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MÜNDERECAT 

Sayfa 
611:612 

612 

1. — ZAPTI SABİK HULÂSASI 

2, — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Mazbatalar 612 

1. — Tütün îdarei Muvakkatesi ve siga
ra kâğıdı inhisarı hakkındaki kanuna müzeyyel 
7 Haziran 1926 tarihli kanuna bir madde tezyi-
line dair (1/1152) nulmaralı kanun lâyihası 
ve Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları. 612 

2. — Sivas Mebusu Rahmi Beyin, oyun 
'kâğıtları ile sinema filimlerinin hariçten cel
bi ve duvar takvim ilânlarının imtiyazının Hi
lâli Ahmere verilmesi hakkında (2/593) nu
maralı teklifi kanunisi ve Bütçe Encümeni 
mazbatası. 612 

3. — Şarkikarahisar Mdbusu Sabıkı Mer
hum Ali Süruri Bey ve rüfekasının; hususi 
binası olmayan Türik ocaklarına satılacak bina
lar hakkında (2/589) numaralı teklifi kanunisi 
ve 'Bütçe Encümeni mazbatası. 612 

4. — Posta Kanununun bazı mevaddının 
tadili hakkında (1/1124) numaralı (kanun lâ
yihası ve Posta ye Telgraf Encümeni mazbatası. 612 

5. — Pamuklara arız olan haşerat ve emra
zın imha ve tedavisine ve tohumlarının ıslahına 

mütedair kanunun bazı mevaddının tadili hak
kında (1/906) numaralı kanun lâyihası ve Ad
liye ve Ziraat Encümenleri mazbataları. 

6. — Askeri Ceza Kanununun 200 ncü 
maddesinin tefsiri hakkında (3/907) numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Müdafaai Milliye ve 
Adliye Encümenleri mazbataları. 

3. — MÜZAKERE EDÎLEN MEVAD 

Sayfa 

'612 

612 

612 

1. — Dahiliye ve Müdafaai Milliye Ve
kâletlerinin 1926 senesi bütçelerinde münakale 
icrasına dair olan ikanun. 612,669:671 

2. — Devlet Demiryolları ve Limanları 
Müdiriyeti Umumiyesinin 1927 senesi büt
çe kanunu. 612,672:674 

3. — Konya Ovası Sulama idaresinin 1927 
senesi bütçe 'kanunu. 612,675:677 

4.: — İstanbul Darülfünunun 1927 senesi 
bütçe kanunu. 613,678:!680 

5. — Evkaf Müdiriyeti Umumiyesinin 
1927 senesi bütçe kanunu. '613,681:683 

6. — Şehir ve Köy yatı mekteplerinin 
sureti idaresi hakkındaki kanun. 613,693:695 

7. — Maliye Vekâleti 1926 senei maliyesi 
bütçesine tahsisatı munzamma ilâvesine dair 
kanuna 613,684:686 
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Sayfa 
8. — İspirto ve Meşrubatı küuliye inhi

sarının sureti idaresi haklkındaki kanun. 613,687:689 
9. —• Türkiye Cumhuriyeti ile Macaris

tan Krallığı arasında münakit ikamet muka
velenamesinin tasdiki hakkındaki kanun. 613,690:692 

10. — Şûrayı Devletin teşekkül ve ifayı 
vazifeye ipti darına kadar İcra Vekilleri He
yetince ittihaz olunacak mulkarreratın itirazatı 
tmelhuzadan masuniyetini temin için tefsiren 
bir karar istihsali hakkında (3/923) numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Dahiliye Encümeni 
mazbatası. 613:614 

11. — Teşviki sanayi hakkında (1/1095) 
numaralı kanun lâyihası ve Ticaret ve Bütçe 
Encümenleri mazbataları, 614:621 

12. — Aydın Demiryolları Şirketi ile akdo-
lunan itilâfnamenin imza ve teatisi hakkında 
hükümde mezuniyet verilmesine dair (1/574) 
numaralı ikamın lâyihası ve Nafıa ve Bütçe 
Encümenleri mazbataları. 621:632,699:701 

13i — 1927 senesi Muvazenei Umumi-
yesine dahil bazı devair kadrolarında tashi-
hat icraisına dair Bütçe Encümeni mazbatası. 632:633 

14. — Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 
1926 senesi bütçesinde münakale icrasına dair 
(1/1213) numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası. 633:635,696:698 

