen uzun mesai neticesi 1906 tarihinde 6 : 7 kilo pan
cardan 1 kilo şeker istihsaline muvaffakiyet hâsıl ol-

. muştur. Bugün bu derecenin daha ziyade tekâmül 
ve terakki ettiği şüphesizdir. Bu husustaki ıslâhat iki 
esas üzerinde yapılmıştır. Bir taraftan pancarın me-
vadı sükkeriyesi teksir, diğer taraftan zeredilen ara
zinin bu nevi ziraata daha ziyade elverişli bir hale 
ifrağı vâdisindedir. Şeker istihsal olunacak pancarın # 

mevadı sükkeriyesi miktarı % 16'dan aşağı olduğu 
takdirde masarifi imaliyeyi koruyamaz. 

Bu noktai nazardan memleketimizin muhtelif vi-
lâyatında yapılan tecrübelerde elde edilen netice bu 
miktardan aşağı olmadığım göstermiştir. Bu tecrü
beler alelade pancar tohumunun ekilmesinden mey
dana gelen mahsulün verdiği iptidai bir netice olup 
şeker fabrikası tesisi gibi müspet bir adım atıldığı tak
dirde toprak üzerinde yapılacak ıslâhatın da bu nevi 
mahsulün istifasında mühim bir âni olacağını unut
mamak lâzımdır. Şeker menabiinin tesisinde aranıl
ması lâzım gelen mühim noktadan biri de arazinin 
vereceği mahsûl miktarının fabrikaları yaşatacak ve 
masarifi koruyacak bir derecede olmasıdır. 1913 İs
tatistiklerine nazaran Avrupa'nın muhtelif mahal
lerinde pancar ziraatinden hektar basma alınan va
sati mahsûl miktarı Danimarka'da (29 900), italya' 
da (29 017), Belçika'da (28 698), Almanya'da (28 645), 
Fransa'da (26 410), ispanya'da (25 870), Avusturya' 
da (24 644), Rusya'da (15 191), kilodur. 

Memleketimizin pancar ziraatine kabiliyeti olan 
menatıkı arazinin istihsal kudretine gelince; şimdiye 
kadar yalnız 1323 senesinde Erzurum vilâyetinde bir 
tecrübe yapılmış ve bir hektardan (18 000) kilo mah
sul alınmışsa da bu münferit bir tecrübe olup kati 
bir fikir verecek derecede değildir. Bundan başka şe
ker fabrikalarının teessüs edeceği mahallerin de bir
çok şeraiti cami olması lâzım gelir. Başlıca civarın
da maden kömürü ve kireç ocağı bulunması veya va-
sa'iti nakliyei fenniyesi bulunup kömürün ucuz geti
rilebilmesi bilhassa suyu çok olması lâzımdır. Erba
bı fen yüz kilo işlenmiş pancarın şeker haline gelme

si için (1 070)kilo suya ihtiyaç olduğunu ifade etmek
tedir ki şayanı dikkattir. 

Bu münasebetle memleketimizin şeker istihlâka-
tını da tetkik etmek faydadan hali olmayacağı ka
naatindeyiz. 1329 senesinde memleketimize (174) mil
yon kilo şeker ithal olunmuştur. 1339 senesinde bu 
miktar (47) milyon kiloya tenezzül etmiştir. 1913 se
nesi istatistiklerine nazaran muhtelif memleketler
de nüfus başına isabet eden şeker sarfiyatı Ameri
ka'da 38,75, İngiltere'de 39,23, İsviçre'de 29,14, Fran
sa'da 17,10, Almanya'da 24, 8, Romanya'da 4,31, Yu
nanistan'da 3,42, .Sırbistan'da 3,44, Türkiye'de takri
ben 5,86 kilo olarak gösterilmekte ise de harbin tev
lit ettiği sefaleti umumiye neticesi bugünkü sarfiyat 
miktarı % 2'5 derecesinde tenakus etmiştir. Mamafih 
memlekette istihsalâtm tezayüt ve refahı umuminin 
husulü ile bu miktarın yine artacağı şüphesizdir. 

Türkiye'de şeker fabrikaları tesisi hususunda vu-
kubulan teşebbüsat 1308 senesinden bsri başlamış 
ve o tarihten bugüne kadar muhtelif eşhasa tetkikat 
için ruhsat verilmişse de hiçbiri müspet netice ver
mediğinden tetkiki uzun sürecek olan bu teşebbüsa-
trn tarihi safahatı hakkında fazla malûmat vermeyi 
zait görmekteyiz. Esasen bu baptaki teşebbüsatın 
ekserisinin âdemi muvafakiyeti asbamı mevcut ka
nunlarımızın bu sanatı teşvik ve himayeye cesaret 
bahşolacak kadar bir müsaadei bahşetmemesinden 
tevellüt etmektedir. Bunun için diğer memleketler
de olduğu gibi memleketimizde de bu sanatın mün-
tesiplerine bazı muafiyet ve müsaadat bahsim icap 
etmektedir ki Encümenimize havale edilen kanun lâ
yihası da bu maksatla tanzim ve sevkedilmiştir. Esa
sen şeker sanayiinin teessüs ve inkişaf ettiği bütün 
memleketler hemen bu müsadatın mümasili ve hat
ta bazıları daha fazlasını bahşetmek lüzumunu his
setmiş ve bu suretle sanatın inkişafına muvaffak ol
muşlardır. 

Lâyihanın birinci ikinci maddeleri aynen kabul 
edilmiştir. Şeker üzerine mevzu gümrük resminin 
dahilde teessüs edecek bir fabrikayı harici reka
bete karşı himayeye kâfi miktarda olduğuna Encü
menimiz kanaat edemediğinden istihsal edilecek şe
kerin muayyen bir müddet istihlâk resminden mua
fiyetini muvafık görmüş ve üçüncü maddeyi bu 
maksatla tedvin lüzumunu hissetmiştir. Lâyihanın 
üçüncü maddesini dördüncü madde olarak tadilen 
ve dördüncü maddeyi beşinci madde olarak aynen ka-

(İ : 94) 
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bul etmiştir. Lâyihada beşinci madde ile tesis edile
cek fabrika mahalli olarak verilmes'i kabul edilen 
bir hektar araziyi Encümenimiz gayri kâfi gördü
ğünden bu miktarın beş hektar olarak kabulünü mu
vafık gördüğü gibi arazii mil'liyeden münasip ma
hal bulunmadığı takdirde Heyeti femıiyece göste
rilecek lüzuma binaen fabrika mahallinin ahkâmı 
umumiye dairesinde istihlâk edilebilmesi esasının 
tespit ve kabulü husuusnda mezkûr maddeye bir 
fıkra ilâvesini münasip görmüştür. Lâyihannı diğer 
mevadı aynen kabul edilmekle Heyeti Umumiyeye 
arzına karar verilmiştir. 

Ticaret Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
İzmir Karahisarısalıip 

Mustafa Rahmi İsmail 

muvazenei Maliye Encümenine havalesine karar 
verilmiştir. 

Âza 
Sivas 

Ömer Şevki 

Âza 
Zonguldak 

Yusuf Ziyaettin 

Âza 
îçel 

Mehmet 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kavaniııi Maliye Encümeni 

Karar 
44 

18 . 3 . 1341 

Kavan'ini Maliye Encümeni Mazbatası 
Ruyaseti Celileye 

Türkiye'de şeker fabrikalarının tesisini teşvik 
etmek üzere Ticaret Vekâletince teklif ve İcra Ve
killeri Heyetinin 25 . 1 . 1341 tarihli İçt'imaında te
zekkür olunarak Meclisi Âliye takdim ve Ticaret En
cümenince tetkik ve tadil olunan lâyihai Kanuniye 
Encümenimizce de mütalâa ve tetkik olundu. Mem
leketin hayatı iktisadisine ve şeker ihtiyacatının şu 
suretle teminine hadim olan teklifi mezkûr hakkın
da âşârın ilgası dolayısıyle fabrika ve zürra tara
fından zer olunacak pancarın öşüre âdemi tebiyeti 
derkâr olduğundan Encümenin dördüncü madde
sindeki «Öşürden istisna edilecektir» tabiri yerine 
(Mahsulâtı araziye vergisinden istisna edilir) iba
resinin ve maddei mezkûre ile mevadı müteakibesi-
nin sonlarında «Bulunan edilecektir, tutulacaktır» 
gibi istikbale matuf olan kelimelerin edilir, tutulur 
şeklinde tashihi tensip edilerek bermucibi havale 

| ' Kavan'ini Maliye 
j Encümeni Reisi 
{ Bayezit 

Şefik 

j Kâtip 
i Afyon Karahisar 
j İzzet Ulvi 
! 
i -
ı 

Mazbata Muharriri 

Âza 
Elâziz 

Mustafa 

Bozok 
Süleyman Sırrı 

Âza 
Ankara 

İhsan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Adet 
25 . 3 . 1341 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Memleketimiz dâhilinde şeker fabrikalarının 

teessüsünü teşvik maksadiyle Hükümet tarafından 
ihzar ve Meclisi Âliye takdim edilip Heyeti Umumi-
ycce Ticaret, Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye 
encümenlerine havale buyurulan Kanun lâyihası Ti
caret Vekili Ali Cenani Beyefendinin hıızuruyle tet
kik ve müzakere olundu. Mevadı iptidaiyesi mem
leketimizde mebzulen kabili istihsal olan şeker sa
nayiinin teessüsünü teşvik ve himaye külliyetli bir 
yekûne baliğ olup Ticareti, Hariciye, Muvazenemizi 
müteessir etmekte bulunan şeker ithalâtını azalta
cağı ve iktisadiyatı maliyatımızı ıslâha hizmet edece
ği şüphesiz görülmüş ve bu maksatla şeker fabrika
larının şeker fabrikalarının dâhili memlekette biran 
evvel temin ve tesisi için bu nevi fabrikalara bazı im-
tiyazat ve müsaadat itası Encümenimizce de şayanı 
terviç addedilmiş olmakla lâyihai kanuniye bazı ta
dilâtı cüziye ile bilkabul takdimen müzakeresi te
mennisi ile Heyeti Celileye arz ve takdim kılındı. 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Reisi Namına 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 

Şakir 

Âza 
Zonguldak 

Ragıp 

Kâtip 
Konya 

Fuat 

Âza 
M araş 
Mithat 



Âza Âza 
İsparta Gaziantep 

Mükerrem Ahmet Remzi 
Âza 

Bursa 
Osman Nuri 

Hükümetin teklifi 
Şeker Fabrikalarının Teessüsünü Teşvike dair Ka

nun lâyihası 

Madde 1. — Türkiye'de tesis olunacak şeker fab
rikalarına Hükümet berveçhizir imtiyazat ve muafi-
yatı tamamen veya kısmen bahşetmeye salâhiyatlar
dır. 

Yekdiğerine mücavir beş vilâyet hududu mülki
yesini tecavüz etmemek ve fabrikanın mıntıka ihti
yacına kifayet etmesi icap eden cesametine göre isti
mal edeceği şeker pancarı veya sair hammaddelerin 
aleddevam yetişmesine salih kâfi miktarda araziyi 
havi olmak üzere Ticaret Vekâletinin tayin eyleye
ceği mıntıkalar dâhilinde yirmibeş sene müddetle şe
ker fabrikaları tesis ve işletmesi hakkında imtiyaz 
ita edilecektir. 

Madde 2. — Şeker fabrikaları imtiyazın devam 
ettiği müddetçe teşviki sanayi Kanununda mündc-
riç müsaadat ve muafiyattan müstefit olacaklar
dır. 

Madde 3. — Mezkûr kanunun yirmi üçüncü mad
desi ahkâmı 'imtiyazlı şeker fabrikalarına şâmildir. 

Madde 4. — Bir mıntıkada şeker fabrikası tees
süs ederek faaliyete başladığı tarihten itibaren fab
rika ve zürra»tarafından vukubulacak pancar zeri-
yat ve istihsalâtı şeker fabrikasında sarfedUmesi şar-
tiyle on sene müddetle öşürden istisna edilecek
tir. 

Madde 5. — Fabrika ve tasfiyehanelerin ihti-
yacatı hâkimiyesi için kavanini mevzua ahkâmına 
ihraç olunacak maden kömürü linyit ve kireç imâ
li için işletilecek taşocakları müddeti inıtiyaziye-
nin devamınca rüsumdan muaf tutulacaktır. 

Madde 6. — Fabrika ve müştemilâtının tesis ve 
tevsii için devlet arazisinden nihayet bir hektarlık 
bir mahal meccanen ita edilecektir. 

Madde 7. — Fabrika mevadı iptidaiye ve mamule-
si devlet tarafından işletilen veya işletilecek olan va-
saiti nakliye idarelerince bir sülüs nispetinde ten
zilâtla naklolunurler. 
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Madde 8. — Şeker fabrikaları amelesi fabrika
nın tarihi küşadından itibaren on sene müddetle 
temettü vergisinden muaf tutulacaktır. 

Madde 9. — İşbu kanunda münderiç imtiyazat 
ve muafiyattan istifade edebilmek için talip olan 
kimse veya şirketlerin iktidarı malilerini yani fabri
ka tesis ve idaresine muktazi sermayeye malik ol
duklarını ve kendileri erbabı ihtisastan değilseler te
şebbüsün idarei fenniyesine kâfi memurini fenniye 
bulduklarını, teşebbüsün kıymeti muhammenesiyle 
vukubulacak istihsalâtın miktarı askarisini ve ame
lenin sureti tedarikini ve bunlara müteferri hususatı 
fenniye ve iktisadiyeyi mübeyy'in evrakı müsbiteyi 
Ticaret Vekâletine ispat ve ibraza mecburdurlar. 

Madde 10. — işbu kanuna müsteniden istihsal 
olunacak fabrika ruhsatnameleri Ticaret Vekâletinin 
muvafakati' olmadıkça âhere devrolunamaz. 

Madde 11. — tşbu kanunun sureti tatbikine dair 
bir nizamname tanzim edilecektir. 

Madde 12. — tşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren otuz sene müddetle meriyülicradır. 

Madde 13. — İşbu kanunun icrasına Maliye ve 
Ticaret vekilleri memurdur. 

Ticaret Encümeninin tadili 

Şeker Fabrikalarının Teessüsünü Teşvike dair Ka
nun lâyihası 

Madde 1. —- Türkiye'de tesis olunacak şeker fab
rikalarına Hükümet berveçhizir imtiyazat ve muafi-
yat tamamen veya kısmen bahşetmeye salâhiyattar-
dır. 

Yekdiğerine mücavir beş vilâyet hududu mülki
yesini tamamen tecavüz etmemek ve fabrikanın 
mıntıka ihtiyacına kifayet etmesi icabeden cesa
metine göre istimal edeceği şeker pancarı veya sair 
hammaddelerin aleddevam yetişmesine salih ve kâfi 
miktarda araziyi havi olmak üzere Ticaret Vekâ
letinin tayin eyleyeceği mıntıkalar dâhilinde yirmi 
cbş sene müddetle fabrikaları tesis ve işletmesi hak-
kmad imtiyaz ita edilecektir. 

Madde 2. — Şeker fabrikaları, imtiyazın devam 
ettiği müddetçe teşviki sanayi kanununda münderiç 
müsaadat ve muafiyattan müstefit olacaklardır. Mez
kûr kanunun yirmi üçüncü maddesi ahkâmı imtiyaz
lı şeker fabrikalarına şâmil değildir. 

Madde 3. — Dâhilde istihsal edilen şekerler beş 
sene müddetle istihlâk resminden mafudur. 

Madde 4. — Bir mıntıkada şeker fabrikası teessüs 
ederek faaliyete başladığı tarihten itibaren fabrika 



ve zürra tarafından vukubulacak pancar zeriyat ve 
istihsalâtı şeker fabrikasında sarf edilmesi şartiyle 
on sene müddetle öşürden istisna edilecektir. 

Madde 5. — Fabrika ve tasfiyehanelerin ihtiya-
catı hâkimiyesi için kavanini mevzua ahkâmına tevfi-
kâıi ihraç olunacak maden kömürü, linyit, kireç imali 
için işletilecek taşocakları müddeti imtiyaziyenin de-
vamınca rüsumdan muaf tutulacaktır. 

Madde 6. — Fabrika müştemilâtının tesis ve tev
sii için devlet arazisinden birden beş hektara kadar 
bir mahal meccanen ita edilecektir. Fabrika için mü
nasip şeraiti haiz olan mahal eşhas uhtesinde olur. 
Ve arazii mezkûre sahibinden bilrıza alınamazsa 
o mahallin Ticaret Vekâleti Heyeti fenniyesince en 
münasip mahal olduğu tasdik edildiği takdirde is
timlâk Kanununa tevfikan istimlâki caizdir. 

Madde 7. — Fabrika mevadı iptidaiye ve mamu-
liyesi devlet tarafından işletilen veya işletilecek olan 
vasaiti nakliye idarelerince bir sülüs nispetinde ten
zilâtla naklolunurlar. 

Madde 8. — Şeker fabrikaları amelesi fabrika
nın tarihi küşadından itibaren on sene müddetle te
mettü vergisinden mafu tutulacaktır. 

Madde 9. — Şeker fabrikaları tesisi maksadiyle 
teşekkül edecek şirketlerin hisse senedatı inhisar kıs
mından mafu tutulacaktır. 

Madde 10 — îşbu kanunda mündefiç inıtiyazat 
ve muafiyattan istifade edebilmek için talip olan 
kimse veya şirketlerin iktidarı malilerini yani fab
rika tesis ve idaresine muktazi sermayeye malik ol
duklarını ve kendileri erbabı ihtisastan değilseler 
teşebbüsün idarei fenniyesine kâfi memurini fenniye 
bulduklarını teşebbüsün kıymeti muhammenesiyle 
vukubulacak istihsalâtın miktarı asgarisini ve ame
lenin sureti tedarikini ve bunlara müteferri hususa-
tı fenniye ve iktisadiyeyi mübeyyin evrakı müspi-
teyi Ticaret Vekâletine ispat ve ibraza mecburdur
lar. 

Madde 11. — îşbu kanuna müsteniden istihsâl 
olunacak fabrika ruhsatnameleri Ticaret Vekâleti
nin muvafakati olmadıkça âhere devrolunamaz. 

Madde 12. — İşbu kanunun sureti tatbikine dair bir 
nizamname tanzim edilecektir. 

Madde 13. — İşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren otuz sene müddetle meriyülicradır. 

Madde 14. — îşbu kanunun icrasına Maliye, Zi
raat, Ticaret vekilleri memurdur, 
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Muvazene! Maliye Encümeninin tadili 

Şeker fabrikalarına bahşolonan imtiyaziyat ve mua
fiyet hakkında Kanun lâyihası, 

Birinci madde — Türkiye'de tesis olunacak şeker 
fabrikalarına Hükümet berveçhizir imtiyazat ve 
muafiyatı tamamen veya kısmen bahşetmeye salâhi-
yettardır. 