15. — Pamuklara ariz olan haşerat ve em
razın imha ve tedavisine ve tohumlarının ıs
lahına mütedair kanunun tadili hakkında 
(1/906) numaralı kanun lâyihası ve Adliye ve 
Ziraat Encümenleri mazbataları. 635 

16. — Rize Mebusu Ekrem Beyin, Tür
kiye Cumhuriyeti dahilinde bulunan bilumum 
mebanii resmiye ve milliye üzerindeki tuğra 
ve medhiyelerin kaldırılarak yerine Cumhu
riyet arması ile Cumhuriyeti tarihi kabulü
nün haık ettirilmesine dair (2/245) numaralı 
teklifi kanunisi ve Kanuni Esasi ve Maarif 
Encümenleri mazbataları,; 635:636 

17. — İmalâtı Harbiye Fabrikalarında 
müstahdem, mültdhassıs, ümera ve zabıtana 
verilecek yevmiye hakkında (1/1066) numara
lı kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye ve Büt
çe Encümenleri mazbataları. 636 

18. — Piyade Küçük Zabiti yetiştirilme
si hakkında (1/1084) numaralı kanun lâyihası 
ve Müdafaai Milliye ve Bütçe Encümenleri 
mazbataları. 636:637 

Sayfa 
19. — Askeri tayinat ve Yem Kanunu 

muvakkatine tezyil edilecek mevad hakkında 
(1/1160) numaralı kanun lâyihası ve Müda
faai Milliye ve Bütçe Encümenleri mazba
taları, '63 7:63 8 

20, — Müdafaai 'Milliye Vekâleti Hukuk 
Müşavirliğinin maaşı hakkında (1/1172) 
numaralı kanun lâyihası ve Müdafaai Mil
liye ve Bütçe Encümenleri mazbataları. '638 

21..: — Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandi
ya Hükümeti arasında münakit Ticaret ve 
Seyrisefain Muahedenamesinin tasdiki hak
kında (1/1061) numaralı kanun lâyihası ve 
Ticaret ve Hariciye Encümenleri mazbataları. 638: 

639,702:704 
22. — Hudutları dahilinde tebaamızın em

lâkine vazıyet eden devletlerin Türkiye'deki te
baaları emlâkine karşı mukabelei bilmisil te-
dalbir ittihazı hakkında (1/1179) numaralı ka
nun lâyihası ve Hariciye Encümeni mazıbata
sı. 639 

23. — Osmanoğlu Halil hakkındaki hük
mün affına dair (3/894) numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye Encümeni mazibatası. 639 

24. — Lozan'da alkdolunan affı umûmi be
yanname ve protokolünde mevzubahis 150 ki
şilik listede isimleri muharrer eşhasın Türki
ye tabiiyetinden ıskatı hakkında (1/1148) nu
maralı kanun lâyihası ve Adliye Encümeni 
mazibatası, 639:640 

25. — Bilumum kanun ve nizamların su
reti neşir ve ilâm hakkında (1/1162) numaralı 
kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazba
tası. 640:641 

26. — Beynelmilel teşkilât rüesa ve me
murini ecnebiyesinin muhassasatlarının tev
kif ata tabi tutulmaması hakkında (1/1139) nu
maralı kanun lâyihası ve Hariciye ve Bütçe 
Encümenleri mazbataları. 641:642 

27. — Berri, Bahri, Havai ve Jandarma 
Erkân, Ümera ve Zabıtan ile memurin ve 
mensubini askeriye maaşa! ve tahsisatı fev
kalâdelerine mütedair kanunun beşinci mad
desinin tadili hakkında (1/1147) numaralı ka
nun lâyihası ile Rize Mebusu Ekrem Beyin 
(2/400) numaralı teklifi kanunisi ve Müdafaai 
Milliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları. 642:644 

28. — Askeri Ceza Kanununun 33 ve 177 
nci maddelerinin tadili hakkında (1/1086) 

610 — 
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Sayfa 
numaralı ikanun lâyihası ve Müdafaa! Milliye 
ve Adliye Encümenleri mazbataları. 644:647 

29.: — İhtiyat zabit ve 'ihtiyat askeri me
murları kanun lâyihası ve Müdafaa! Milliye, 
Adliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları. 647:656 

30. — Kurslara iştirak eden ve memuri
yeti muvakkate ile (bir tarafa gönderilen za-
bitan ve mensuibini askeriyenin ikamet yevmi
yeleri hakkında (1/1141) numaralı kanun lâ
yihası ve Müdafaai Milliye ve Bütçe Encü
menleri mazbataları, 656:658 