Yekdiğerine mücavir beş vilâyet hududu mülki
yesini tecavüz etmemek ve fabrikanın mıntıka ihti
yacına kifayet etmesi icabeden cesametine göre is
timal edeceği şeker pancarı veya sair hammaddele
rin aleddevam yetişmesine salih kâfi miktarda ara
ziyi havi olmak üzere Ticaret Vekâletinin tayin eyle
yeceği mıntıkalar dâhilinde yirmibeş sene müddetle 
şeker fabrikaları tesis ve işletmesi hakkında .imtiyaz 
verilir. 

İkinci madde — Şeker fabrikaları imtiyazın devam 
ettiği müddetçe teşviki sanayi kanununda münde-
riç müsaadat ve muafiyattaa müstefit olurlar. Mez
kûr kanunun yirmi üçüncü maddesi ahkâmı imtiyaz
lı şeker fabrikalarına şâmil değildir. 

Üçüncü madde — Dâhilde istihsal edilen şeker
ler sekiz sene müddetle istihlâk resminden mafudur. 

Dördüncü madde — Bir mıntıkada şeker fabri
kası teessüs ederek faaliyete başladığı tarihten iti
baren fabrika ve zürra tarafından vukubulacak pan
car zeriyat ve istihsalâtı şeker fabrikasında sarfedil-
mesi şartiyle on sene müddetle mahsulâtı arziye ver
gisinden müstesnadır. 

Beşinci madde — Fabrika tasfiyehanelerin ilıti-
yacatı hâkikiyesi için kavanini mevzua ahkâmına tev
fikan ihraç olunacak maden kömürü, linyit ve kireç 
imali için işletilecek taşocakları. müddeti imtiyazi
yenin devamınca rüsumdan muaftır. 

Altıncı madde — Fabrika ve müştemilâtının tesis 
ve tevsii için devlet arazisinden birden beş hekta
ra kadar bir mahal meccanen verilir. Fabrika için en 
münasip şeraiti haiz olan mahal eşhas uhdesinde 
olur. ve arazii mezkûre sahibinden- bilrıza alına
mazsa o mahallin Ticaret Vekâleti Heyeti Fenniye
since en münasip mahal olduğu tasdik edildiği tak
dirde istimlâk Kanununa tevfikan istimlâki caiz
dir. 

Yedinci madde — Fabrika mevadı iptidaiye ve 
mamûlesi devlet tarafından işletilen veya işletilecek 
olan vasaiti nakliye idarelerince bir sülüs nispetinde 
tenzilâla naklolunurlar. 
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Sikîzinci madde — Şeker fabrikaları memurin, 
müstahdemin ve amelesi fabrikanın tarihi küşadın-
dan itibaren on sene müddetle Temettü Vergisinden 
mafudur. 

Dokuzuncu made — Şeker fabrikaları tesisi mak-
sadiyle teşekkül edecek şirketlerin hisse senedatı dam
ga resminden mafudur. 

Onuncu madde — îşbu kanunda münderiç imti-
yazat ve muafiyattan istifade edebilmek için talip 
olan kimse veya şirketlerin iktidarı malilerini yani 
fabrika tesisi ve idaresine muktazi sermayeye malik 
olduklarına ve kendileri erbabı ihtisastan değilseler 
teşebbüsün idarei fenniyesine kâfi memurini fenniye 
bulduklarını, teşebbüsün kıymeti muhammesiyle vu
ku bulacak istihsalâtın miktarı askarisini ve amele
nin sureti tedarikini ve bunlara mütefarri hususatı 
fenniye ve iktisadiyeyi mübeyyin evrakı müsbiteyi 
Ticaret Vekâletine ispat ve ibraza mecburdurlar. 

Oribirinci madde — îşbu kanuna müstenat istih-
saL olunacak fabrika imtiyaznameleri Ticaret Vekâ
letinin muvafakati olmadıkça ahere devrolunamaz. 

Onikinci madde — işbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren otuz sene müddetle meriyülicraır. 

Onüçüncü madde — İşbu kanunun icrasına Mali
ye, Ticaret, Ziraat ve Nafia vekilleri memurdur. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Hükümeti arasın 
da akt ve imza edilen muhadenet muahedesiyle ikâ
met mukavelenamesi ve tabiiyet itilâfnamesi hakkında 
Başvekâletten mevrut 1/552 551 550 numaralı Kanun 

lâyihalan ve Hariciye Encümeninin üç kıta mazbatası 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet 

6 . 12 . 1340 

6/4240 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Hükümeti

nin haizi salâhiyet murahhasları arasında 15 Kânu
nuevvel 1923 - 1339 tarihinde Ankara'da akt ve im
za edilen muadenet muahedesiyle ikâmet mukavele
namesi tabiiyet itilâfnamesinin tastiki hakkında Ha
riciye Vekâleti Celilesince tanzim olunup icra Vekil
leri Heyetinin 30 . 11 . 1340 tarihli içtimaında ledet-
tezekkür Meclisi Âliye arzı takarrür eden üç kıta lâ-
yihai kanuniye ile bu baptaki muahede, mukavelena
me, itilâfname suretleri leffen takdim kılınmıştır. 

Muktezasınm ifasına müsaade buyrulmasını istirham 
eylerim efendim. 

Başvekil 
Ali Fethi 

Türkiye Cumhuriyeti 
Hariciye Vekâleti 

Adet 

1169 
Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Hükümeti bey
ninde münakat 15 Kânunuevvel 1339 - (1923) tarihli 
muhadenet muahedenamesi hakkında kanun lâyihası 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavut
luk Hükümetinin haizi salâhiyet murahasları ara
sında 1339-(1923) senesi Kânunuevvelinin onbeşinci 
günü Ankara'da akt ve imza olunan muhadenet mua
hedenamesi Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul 
ve tastik olunmuştur. 

Madde 2. — işbu kanunun icrasına Heyeti Vekili 
memurdur. 

13 .11 . 1340 
Başvekil ve Müdafaai 

Milliye Vekili Adliye Vekili 
Ali Fethi Mahmut Esat 

Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 
Recep Şükrü Kaya 

Maliye Vekili Maarif Vekili 
Mustafa Abdülhaîik Saraçoğlu Şükrü 

Nafia Vekili Ziraat Vekili 
Feyzi Hasan Fehmi 

Sıhhiye ve Muaveneti 
Ticaret Vekili içtimaiye Vekili 
Ali Cenani Mazhar 

Mübadele imar ve 
iskân Vekâleti V. 

Recep 

Türkiye ile Arnavutluk arasında münakit muade
net muahadenamesi, 

Bir taraftan, 
Türkiye Cumhuriyeti, 
Diğer taraftan, 
Arnavutluk Devleti. 
Beş asır müdetle Türkiye ile Arnavutluk arasın

da cereyan etmiş olan vahdeti siyasiyenin her iki 
millet hayat ve ananatında tespit etmiş olduğu alâka 
ve rabıtayi nazarı itibare aldıkları her iki millet ara
sındaki muhadeneti samimiyenin idamesi arzusu mü
tekabilinde oldukları ve her iki devlet arasında te-. 
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sisi münasebata fırsat hâsıl olduğu anda işbu müna-
sebatın tarafeyn milletleri saadet ve refahına hadim 
olacağı kanaatini her taraftan mütekabilen ve kema
le samimiyetle perverde ettikleri cihetle bir muhade-
net muahedenamesi aktine karar verilmişmer. 

Ve bu bapta murahhasları olarak: 
Türkiye Cumhuriyeti: 
Tüı'kiye Büyük Millet Meclisi azasından Menteşe 

Mebusu Şükrü Kaya Beyi. 
Arnavutluk Devleti : 
Arnavutluk Meclisi Mebusan Reisi ve Heyeti mu

rahhasa Reisi Eşref Bey Kıraşriyi. 
Arnavutluk 'Hariciye nezareti kâtibi umumisi : 

Cafer Villayi ve Heyeti Murahhasa Azasından : Ne
zir Bey Leşkov Beyi tayin etmişlerdir. 

Müşariileyhim usûlüne muvafık görülen salâhi-
yetnamelerini irae ettikten sonra ahkâmı atiyeyi ka

rarlaştırmışlardır : 
Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavut

luk Devleti beyninde ve kezalik iki devletin tabaa-
ları arasında gayrı kabili ihlâl sulh ve müsalemet ve 
samimî ve ebedî bir muhadenet cari olacaktır. 

Madde 2. — Tarafeyni âliyeyni akidin iki dev
let arasındaki diploması münasebatını hukuku düvel 
esaslarına tevfikan tesis hususunda ittifak etmişler
dir. Tarafeyn, her birinin diploması ve şehbenderi 
memurlarının diğerinin arazisinde esasatı mezkûre 
mucibince imtiyazat, ihtiramat ve muafiyattan mü
tekabiliyet şartiyle müstefit olmalarını kabul eder
ler. 

Madde 3. — Tarafeyni âliyeyni akidin bugünkü 
tarihli bir ikâmet mukavelenamesi, bir tabiiyet iti-
lâfnamesi akt etmek hususunda mutabık kalmışlar
dır. 

Madde 4. — İşbu muahedename tasdik oluna
cak ve tastiknameler sürati mümküne ile Ankara'da 
teati olunacaktır. 

Mezkûr muahedename tastiknamelerin teatisin
den oribeş gün sonra iktisabı meriyet edecektir. 

Tasdiken ljlmakal tarafeyn murahhasları işbu 
muahedenameyi imza ve mühürleriyle tahtim etmiş
lerdir. 