31. — Askeri Ceza Kanununa bir madde 
tezyili hakkında (1/1193) numaralı kanun lâ
yihası ve Müdafaai Milliye ve Adliye En
cümenleri mazbataları. 658:660 

YETMİŞ İKİNCİ İNİKAT 

26 . 5 . 1927 Perşembe 

Birinci Celse 

İsmet Beyin riyasetlerinde akdolunarak Diyarbe-
kir Mebusu Feyzi Beyin İstiklâl Madalyası Şeridinin 
Yeşil - Kırmızıya tahviline, Azayı kiramdan iki za
ta mezuniyet itasına dair Meclis Riyaseti tezkere
leri kıraat ve kabul edildi. 

ıMaadin Kanunu lâyihası ile Askeri memnu mın-
takalar ve Zabitai Sıhhiyei Hayvaniye, Lâyihai ka-

1927 C î 1 

Sayfa 
r 32. — Derdesti teşkil olan Bursa Kaplıca
ları Türtk Anonim Şirketine Evkaf Müdüriyeti 
Umuımiyesinin iştirake mezuniyetine dair (ka
nun tadili hakkında (1/1128) numaralı ka
nun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası. 660: 

662 
33. — Ecndbilerin Türkiye'de seyyatıatleri 

hakkındaki kanunu muvakkate bir madde tez-
yiline dair (1/1150)- numaralı kanun lâyiha
sı ve Dahiliye ve Adliye Encümenleri maz
bataları. ' 662:665 

34* — İntihabı mebusan kanununun onun
cu maddesinin tadili hafekında (1/1121) numa
ralı kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni maz
batası. 665:668 

nuniyelerinin tetkik için birer Encümene! mahsus teş-
Ikili hakkında Ticaret ve Müdafaai Milliye Encümen
leri Riyasetleri tezkereleriyle Mardin Mebusu Ali Rı
za Beyin takriri kıraat ve muhtelit Encümen teşkili 
kaibul edildi. 

Beynenmilel Parlamentolar, Ticaret Konferansına 
işjtirak edecek murahhaslar hakkında Meclis Riya
seti tezkeresi kıraat ve irae edilen namzetlerin mu
rahhas olarak izamı kaibul olundu. 

İstanbul mebusluğuna intihap edilen Fuat Beyin 
tahlifi icra edildi£ 

BİRİNCİ CELSE 

İnikat Saati : 14,30 

REİS : İsmet Bey 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Afyonkarahisar), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Efendim celse açılmıştır. 
Zaptı sabık hulâsasını okutuyorum, 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

— 611 — 
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Müteakiben ruznameye geçilecek tütün alım ve 
satım muamelesinin kantariye resminden istisnasına 
ve Türkiye Cumhuriyeti ile Alman Rayh Hükümeti 
arasında münakit ikamet mukavelenamesinin tasdiki
ne mütedair iki kıta kanun lâyihası ikinci defa ola
rak reye vaz olundu. 

Usulü Muhasdbei Umumiye Kanunu lâyihasının 
Encümenden gelen maddeleri müzakere ve kanunun 
heyeti umumiyesi intaç ve kafoul edildi 

Dahiliye ve Müdafaai Milliye Vekâletlerinin 1926 
senesi (bütçelerinde mü'naikale icrasına, Devlet Demir
yolları Müdiriyeti Umumiyesi ile Erzurum - Sarı
kamış - Kars ve şualbatı işletme idaresinin, Darülfü
nun ve Konya sulama idaresinin ve Evkaf Müdiri
yeti Uımümiyes'inin 1927 seneleri bütçeleriyle kanun 
lâyihaları müzakere ve maddeleri aynen kalbul ve he
yeti umumiyeleri tayini esami ile reye vaz olundu. 

Meslek mektepleri hakkındaki kanun lâyihası ile 
Muallim mekteplerine muavenet hakkındaki kanuna 
müzeyyel kanun lâyihası, Konya Ovası sulama ida
resinin teşkilât ve vazaifine ve tarife kanununun be
şinci maddesine Jbir fıkra ilâve ve ikinci fıkrasının 
tadiline dair kanun lâyihaları, Şehir ve Köy yatı mek-

Mazbatalar 

/ . — Tütün İdarei Muvakkatesi ve Sigara kâğıdı 
inhisarı hakkındaki kanuna müzeyyel 7 Haziran 1926 
tarihli kanuna bir madde tezyiline dair (1/1152) nu
maralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe Encümen
leri mazbataları. (Ruznameye) 

2. — Sivas Mebusu Rahmi Beyin, oyun kâğıtları 
ile Sinema filimlerinin hariçten celbi ve duvar tak
vim ilanlarının imtiyazının Hilâli Ahmere verilmesi 
hakkında (2/593) numaralı teklifi kanunisi ve Büt
çe Encümeni mazbatası. (Ruznameye) 

3. — Şarkikarahisar mebusu sabıkı merhum Ali 
Süruri Bey ve rüfekasının; hususi binası olmayan 
Türk ocaklarına satılacak binalar hakkında (2/589) 

teplerinin sureti idaresi hakkındaki teklifi kanuni ve 
Maliye Vekâleti 1926 senesi bütçesine tahsisatı mun
zamına itasına mütedair kanun lâyihası, ispirto ve 
meşrubatı küuliye inhisarının sureti idaresine ve Tür
kiye Cumhuriyeti ile Macaristan Krallığı arasında 
'münakit ikamet mukavelenamesinin tasdikine müte
dair kanun lâyihaları müstaceliyetle müzakere ve 
'bunlardan dört evvelkiler reyi işari ile kabul ve di
ğerleri tayini esami ile reye vaz olundu. 

İki Şahsın idamına, üç zatın İstiklâl madalyaları 
şeritlerinin kırmızıya tahviline ve dört zatın İstiklâl 
madalyasıyla taltiflerine dair olan mazlbatalar kıraat 
ve kalbul edildi. 

Badehu reye vaz edilmiş olan kanunlardan ikin
ci defa reye konulmuş olanların kabul edildiği, di
ğerlerinde nisap olmadığından ikinci defa reye konul
mak üzere ruznameye alındığı bittebliğ inikada hi
tam verildi. 

Reisvekili Kâtip 
İsmet ' Kâzım 

Kâtip 
Hakkı 

numaralı teklifi kanunisi ve Bütçe Encümeni mazba
tası. (Ruznameye) 

4. — Posta kanununun bazı mevaddının tadili 
hakkında (1/1124) numaralı kanun lâyihası ve Pos
ta ve Telgraf Encümeni mazbatası. (Ruznameye) 

5. — Pamuklara ariz olan haşerat ve emrazın 
imha ve tedavisine ve tohumlarının ıslahına mütedair 
kanunun bazı mevaddının tadili hakkında (1/906) 
numaralı kanun lâyihası ve Adliye ve Ziraat Encü
menleri mazbataları. (Ruznameye) 

6. — Askeri Ceza Kanununun 200 ncü maddesi-
nin tefsiri hakkında (3/907) numaralı Başvekâlet tez
keresi ve Müdafaai Milliye ve Adliye Encümenleri 
mazbataları. (Ruznameye) 

2. — Devlet Demiryolları ve Limanları İdarei 
Umumiycsinin 1927 senesi bütçe kanunu. 

3. — Konya Ovası Sulama İdaresinin 1927 sene
si bütçe kanunu, 

3. — MÜZAKERE El 

/ . — Dahiliye ve Müdafaai Milliye Vekâletleri

nin 1926 senesi bütçelerinde münakale icrasına dair 

olan kanun. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

— 612 — 
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4. — İstanbul Darülfünununun 1927 senesi bütçe 
kanunu.. 

5. — Evkaf Müdüriyeti umumiyesinin 1927 sene
si bütçe kanunu. 

6. — Şehir ve Köy yatı mekteplerinin sureti ida
resi hakkındaki kanun. 

7. — Maliye Vekâleti 1926 senei Maliyesi Büt
çesine tahsisatı munzamma ilavesine dair kanun. 

8. — İspirto ve meşrubatı küuliye inhisarının su
reti idaresi hakkındaki kanun, 

- 9. — Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Krallığı 
arasında münakit ikamet mukavelenamesinin tasdiki 
hakkındaki kanun, 

REİS — Efendim, bu dokuz kıt'a kanun lâyihası 
'ikinci defa olarak tayini esami ile reyi âlilerine arz 
ddilecekttir. Kabul edenler beyaz, kabul etmeyenler 
kırmızı rey istimal edeceklerdir. 

10. — Şûrayı Devletin teşekkül ve ifayı vazifeye 
iptidarına kadar İcra Vekilleri Heyetince ittihaz olu
nacak mukarreratın itirazatı melhuzeden masuniye
tini temin için tefsiren bir karar istihsali hakkında 
(3/923) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Dahiliye 
Encümeni mazbatası. 