1923 senesi Kânunevvelinin onbeşinci günü An
kara'da iki nüsha olarak tanzim kılınmıştır. 

tmza Eşref Kıraşri 
Şükrü Kaya Cafer Villa 

Nezir Leskoviki 
tmza 
İmza 
İmza 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hariciye Encümeni 

Adet 

Karar 9 
29 . 3 . 1341 

Hariciye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Salâhiyet murahhasları arasında 1339 - (1923) se

nesi Kânunuevvelinin onbeşinci günü Ankara'da 
Türkçe olarak âkid ve imza olunan muhadenet mua
hedenamesi Encümenimizce tetkik ve müzakere edi
lerek Türk ve Arnavut Milletleri arasında beş asır 
devamı vahdeti siyasiyemn her iki millet hayat ve 
ananatında tespit eylemiş olduğu alâka ve rabıta ile 
muhadeneti samime nazarı itibare alınarak tarafey
nin saadet ve refahına ve akidin beyninde hukuku 
düvel esaslarına müstenit münasebatı diplomatikiye 
teessüsüne hadim bir tarzda tanzim olunduğu görül
müş ve bu bapta İcra Vekilleri Heyetince tanzim edi
len lâyihai kanuniyenin berayi tastık Meclisi Aliye 
arzına müttefikan karar verilmiştir. 

Hariciye Encümeni 
Menteşe 

Şükrü Kaya 

Kâtip 
Kocaeli 
Safvet 

Reisi Mazbata Muharriri 
Trabzon 

Nebizade Hamdi 

Aza 
Siirt 

Mahmut 

Aza 
Mardin 

Yakup Kadri 

Türkiye Cumhuriyeti 
Hariciye Vekâleti 

Adet 

1170 

Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Hükümeti Bey
ninde münakit 15 Kânunuevvel 1339/1923 tarihli ikâ

met mukavelenamesi hakkında kanun lâyihası 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavut
luk Hükümetinin haizi salâhiyet murahhasları ara
sında (1339) (1923) senesi Kânunuevvelinin onbeşin
ci günü Ankara'da akid ve imza olunan ikâmet mu
kavelenamesi Türkiye Büyük Millet Meclisince ka
bul ve tastik olunmuştur. 
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Madde 2. — İşbu kanunun icrasına Heyeti Ve
kile memurdur. 

30 . 11 . 1340 
Başvekil ve Müdafaai 

Milliye Vekili Adliye Vekili 
Ali Fethi Mahmut Esat 

Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 
Recep Şükrü Kaya 

Maliye Vekili Maarif Vekili 
Mustafa Abdülhâlik Saraçoğlu Şükrü 

Nafia Vekili Ziraat Vekili 
Feyzi Hasan Fehmi 

Sıhhiye ve Muaveneti 
Ticaret Vekili İçtimaiye Vekili 
Ali Cenani Mazhar 

Mübadele, İmar ve iskân 
Vekâleti V. 

Recep 

Türkiye ile Arnavutluk arasında münakit ikâmet 
mukavelenamesi, 

Bir taraftan, 
Türkiye Cumhuriyeti; 
Diğer taraftan, 
Arnavutluk devleti; 
Türk tabasının Arnavutlukta ve Arnavut tabası

nın Türkiye'de şeraiti ikâmetlerini tayin arzusuyle 
mütehassıs oldukları cihetle, bir mukavelename akti-
ne karar vermişler ve bu maksatla murahhasları ol
mak üzere: 

Türkiye Cumhuriyeti : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Azasından Mente

şe Mebusu Şükrü Kaya Beyi; 
Arnavutluk Devleti : 
Arnavutluk Meclisi Mebusan Reisi ve Heyeti Mu

rahhasa Reisi: Eşref Bey Kıraşriyi; 
Arnavutluk Hariciye Nezareti Kâtibi Umumisi : 

Cafer Bey Villâyi ve Heyeti Murahhasa azasından 
Nezir Bey Leskoviki tayin etmişlerdir. 

Müşariilyehim usulüne muvafık görülen salâhi-
yetnamelerini irae ettikten sonra ahkâmı atiyeyi ka
rarlaştırmışlardır. 

Madde 1. — Tarafeyni akideynden her birinin 
tabası tarafı diğerinin arazisinde ikâmet ve meks et
mek hakkına malik olacaklar ve binaenaleyh mem
lekette meri kavanin ve nizamata tevfikan serbestçe 
gidip gelebilecekler ve seyir ve sefer edebilecekler
dir. 

Madde 2. — Şurası mukarrerdir ki muhaceret 
meselesi işbu mukavelename ahkâmının mevzuunu 

teşkil etmediği cihetle ahkâmı mezkûre tarafeyni ati-
deynden her birinin memleketine muhaceret vukuu
na serbestçe müsaade veya onu men hususunda haiz 
olduğu hakkı halel getirmez. 

Madde 3. — Tarafeyni akideynden her birinin 
tabası diğerinin arazisinde kavanin ve nizamat muci
bince veya Türkiye'de medit bir teammül neticesi 
olarak (deniz ameleliği mavunacılık vesaire gibi) ta-
bai mahalliyeye hasrolunanlar müstesna olmak üze
re ta'bayi mahalliye ile mütesaviyen ve her türlü sa
nat ve ticareti icra ve lâlettayn kâffei hurfet ve me-
salike sülük etmek hakkını haiz olacaklardır. Ta
rafeyni atideynden her birinin tabası diğerinin ara
zisinde meks ve ikâmet için ve kezalik işbu arazide 
her nevi ticaret, sanat, hurfet' icra veya mesleğe sü
lük için her ne nam olursa olsun tabayi mahalliyeden 
istiyfa olunanlardan başka veya daha yüksek hiçbir 
vergi, resim veya mükellefiyete tabi olmıyacaklar-
dır. 

Tarafeyni akideynden her birinin tabası diğerinin 
arazisinde şahısları, malları hukuk ve menafilerince 
ve emvali mezkûrenin iktisabı tasarrufu ve intifaı ve 
kezalik ferağ ve intikal veya tevaruz tarikiyle ahere 
devri dolayısiyle tabayi mahalliyeye tahmil olunabi
lenlerden başka veya daha yüksek hiçbir mükellefi
yete. bilavasıta veya bilvasıta hiçbir resim veya vergi
ye tabi tutulmıyacaklardır. 

Madde 4. — Tarafeyni akideynden her biri gerek 
bir hükmü kanuni üzerine gerek zabıtai ahlâkiye, 
zabıtai sıhhiye veya teseül hakkındaki kavanin ve 
nizamata tevfikan ve gerek devletin emniyeti dahili
ye veya hariciyesine müteallik esbaptan dolayı fer
den tatbik olunacak tedabir ile tarafı âkit diğerin 
tabasını tard ettiği takdirde işbu tarafı diğer onları 
ve ailelerini kabul etmeyi taahhüt eyler. Eşhası mat-
rudenin hududa kadar nakilleri masarifi tart eden 
tarafa aittir. 

Madde 5 — Tarafeyni akideynden her birinin ta
bası diğerinin arazisinde şehir ve kasabalar haricin
deki emvali gayrı menkule müstesna olmak üzere 
her nevi emvali menkule veya gayrı menkuleyi mem
leketin kavanin ve nizamatına tevfikan, iktisatlı ta
sarruf ve ferağ etmek hakkına - mütekabiliyet şartiy-
le - malik olacaklardır. Tabai mezkûre beyi, müba
dele, hibe, vasiyet veyahut diğer her suretle emvali 
mezburede tasarruf edebilecekleri gibi bermucibi ka
nun veraset tarikiyle veya hibe veya vasiyet suretiyle 
emvali mezkûreye malik olabileceklerdir. Tebai mez
kûre anifuzzilkir ahvalin hiç birinde her ne namla otur-



sa olsun tabai mahalliye için tarh olunanlardan baş
ka veya daha yüksek mükellefiyat, rüsum veya vergi
lere tabi tutulmiyacaklardır. 

Madde 6 — Tarafeyni akideynden her birinin ta
bası diğerinin arazisinde gerek kuvayi berriye ve bah
riyede ve gerek millî veya milis alaylarında hiçbir 
hizmeti askeriyeye ve hizmeti askeriye yerine kaim 
olan hiçbir mecburiyet veya mükellefiyete tabi olmi-
yacalardır. 

Madde 7 — Merkezleri tarafeyni akideynden bi
rinin arazisinde bulunan ve işbu tarafın kanunlarına 
tevfikan alelusul teşekkül eden ticari ve^sınai anonim 
veya diğer şirketler diğer tarafın arazisinde usulen 
teşekkül etmiş gibi tanınacak ve ehliyetleri ve ikamei 
dava hakkı menşeleri olan memleketin kanunları ile 
tayin olunacaktır. Mezkûr şirketler, mütekabiliyet 
şartiyle ve kavanini memlekete tabiiyet etmek üzere, 
diğer tarafın arazisinde teessüs etmek, her nevi sanat 
ve ticaret icra eylemek, her güna emvali menkuleyi 
ve ifayi muamele edebilmeleri için lâzım olan emva
li menkuleyi ihraç eylemek hakkına malik olacaklar
dır. 

Bu hal emvali gayrı menkule ihrazı keyfiyeti şir
ketin hedefi mahsusunu teşkil etmiş olmamak mu
karrerdir. Tarafeyni akidinden her birinin ticari ve 
srnai anonim veya diğer şirketleri diğerin tarafın 
arazisinde ticaret ve sanat icrası hususunda her ne 
namla olursa olsun millî şirketlerden talep olunan ve
ya olunacak olanlardan başka veya daha yüksek harç
lara, resimlere, vergilere veya mükellefiyetlere hiçbir 
halde tabi olmayacaklardır. Şurası mukarrerdir ki be
şinci maddenin fıkrai ulâsında mezkûr istisna şirket
lerin fıkrai anife mucibince ihraz edebilecekleri em
vali gayrı menkuîeye de tatbik olunur. 