REİS — okunacaktır efendim. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet müsteşarlığı 13 Nisan 1927 

Adet 
6/1494 

Büyük Miillelt Mec'Bsli Riyaseti Celilesline 
Şûrayı Devletlin fiilen teşekkülüne ve ifayı vazi

feye iptidarına kadar 2 Kânunusani 1337 tarihli Mec
lisi Âli karan ile İcra Vekilleri Heyetince ittihaz olu
nacak mukarreratın itirazatı melhuzeden masuniye
tini temin için tefsiren bir karar istihsaline dair olan 
ve İcra Vekilleri Heyetinin 29 Mart 1927 tarihli içti-
rnaımda tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip edilen 
Ticaret Vekâleti Celilesinim 26 Mart 1927 tarih 
37/3219 numaralı tezkeresinin musaddak sureti lef fen 
takdim olunmuştur. 

Muk'tezasının ifasına ve neticesinin iş'arına mü
saade buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

'Başvekâleti Celileye 
Maden Nizamnamesi ahkâmına tevfikan ita oiu-

nain maadin taharri ruhsatnameleri ile imtiyazname-
leriniın ademi ita veya fesih ve iptalinden dolayı lâ
zım gelen tetkikalt ol baptaki iki Kânunusani 1337 ta-

— 613 

•rihli Meclisi Âli karan ile Şûrayı Devlet makamına 
kaim olan Heyeti Celilei Vekilece icra buyurulmakta 
idi; 

Halbuk'i Şûrayı Devletin teşekkülü hakkındaki ka
nunun tarihi neşrıkı'dan bu ana değin Şûrayı mezkûr 
teşekkül edip fiilen işe başlamamış ve buna ait va-
zaif kemakâm Heyeti Celilei Müşarünileyha canibin
den ifa ile bu yolda müteaddit kararlar sadır olmuş 
ise de mareiarz kanunun neşrimden ısonraki karar
lara maadin müteharri ve mültezimleri taraflarından' 
itiraz edilmesi varit bulunduğundan hususu mebhusu 
hakkında ber minvali muharrer icra kılınagel-
mekte olan muamelâtı madenliyen'ün itirazatı melhu-
zadan masumiyetini teminen ve Şûrayı Devlet Teşki
lâtı hakkındaki Kanunun 23 ncü maddesinin üçüncü 
fıkrasının Şûrayı Devletin fiilen teşekkül ve ifayı 
vazifeye iptidarına kadar bu hususta Heyeti Vekilece 
ittihaz olunacak kararlanın muteberiyeti hakkında tef
siren istihkal buyurolacak Meclisi Âli kararımın ve
kâleti aciziye tebliğ buyurulmasını rica eylerim efen
dimi 

26 Mart 1927 
Ticaret VeMli 

Mustafa Rahmi 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 9 . 5 . 1927 

Dahiliye Encümeni 
Adet 

52 Karar Numarası 
2/923 Kayıt Numarası 

Dahiliye Encümeni? Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Şûrayı Devletin fiilen teşekkülüme ve ifayı vazi
feye iptidarına kadar 2 Kânunusani, 1337 tarihli Mec
lisli Âli kararı ile İcra Vekilleri Heyetince ittihaz olu
nacak mukarreratın itirazatı melhuzadan masuniye
tini temin için tefsiren 'bir karar ittihazına dair Baş
vekâleti Cel'ileden mevrut ve Heyetli Umumiyedem 
tnuhavvel 13 Nisan 1927 tarihli ve 1464 numaralı1 

tezkere üzerine keyfiyet tetkik ve müzakere ve ol 
baptaki zabıtlar mütalaa olundu. 

Memurin Muhakemat Heyetinin ve Tetkik Encü
meninin teşekkülüne mütedair kanunun hini müzake
resinde Şûrayı Devlet vazaifinin yalnız Memurin Mu-
hakematına taalluk eden hususattan ibaret olmayıp 
daha bir kısım vazaifi olduğu azadan bazı zevat ta
rafından serdolumması üzerine, Şûrayı Devletin bir 
kı'sım vazaifinin Heyeti Vekilece ifa olunacağı maz
bata muharriri tarafından beyan olunmuş ve Meclisi 
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ÂH buna itiraz etmediğimden bu hükmü zımnen tas
vip etmiştir. Ortada fiili bir vaziyet vardır ki o za
mandan itibaren maden nizamnamesi ahkâmına tev
fikan ita olunan maadin taharri ruhsatnameleri ile 
imtiyaznamıelerin ademi ita veya fesih ve iptalinden 
dolayı lâzım gelen tetkilkatı Heyeti Vekİlenin ve Teş
kilâtı Esasiye Kanunundan sonra İcra Vekilleri He
yetinin ifa ve icra etmesidir. Meclisi Âlimin müzake
resinden ve temayülatından mülhem olarak ifa olu
nan bu vazife Şûrayı Devletin fiilen teşekkülüne ka
dar muta ve taaruzdan masun olması zarurî ve mu
vafık görülmüş olmakla Heyeti Umumiyenin nazarı 
tasvibine arz olunur. 