Madde 8 — Menfaati ammeye müstenit olduğu 
kanunen mütehakkik bir sebep bulunmadıkça tarafey
ni atideyneden her birinin tabasının diğer tarafın ara
zisinde emvali istimlâk olunamıyacak veya velev mu
vakkaten olsun bunlar mallarındaki hakkı intifala
rından mahrum edilmiyeceklerdir. 

Madde 9 — Tarafeyni atideynden her birinin ta
bası diğer tarafın arazisinde şahıs ve mâllarının hima-
yei kanuniye ve adliyesi hususunda tabayi mahalli-
yenin mazhar olduğu himayenin aynından istifade 
edeceklerdir. 

Madde 10 — İşbu mukavelename tastiknamelerin 
teatisinden bir ay sonra iktisabı meriyet edecek ve 
müddeti ile sene olacaktır. Şayet mukavelename ta
rafeyni aikideynden birisi tarafından müddeti mezkû-
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renin inkizasından laakal altı ay evvel fesh olunmazsa 
fesh olununcaya kadar mevkii meriyette kalacak ve 
fesih halinde işbu fesih ancak al/tı aylık bir mühletin 
hitamından sonra haizi hüküm ve tesir olacaktır. 

işbu mukavelename tastik olunacak ve tastikname-
ler suratı mümküne ile Ankara'da teati kılınacaktır. 

Tastiken lilmekal tarafeyn murahhasları işbu mu
kavelename imza ve mühürleriyle tahtim etmişler
dir. 

1923 senesi kânunuevvelinin on beşinci günü An
kara'da iki nüsha olarak tanzim olunmuştur. 

Eşref Kuraşri Şükrü Kaya 
Cafer Villa Nezir Leskoviki 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hariciye Encümeni 

Adet 
10 Karar 29 . 3 . 1341 

Hariciye Encümeni Mazbatası. 
Riyaseti Celüeye 

Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Hükümetinin 
haizi salâhiyet murahhasları arasında 1339 (1923) se
nesi kânunuevvelinin on beşinci günü Ankara'da akt 
ve imza olunan ikamet mukavelenamesiyle bu bapta 
İcra Vekilleri Heyetince tanzim olunan iki maddelik 
lâyihai kanuniye Encümenimizce tetkik ve müzakere 

'edildi. Türk tabasının Arnavutlukta ve Arnavut taba
sının Türkiye'de şeraiti ikametlerini tayin arzusuna 
ve hukuku düvel esaslarına istinat eden işbu mukave
lenin Türkiye'de ikamet edecek Arnavutluk tabasının 
medit bir teamül neticesi olarak Türk vatandaşlarına 
hasrolunan hukuk ve menafiini ihlâl eylemeksizin 
Türk kanunlarının himayesine mazhar olmasını temin 
etmesine mukabil Türklerin Arnavutluk'ta hukuku 
düvelde kabul edilmiş olan her türlü hukuk ve mena
fiden istifade etmeleri kâfi görülmüş ve binaenaleyh 
meriyet hakkındaki lâyihai kanuniye müttefikan tas-
vib edilerek berayi tastik Meclisi Âliye arz olunmuş
tur. 

Hariciye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Menteşe Trabzon 

Şükrü Kaya Nebizade Hamdi 

Kâtip Aza 
Kocaeli Siirt 
Savfet Mahmut 

Aza 
Mardin 

Yakup Kadri 
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Türkiye Cumhuriyeti 
Hariciye Vekâleti 

Adet 
1171 

Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Hükümeti Be-
Beyninde Münakit 15 Kânunevvel 1339 (1923) tarihli 
tabiiyet itilâfnamesi hakkında 

Kanun Lâyihası 

Madde 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk 
Hükümetinin haizi salâhiyet murahhasları arasında 
1339 (1923) senesi kânunuevvelinin 15 nci günü Anka-
rada akid ve imza olunan tabiyet itilâfnamesi Türkiye 
Büyük Millet Meclisince kabul ve tastik olunmuştur. 

Madde 2 — işbu kanunun icrasına Heyeti Vekile me
murdur. 30 . 11. 1340 

Başvekil ve Müdafaai 
Milliye Vekili Adliye Vekili 
Ali Fethi Mahmut Esat 

Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 
Recep Şükrü Kaya 

Maarif Vekili Nafia Vekili 
Saraçoğlu Şükrü Feyzi 

Ticaret Vekili Sıhhiye ve 
Ali Cenani Muaveneti içtimaiye Vekili 

Mazhar 
Mübadele, imar ve iskân 

Vekâleti Vekili Maliye Vekili 
Recep Mustafa Abdülhalik 

Ziraat Vekili 
Hasan Fehmi 

Türkiye ile Arnavutluk Arasında münakit tabiiyet 
itilâfnamesi 

Madde 1 — Anasıl Arnavutluk arazisi ahalisinden 
olup da işbu itilâf name mevkii meriyete girdiği zaman 
Arnavutluk Devleti arazisinde mukim bulunan kim
seler Arnavut Devleti tabasından olacaklardır. 

Madde 2 — Anasıl Arnavut Devleti arazisi ahali
sinden olup tarihi mezkûrde Türkiye mukim kimse
ler. Tünk tebaası kalacalklardır. 

Madde 3 — Anasıl Arnavutluk devleti arazi ahali
sinden olup da Türkiye'de mukim ve sinni on sekiz ya
şını mütecaviz bulunanlar işbu itilâf namenin mevkii 
meriyete girdiği tarihten itibaren bir sene zarfında 
Türk Tabiiyetini terk ile Arnavut tabiiyetini ihtiyar ede-
bileceklerdir^ ahalii mezkûreden bu suretle Arnavut 

tabiyetini ihtiyar etmek istiyenler işbu itilâfnamenift 
mevkii meriyete girdiği tarihten itibaren bir sene zar
fında Türkiyedeki bilcümle emvali menkule ve gayrı 
menkulelerini uhtelerinde çıkarmağa ve kâffei düyu
nu emiriye ve hususalarını tesviye etmeye ve her tür
lü alâkalarını kat edip bir daha avdet etmemek şartiyle 
Türkiyeyi terk etmeğe mecburdurlar. Şurası mukarrer
dir ki hakkı hiyarlannı istimal ile Türkiye hududunu 
terk edinceye kadar Türk tabası muamelesini görecek
lerdir. 

Madde 4 — Arnavutlukta mukim olup da işbu iti-
lâfname mucibince Arnavutluk tabiiyetini ihraz etmiş 
ve sinni on sekiz yaşını mütecaviz bulunmuş olan Türk
ler işbu ittilâfnamenin mevkii meriyete girdiği tarihten 
itibaren bir sene zarfında Türk tabiiyetine rücu etmek 
salâhiyetini haiz bulacaklardır ve üçüncü maddedeki 
kuyut ve şuruta tabi bulunacaklardır. 

Madde 5 — Arnavutluk arazisi ahalisinden olup da 
Türkiye'de kalarak Türk tabiiyetini muhafaza edenler 
ve anasıl Türk tabasından bulunanlar Arnavutluktaki 
bilcümle emval ve emlâkin mufaza edecekleri gibi esa
sen Arnavut tabiiyetini haiz bulunanlar dahi Türkiye' 
deki emlâki muhafaza edeceklerdir. 

Madde 6 — Balâdaki maddelere mütedair olan kâf
fei hususatta zatülzevc kadınlar zevçlerinin ve on sekiz 
yaşından dûn olan çocuklar da ebeveynlerinin tabi ol
dukları şeraite ittiba edeceklerdir. 

Madde 7 — Arnavutluk arazisi ahalisinden olup 
da işbu itilâfnamenin mevkii meriyete girdiği tarihte 
Türk tabası olarak Türkiye ve Arnavutluk arazisi hari
cinde bulunanlar tarihi meriyetten itibaren altı ay zar
fında Türk memurini şehbenderisine bir beyanname ita
sı suretiyle Arnavutluk devleti tabiiyesini ihtiyarda ser
best kalacaklardır. 

Eşref Kıraşo Şükrü Kaya 
Cafer Villa Nezir Leskoviki 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hariciye Encümeni 

Karar/İl 29 . 3 . 1341 

Hariciye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Hükümetinin 
haizi salâhiyet murahhasları arasında 1339 (1923) se
nesi kânunuevvelinin on beşinci günü Ankara'da akid 
ve imza olunan tabiiyet itilâfnamesi ile bu bapta icra 
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Vekilleri Heyetince tanzim edilmiş olan lâyihai kanuni
ye Encümenimizce tetkik ve müzakere olunmuş ve İş
bu itilâfnamenin anasıl Arnavutluk Devleti arazisi aha
lisinden olup da Türkiye'de mukim ve sinleri on sekiz 
yaşını mütecaviz bulunan eşhastan bir sene zarfında 
Arnavut tabiiyetini ihtiyar edecek olanların tabi olacak
ları ahkâmı mübeyyin bulunan üçüncü maddesinin 
Meclisi Âlinin millî mesailide talkip eylediği nıkatı na
zara tamamen tevafuk ettiği Hükümetimizin de bu mad
de ahkâmını dikkat ve itina ile bermahsus tatbik ede
ceği tabiî görülmüş ve Heyeti Umumiyesi ile aynını te
min ederi lâyihai kanuniye müttefikan tasvib edilerek 
berayi tastilc Meclisi Âliye arz ve takdim kılınmıştır. 

Hariciye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Menteşe 

Şükrü Kaya 
Kâtip 

Kocaeli 
Safvet 

Aza 
Mardin 

Trabzon 
Nebizade Hamdi 

Aza 
Siirt 

Mahmut 

Yakup Kadri 

Maadin nizamnamesinin bazı maddelerinin tadili 
hakkında 1/650 ve taşocakları nizamnamesine tevfi
kan cereyanı muktazi muamelâtın tarzı icrası hakkın
da (1/658) numaralı Başvekâletten mevrut iki kıta ka
nun lâyihası ve Ticaret Encümeni Mazbatası 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet 

6/1275 4 . 3 . 1341 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Elyevm meri olan maadin nizamnamesine zeylen 

Ticaret Vekâleti Celilesince tanzim edilen ve İcra Ve
killeri Heyetinin 11 . 3 .1341 tarihli içtimaında le-
dettezekkür Meclisi Âliye arzı takarrür eden lâyihai 
kanuniye ve erbabı mucibe mazbatası leffen takdim 
kılınmıştır. Muktezasının ifa ve neticesinin inhasına 
müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Fenni ve idarî kuvvetinin azlığı ve iktisadi mahi

yetinin müphemiyeti dolayısiyle sinini ve fireden be
ri tatbikatından ancak vasi bir kırtasiyecililk doğmuş 
bulunan maadin nizamnamei haziranın yerine iSkaıme 

edilmek üzere yeni bir maadin kanun lâyihası tertip 
ve tanzim edilmekte ise de bunun ihtiyacat ve iktisa
diyatımızı bihakikin tatmin edecek bir dereceye iysal ve 
Büyük Millet Meclisince kabul edilmesi oldukça uzun 
bir zamanı müstelsim olduğundan nizamnamei mez
kûrun şimdilik müstacelen kırkbeş kırk altı altmış bir 
ve yetmiş birinci maddelerini tadil ile iktifa edilmek 
zarurî görülmüş ve merbuten takdim kılınan mezkûr 
dört maddenin sureti muaddillerinden sıra ile temini 
kastedilen gayelerin : 

1, 2 devlet malı olan maadini mekşufenin hudut
larını da fennî bir surette tespit ve kıymeti istismarla
rını tayir ve yirmi sene zarfında işletilebilmelerini te
min mecburiyetiyle beraber hükümete maadini mez-
burenin tarzı idare ve ihalesi hususlarında milleli mü-
temeddinenin müttefikan kabul ettiği usullerden biri
ni ihtiyar eyleyebilecek serbesti vermek. 

3 — Bir maddenin ekseriya müteaddit bulunan 
mültezimlerine bir de muamelei intikaliyesi dolayısiyle 
munzam olan adedi kesrete mukabil hukuku imaliye-
ye ait tebligatı kanuniyede mültezimlerin her birine 
ayrı ayrı icrayi tebligat eylemek mecburiyeti maad-
din idaresi muamelâtının senelerce sürüncemede kal
masını mucip olduğu gibi rüsumun üsreti cibayetini 
de intaç eylemekte bulunduğundan bu mühim idari 
noksanı tamamiyle izale ve muameleyi kırtasiyeyi had
di askeriye tenzil eylemek. 

4 — Şimdiye kadar hali faaliyette bulunmuş ve 
bulunmakta olan madenlerde bila kaydı ve şart mü
dürler, mühendisler ve mumurini fenniye ve müstah-
dimini mühimme ecnebiler veya anasırı gayrı milliye-
den tayin edilmiş ve Türkler yalnız amelelikte istih
dam kılınmış olduğundan vicdanı /umumii millimizi 
bihakkin bihuzur eden bu vaziyeti bil ıslâh Türkleri 
de sanatkâran ve mütefennin zümresine isada çalış
mağa mecbur kılmak. Gibi mevadı esasiyeden ibaret 
bulunmuş olduğu maruzdur. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet 
6/1462 22 . 3 . 1341 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Taşocakları nizamnamesinin ahkâmı umumiyesi-

ne tevfikan ifa kılınacak muamelâtın tarzı icrası hak
kında Ticaret Vekâleti Celilesince teklif olunan ve 
İcra Vekilleri Heyetinin 22 . 3 . 1341 tarihli içtimaın
da Meclisi Âliye arzı takarrür eden lâyihai kanuniye 
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ile esbabı mucibeyi havi tezkere sureti musaddakası 
leffen takdim kılınmıştır. Muktezasmın ifa ve netice
sinin imbasına müsaade buyurulmasını rica ederim 
efendim. 

Başvekil 
tsmet 

Esbabı Mucibe 
Başvekâleti Celileye 

Öteden beri vilâyet maden ve taşocakları umur ve 
muamelâtı muntazam teşkilâta malik bulunan orman 
idarelerince ruiyet ve kezalik maden ve taşocakları 
usumatı mukarrere ve nisbiyesi yine orman idarele
rince cibayet edilmekte idi. Geçen sene iktisat Vekâ
letinin Ziraat ve Ticaret Vekâleti namiyle ikiye inki-
sarm ve ormanın Ziraat Vekâletine ve maaddinin dahi 
Ticaret Vekâletine tefriki hasebiyle muamelâtı maru-
zadan bizzarur orman idarelerince fekki yed edilmiş 
ve binaenaleyh başkaca teşkilâtı bulunmayan maa-
din muamelâtının sekteden vikayesi zımnında üç yüz 
kırk senesi bütçesinde ancak sekiz mıntıka maadin 
memurluğu kabul ettirilebilip mehmaemken idarei 
umur temin edilebilmiştir. Fakat memleketin hemen 
tarafından kuşat edilen ve imâlatı daima kontrola ta
bi bulunması iktiza eden taşocakları nizamnamesine 
tabi mevadı malume ocakları muamelâtının icrası ve 
rüsumunun istiyfası marulbeyan sekiz mıntıkanın 
memuduklan tarafından bittabi adimülimkân olduğu 
cihetle mezkûr nizamnameye tabi bilumum ocaklar 
muamelâtının 1340 senesi nihayetine kadar kellevvel 
orman idarelerince temşiyeti vekâleteyn beyninde ta
karrür ederek şimdiye kadar o vecihle muamele edil
mek zarureti bedidar bulunmuş ise de ahiren bütçe
den tasarruf kastıyla birçok kaza orman cibayet me
murluklarının lağv edilmiş olmasına ve berveçhi karar 
orman idarelerinin taşocakları muamelâtından da ir
tibatı pek garip zamanda münfek bulunacağına ve 
1341 senesi maadin taşra teşkilâtı dahi bu muame
lâtın matlup veçhiyle ifasına katiyyen müsaade olma
yıp sırf bu noktai nazarda teşkilât yapılmış olsa bile 
senevi yüz bin lirayı tecavüz etmiyen taşocakları vari
datının mislinden fazlası ile devletçe masraf ve fe
dakârlık ihtiyarî zarurî bulunmasına ve havayici za-
ruriyeden bulunan kireç ve tuğla vesaire gibi istihsa-
lâtın temini şekli hazırda uzun ve yorucu kırtasiye 
muamelesine vabeste bulunmasına mebni hem hazi
neyi ve hem de halkı zarardan vikaye ve hem de fık-
tam varidat dolayısiyle temini mevcudiyette duçarı 
müşkülat olan vilâyetlerin nisbeten terfih ve iktidarı
na medar olmak üzere mihalıççık kil ve foçetin taş

ocakları müstesna olmak üzere Türkiye dahilinde 
mevcut faal ve metruk bilcümle ocaklarla emvali 
metrukeden hükümete intikal eden ocaklar müstah-
recatıran bilakayt ve şart vilâyat idarei hususiye-
lerine terk ve tahsisi müsip görülerek zikrolunan ni
zamname ahkâmı umumiyesine tevfikan icrası muk-
tazi muamelâtın doğrudan doğruya vilâyat Encüme
ni daimileri kararıyle valiler tarafından ifası bilumum 
varidatının idarei hususiyeler lehine ahz ve cibayeti 
hususuna Dahiliye Vekâleti Celilesince muvafakat 
edilmiş ve bu bapta kaleme alınan lâyihai kanuniye- -

nin bir sureti leffen takdim kılınmış olmakla icrayi 
icabına müsaade buyurulmasını rica ederim. 

Ticaret Vekili 
Ali Cenani 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Ticaret Encümeni 

Karar 
23 9 . 3 . 1341 

Ticaret Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Heyeti Vekileden mevrut ve Encümenimize mu-
havvel olup maadin nizamnamesinin bazı mevadı-
nın tadiline dair tanzim edilmiş olan mevadı müzey-
yele lâyihasiyle taşocaklarının idarei hususiyelere 
devrine müteallik bulunan kanun lâyihası Ticaret Ve
kili ve maadin müdürü umumisi huzuruyla tevhiden 
tetkik ve müzakere edildi. Elyevm meri bulunan maa
din nizamnamesinin kırk beşinci maddesinin şekli mu-
addili bulunan birinci maddei müzeyyele devlet ma
lı olan maadinden kabiliyeti imaliyeleri bulunanla
rın hükümetçe bir an evvel izharını ve düveli müte-
meddinenin birçok tecrübelerle tespit etmiş oldukları 
üç usulü idareden zemin ve zamana ve memleketin 
ihtiyacatı iktisadiyesine en muvafık bulunaniyle işletil
mesini temin Edeceğinden aynen kabul edilmiştir. Ma
adin nizamnamesi efrat elinde bulunan maadini 
mekşufenin nihayet üç sene zarfında işletilmesini amir 
bulunduğu halde kırk altıncı maddesiyle devlet ma
lı olan maadinin doksan dokuz sene bilaimal kal
masına müsamaha eylemiş bulunduğundan maddei 
mezkûrenin gayrı muhik ahkâmını tadil bir vecibe ha
lini almış ve hükümetin elindeki binlerce madenlerin 
kabiliyeti imaliyelerini kanunun tarihi neşrinden iti
baren nihayet yirmi senede ikmal edebileceği mesele
si ehemmiyetle tetkik edilmiş ve bu müddetin on beş 
seneye tenzili Encümenimizce mümkün görülmüş ve 
buna Ticaret Vekili Bey de muvafakat eylemiş bulun-
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duğundan ikinci maddei müzeyyeledeki yirmi sene 
on beş sene olarak bittashih madde aynen kabul olun
muştur. 

Üçüncü ve dördüncü maddei müzeyyeleler husu
sunda hükümetin esbabı mucibesi sarih malumat ve 
delaili ihtiva ettiğinden bu maddeler de aynen kabul 
edilmiştir. Maadin ve taşocakları nizamnameleri 
maadin ve taşocakları şirketlerinin umur ve muame
lâtının yakından kontrol etmeyi temin edecek mevadı 
sarihayi ihtiva etmediğinden Ticaret Vekili Beyin tek
lifi ve ita eylediği izahat üzerine Encümenimizce be
şinci bir maddei müzeyyele olarak berveçhiati maadin 
ve taşocakları şirketleri nezdine Hükümetçe birer ko
miser tayin edilir. Bu komiserlerin maaş ve masrafına 
mukabil hükümetçe takdir edilecek miktarı mebaliği 
mezkûr şirketler her senei maliye iptidasında tamemen 
hazinei devlete tediyeye mecburdurlar. «Maddesi 
ilâve edilmiştir. 

Taşocaklarının idarei hususiyelere devrine dair 
olan lâyihai kanuniyenin müdellel esbabı mucibesin-
de emaneten işletilen Mihalıççık kil ocaklarıyla îzmir' 
de Foçetin taşocaklarından gayrı taşocaklarının ida
rei hususiyelere devri lüzumu gösterilmiş ve fakat lâ
yihai kanuniyede bu istisnaattan bahsedilmediği gibi 
hükümetin teklif ettiği mevadı kanuniyenin tarzı tah
ririnde de ipham görülmüş olduğundan mezkûr lâyi
hai kanuniye berveçhiati şekil ve surette altıncı ve 
yedinci madde olarak kabul ve tahrir edilmiştir. 

Hükümet tarafından teklif olunan ayrı iki lâyihai 
kanuniyenin tevhidi sebebiyle sernamelerin dahi bir
leştirilmesi zarurî bulunduğundan kanunun sername-
si (maadin ve taşocakları nazamnamelerinin bazı tne-
vadını muaddil lâyihai kanuniye) şeklinde yazılmış ol
makla Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Ticaret Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
izmir tzmir 

Mustafa Rahmi Mustafa Rahmi 

Aza Aza 
Kars içel 

Ömer Mehmet 

Aza 
Aksaray 

Besim Atalay 

Aza 
Aksaray 
Vehbi 

HÜKÜMET TEKLİFİ 

Maadin Nizamnamesinin bazı maddelerinin ta
dili hakkında 45, 46, 61, 71 nci maddelerini muaddil 
kanuni 

Madde 1 — Maadin nizamnamesinin kırk beşin
ci maddesi berveçhiati tadil edilmiştir. (1) 

Maadini mekşufe veya metruke olup da devletçe 
mukayyet olanlarla ihaleleri münfesih bulunan ma
denler, Hükümetçe ya doğrudan doğruya veya Türk 
olan eşhası hükmiye ile müştereken idare veyahut te-
mettuatı safiyeye Hükümetin iştiraki şartiyle serma
yesinin laakal yüzde elli biri Türkiye Cumhuriyeti ta
basına münhasır olan Türk şirketlerine ihale olunur. 
Ancak bu yüzde elli bir miktarındaki Türk sermaye
sinin tamamına bir sene zarfında talip çıkmadığı tak
dirde noksanı Hükümet tarafından tediye edilir. 

Maadin nizamnamesinin tadil edilecek maddele
rinin asılları 

1 Madde 2. — Kırk altıncı madde berveçhiati tadil 
edilmiştir : (2) 

Maadini mekşufe on beş sene işletilmiyerek aled-
devam metruk bırakıldığı takdirde maadini gayrı 
mekşufe ahkâmına tabi olur. 

Elyevm mevcut maadini mekşufe için bu müddet 
kanunun tarihi neşrinden itibaren cereyan eder. 

(1) Madde 45 — Maadini mekşufe veya metruke-
den olup da devletçe malum ve mukayyet olan ma
denlerle ihaleleri münfesih bulunan madenlerden ida
resi canibinden resmen neşr ve ilân ve icabına göre bir 
sene müzayedesi icra olunup senevi en ziyade resim 
nisbi verir talibine ihale olunur ve rüsum ve vazaifi 
sairesi hakkında diğer madenler gibi işbu nizamname
nin mucibi muamele edilir. 

(2) Madde 46. — Maadini mekşufeden olup da 
devletçe malum ve mukayyet olmıyan veyahut işbu 
nizamnamenin neşrinden itibaren doksan dokuz sene 
evveline gelinceye kadar işletilmemiş olan maadin, 
maadini gayrı mekşufeden addolunarak müteharrilcri 
mucitlik hakkına mazhar olurlar. 
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Madde 3. — Altmış birinci madde berveçhiati ta

dil edilmiştir : (3) 
A — Bir madenin münferiden veya müştereken 

imâl ve idaresini deruhte eden ashabı imtiyaz veya 
mültezim veyahut Ereğli havzai fahmiyesi ocak amil
leri maden veya ocakların idaresine ait hususatla ida-
reten ittihaz olunacak mukarreratı resmiyenin tebliğ 
ve kabulü için aralarında veya hariçten salâhiyettar 
bir müdürü mesul ile madenin veya ocakların bulun
duğu mevki veya kaza dahilinde bir ikametgâhı res
mi iraesine mecburdurlar. 

B — İkametgâh resmi ve müdürü mesul hisselerin 
ekseriyetini temsil edenler tarafından irae edilir. 

C — Müdürü mesulün veya ocak namına yaptığı 
masarif ve usulü muzaaf üzere tuttuğu hesabat akal-
liyetçe kabul edilmek mecburidir. Akalliyet ancak ma
denin muamelâtı idariye ve fenniye ve hesabatını ma-
teferruat ve fakat bilâmüdahale teftiş ettirmek için 
masarifi kendilerine ait olmak üzere bir veya bir kaç 
murakıp tayin edebilir. 

D — Müdürü mesul ve ikametgâhı resmi tayin ve 
iraesinde hissedarlar ekseriyeti temin edemedikleri 
takdirde hissedaranın gösterdikleri ikametgâhı resmi
lerle müdürü mesuller meyanından birisini Ticaret 
Vekâleti bilintihap usulüne tevfikan ilân edecektir. 

Maadin nizamnamesi ahkâmına tevfikan ashabı 
imtiyaz veya mültezim veya amillere vaki olacak her 
türlü tebligat müdürü mesule veya ikametgâhı res
miye usulü muhakemei hukukiye kanunu ahkâmına 
teban icra olunur. Bu suretle vuku bulan tebligat as
habı imtiyaz veya mültezim veya amillerin cümlesi
ne ayn ayrı icra olunmuş ad ve itibar olunur. 

E — işbu maddei kanuniyenin tarihi neşrinden 
itibaren üç ay zarfında ashabı imtiyaz veya mültezim 
veyahut Ereğli havzai fehmiyesi ocak amilleri ber-
mucibi kanun müdürü mesul tayin ve ikametgâhı 
resmi irae eylemedikleri takdirde madenler üzerinde
ki hukuku müktesebelerinin devlete intikal eyliyeceği 
Ticaret Vekâletince Merkezi Hükümette ve İstanbul' 

(3) Madde 61. — Bir madenin münferiden ve
ya müştereken imal ve idaresini deruhte eden mülte
zimler madenin imâlatını fenne tatbiken icraya muk
tedir olduklarını ispat ve hükümeti seniye ile maa
din idaresine karşı bir müdürü mesul tayin edecek
lerdir. 

Müdürü mesul madenin idaresine müteallik huşu-
satîa mültezimin vekili hükmündedir. 

da gazetelerle ve madenlerin bulunduğu mahallerde 
Hükümeti Mahalliye marifetiyle ayda bir olmak üze
re üç defa ilân edildikten sonra keyfiyet bamazbata 
Heyeti Vekileye arz olunmakla beraber bir gûna di
yecekleri varsa üç aya kadar şurayi devlete müra
caatta muhtar oldukları aynı veçhiyle bir defa ilân 
olunur. Bu bapta şurayi devletçe verilecek karar ka-
ziyei muhkeme mahiyetindedir. 

Madde 4. — Yetmiş birinci madde berveçhiati ta
dil edilmiştir : (4) 

Her nevi ruhsatname ve imtiyaz ashabının ma
denlerde ameliyat ve imâlat için istihdam eyliyecek-
leri bilcümle memurin ve müstahdimin ve amele Tür
kiye Cumhuriyeti tabasından olacaktır. Ancak mem
lekette buîunamıyan maden mühendisleriyle fen me
murları ve mütehassıs ustabaşılarla ustalar tabai ec-
nebiyeden olmak caizdir. 

Şu kadar ki bunlar için hüviyet ve ihtisası mü
şir şahadetname ve vasaikin ashabı imtiyaz ve mül
tezim veyahut Ereğli havzai fahimesi ocak amilleri 
tarafından Ticaret Vekâletine iraesi ve Vekâletten bir 
müddeti muayyene için mezuniyeti tahririye istihsali 
muktazidir. Her ecnebi mütehassıs refakatine kendi 
mesleğinden ücretleri ashabı imtiyaz veya mültezim 
veya amiller tarafından verilmek üzere bir Türk gen
ci alıp yetiştirmeğe mecburdur. İşbu gençleri sahibi 
imtiyaz veya mültezim veya amiller irae ve maadin 
idaresi tasvib edecektir. Bu maddei kanuniye ahkâ
mını icra etmiyenlerden ilk defasında rayiç akça yüz 
lira ikinci defasında beş yüz lira, üçüncü defasında 
maddenin altımışmcı madde hükmüne tevfikan feshi 
muamelesi icra kılınır. 

Başvekil Müdafaai Milliye Vekili 
İsmet " Recep 

Adliye Vekili Bahriye Vekili 
Mahmut Esat İhsan 

(4) Madde 71. — Maadin imâlatı ve ameliyatı 
için istihdam olunacak memurlardan mühendis ve us-
tabaşıdan mada sair memurin ve amelenin tabai Os-
maniyeden ve madenin bulunduğu mahal ahalisinden 
olması meşruttur. Miltezimler bu şarta muhalif ha
rekette bulundukları halde maadin idaresinden mül
tezimlere tebliğ keyfiyetiyle ilk defası için yüz altun 
cezayı nakdi alınır ve tekerrürü halinde madenin alt
mışıncı madde hükmüne tevfikan feshi muamelesi 
icra olunur. 



Dahiliye Vekili 
Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 
Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Nafia Vekili 
Süleyman Sırrı 
Ticaret Vekili 

Ali Cenani 
Sıhhiye ve Muaveneti 

İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

HÜKÜMETIN TEKLIF! 

Taşocakları nizamnamesine tevfikan cereyanı muk
tazi muamelenin tarzı icrası hakkında 

Madde 1. — Taşocakları nizamnamesinin ahkâ
mı umumiyesine tevfikan cereyanı muktazi muamelât 
doğrudan doğruya vilâyat mecalisi idarelerince tem-
şiyet edilecektir. 

Madde 2. — Taşocakları nizamnamesine tevfikan 
maadin idaresi namına hükümeti mahalliye canibin
den cibayet edilen bilumum harçlarla rüsumu nisbi-
ye ve mukarrere vilâyat idarei hususiyelerine terke
dilmiş olduğundan bunların emri cibayeti de idarei 
hususiyelere aittir. 

Madde 3. — îşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren meriyül icradır. 

Madde 4. — Fimabad taşocakları nizamnamei ha-
zirinin tatbiki ahkâmına Dahiliye • Vekâleti memur
dur. 

2 . 3 . 1341 
Başvekil Müdafaai Milliye Vekili 

tsmet Recep 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Dahiliye Vekili 
Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 

Nafıa Vekili 
Süleyman Sırrı 

Ticaret Vekili 
Ali Cenani 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekili 
Hini imzada buluna

mamıştır. 

Maarif Vekili 
Hamdullah Suphi 

Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 

TİCARET ENCÜMENİNİN TADİLİ 

(Her iki lâyihai kanuniye tevhit edilmiştir) 
Maadin ve taşocakları nizamnamelerinin bazı meva-

dını muaddil kanun lâyihası 

Birinci madde — Maadin nizamnamesinin kırk 
beşinci maddesi berveçhita tadil edilmiştir : 

Maadini mekşufe veya metrukeden olup da dev
letçe mukayyet olanlarla ihaleleri münfesih bulunan 
madenler, hükümetçe ya doğrudan doğruya veya Türk 
olan eşhası hükmiye ile müştereken idare veyahut 
temettuatı safiyeye Hükümetin iştiraki şartiyle ser
mayesinin laakal yüzde elli biri Türkiye Cumhuriyeti 
tabasına münhasır olan Türk Şirketlerine ihale olu
nur. Ancak bu yüzde elli bir miktarındaki Türk ser
mayesinin tamamına bir sene zarfında talip çıkmadığı 
takdirde noksanı hükümet tarafından tediye edilir. 

İkinci madde — Kırk altıncı madde berveçhiati 
tadil edilmiştir. 

Maadini mekşufe on beş sene işletilmiyerek aled-
devam metruk bırakıldığı takdirde maadini gayrı 
mekşufe ahkâmına tabi olur. 

Elyevm mevcut maadini mekşufe için bu müddet 
kanunun tarihi neşrinden itibaren cereyan eder. 

Üçüncü madde — Altmış birinci madde berveç
hiati tadil edilmiştir : 

A — Bir madenin münferiden veya müştereken 
imâl ve idaresini deruhte eden ashabı imtiyaz veya 
mültezim veyahut Ereğli havzai fehmiyesi ocak amil
leri maden veya ocakların idaresine ait hususatla ida-
reten ittihaz olunacak mukarreratı resmiyenin tebliğ 
ve kabulü için aralarında veya hariçten salâhiyettar 
bir müdürü mesul ile madenin veya ocakların bulun
duğu mevki veya kaza veya vilâyet dahilinde bir ika
metgâhı resmi iraesine mecburdurlar. 

B — İkametgâhı resmi ve müdürü mesul hisselerin 
ekseriyetini temsil edenler tarafından irae edilir. 

C — Müdürü mesul maden veya ocak namına 
yaptığı masarif ve usulü muzaaf üzere tuttuğu hesa-
bat akalliyetçe kabul edilmek mecburidir. Akalliyet 
ancak madenin muamelâtı idariye ve fenniye ve he-
sabatını ma tasarrufat ve fakat bila müdahale teftiş 
ettirmek için masarifi kendilerine ait olmak üzere bir 
veya bir kaç murakıp tayin edebilir. 

D — Müdürü mesul ve ikametgâhı resmi tayin 
ve iraesinde hissedarlar ekseriyeti temin edemedikleri 
takdirde hissedâranın gösterdikleri ikametgâhı resmi
lerle müdürü mesuller meyanından birisini Ticaret 
Vekâleti bilintihap usulüne tevfikan ilân edecektir. 



Maadin nizamnamesi ahkâmına tevfikan ashabı 
imtiyaz veya mültezim veya amillere vaki olacak her 
türlü tebligat müdürü mesule veya ikametgâhı res
miye usulü muhakemei hukukiye kanunu ahkâmına 
teban icra olunur. Bu suretle vuku bulan tebligat 
ashabı imtiyaz veya mültezim veya amillerin cümlesi
ne ayrı ayrı icra olunmuş ad ve itibar olunur. 

E — işbu maddei kanuniyenin tarihi neşrinden iti
baren üç ay zarfında ashabı imtiyaz veya mültezim 
veyahut Ereğli havzai fehmiyesi ocak amilleri ber-
mucibi kanun müdürü mesul tayin ve ikametgâhı res
mi irae eylemedikleri takdirde madenler üzerindeki 
hukuku müktesebelerinin intikal eyliyeceği Ticaret 
Vekâletince merkezi hükümette ve İstanbul'da gaze
telerle ve madenlerin bulunduğu mahallerde hükü
meti mahalliye marifetiyle ayda bir olmak üzere üç 
defa ilân edildikten sonra keyfiyet bamazbata Heyeti 
Vekileye arzolunmakla beraber bir gûna diyecekleri 
varsa üç aya kadar şurayi devlete müracaata muhtar 
oldukları aynı veçhiyle bir defa ilân olunur. Bu bap
ta şurayi devletçe verilecek karar kaziyei muhkeme 
mahiyetindedir. 

Madde 4. — Yetmiş birinci madde berveçhiati 
tadil edilmiştir : 

Her nevi ruhsatname ve imtiyaz iltizamı ashabı
nın ve amillerin madenlerde ameliyat ve imalât için 
istihdam eyliyecekleri bilcümle memurin ve müstah-
dimin ve amele Türkiye Cumhuriyeti tabasından ola
caktır. Ancak memlekette bulunamıyan maden mü
hendisleri ile fen memurları ve mütehassıs ustabaşı-
larla mütehassıs ustalar tabai ecnebiyeden dahi ol
mak caizdir. Şu kadar ki bunlar için hüvviyet ve ih
tisası müşir şahadetname ve vasaikin ashabı imtiyaz 
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I veya mültezim veyahut Ereğli havzai fehmiyesi ocak 
amilleri tarafından Ticaret Vekâletine iraesi ve ve
kâletten bir müddeti muayyene ve muvakkate için 
mezuniyeti taharriye istihsali muktazidir. Her ecne
bi mütehassıs refakatine kendi mesleğinden ücretleri 
ashabı imtiyaz veya mültezim veya amiller tarafın
dan verilmek üzere bir Türk genci alıp yetiştirmeğe 
mecburdur, işbu gençleri sahibi imtiyaz veya mülte
zim veya amiller irae ve maadin idaresi tasvib ede
cektir. Bu maddei kanuniye ahkâmını icra etmiyen-
lerden ilk defasında rayiç akça yüz lira, ikinci defa
sında beş yüz lira, üçüncü defasında madenin alt
mışıncı madde hükmüne tevfikan feshi muamelesi 
icra kılınır. 

Madde 5. — Mağnezit, çimento, somaki mermer, 
amyant, süngertaşı ocaklarıyla elyevm hükümet ta
raflarından maada bilumum taşocakları vilâyat idarei 
hususi yelerine terkedilmiştir. 

Madde 6. — işbu taşocakları nizamnamei mah-
susasma tevfikan vilâyat tarafından taliplerine ihale 
ve rüsumu nisbiye ve mukarrere harçları vilâyat ida
rei hususiyeleri tarafından cibayet olunur. 

' Madde 7. — Maadin ve taşocakları şirketleri nez-
| dine Hükümetçe birer komiser tayin edilir. Bu ko-
' miserlerin maaş ve masrafına mukabil Hükümetçe 
i takdir edilecek miktarı mebaliği mezkûr şirketler her 
| senei maliye iptidasında tamamen hazinei devlete te-
' diyeye mecburdurlar. 

! Madde 8. — işbu kanun tarihi neşrinden mute-
! berdir. 
j Madde 9. — tşbu kanunun icrasına Ticaret ve 
ı Dahiliye Vekilleri memurdur. 
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