Dahiliye Encümeni 
Niğde 

Mehmet Atâ 

Kâtip' 
İzmir 

Aza 
Çorum 

İsmail Ketnal 

Aza 
Tekirdağ! 
M. Faik 

Reisi Mazbata Muharriri 

Aza 
Balıkesir 
Ali Şuurî 

Kayseri 
Ahmet Hilmi 

Aza 
Ardahan 
Tahsin 

Aza 
İzmir 

Ahmet Münir 

Aza 
Niğde 
Galip 

«Maadin taharri ruhsatnameleri ile imtiyazname-
lerinin ademi ita veya feshinden dolayı tcra Vekilleri 
Heyeti tarafından yapılan tetkikat Şûrayı Devletin 
filen teşekkülüne kadar muteberdir.» 

REİS — Efendim fıkra hakkında mütalaa var mı? 
(Hayır seslemi) Dahiliye Encümenimin mazbatasını 
reye arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın, 
kabul etmeyenler el kaldırsın, kabul olunmuştur. 

//. — Teşviki sanayi hakkında (1/1095) numa
ralı kanun lâyihası ve Ticaret ve Bütçe Encümenleri 
mazbataları. (Matbua No. 202) (1) 

RElS — Efendim heyetli umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) 

(1) 202 numaralı matbua zabıt ceridesinin sonu-
na merbuttur. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen el kal
dırsın, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın, kabul edil
miştir. 

Teşviki Sanayi Kanunu 
FirincL Fasıl 

Tarif 
Birinci madde — Daimî veya muayyen zamanlar

da içinde makıina veya aletler veya tezgâhlar ianesiyle 
herhangi bir madde veya kudretin evsaf veya eşkâli 
kısmen veya tamamen değiştirilip kıymetlendirilmek 
(suretiyle toplu imalât vücuda getirilen ve bu maksa
da tahsis edilen yerler bu kanuna göre sınaî müessese 
addolunurlar. 

REİS — Mütalaa va rmı efendim? (Hayır ses
leri) 

Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın, kabul 
etmeyenler el kaldırsın, kabul olunmuştur. 

İkinci Fasıl 
i'Smayi Müesseselerin Tasnifi' 

İkinci madde — Bu kanunda yazılı müsaade ve 
muafiyetlerden istifadeleri itibariyle sınayi müessese
ler dört sınıfa ayrılırlar. 

Birinci sınıf : En az on beygirlik bir kuvvei mu
harrike ile işleyen ve imalâtında bir sene zarfında en 
az bin beş yüz gündelik miktarında işçi çalıştıran mü
esseseleri; 

İkinci sınıf : Kuvvei muharrik esinin miktarı on 
beygirden az olup da imalâtında çalıştırdığı işçi gün
delikleri miktarı senevî en az 1 500 olan veya bu 
miktar 1 500 den az olup da kuvve! muharrikesi en 
az on beygir olan veyahut imalâtta çalıştırdığı işçi
ler adedi günde onu tecavüz edip de kuvvei muhar
rikesi 'bulunmayan müesseseler; 

Üçüncü sınıf : Kuvvei muharrikesi miktarı on 
beygirden az olup imalâtında senevî çalıştırdığı işçi 
gündelikleri miktarı 750'yi mütecaviz bulunan mües
seseler; 

Dördüncü sınıf : Tezgâh veya el ile her nevi do
kumacılık, halıcılık, trikotaj, urgancılık, dantelacılık 
ve emsali işleri yapan işçileri bir bina dahilinde toplu 
bir halde çalıştıran müesseseler. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır ses
leri) 

Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın, kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın, kabul olunmuştur. 

Üçüncü madde — Bu kanuna göre aleiumum ma
den ocakları da sınaî müessesseden madut olup mü
saade ve muafiyetlerden istifadeleri itibariyle iki sı
nıfa ayrılırlar. 
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Birinci sınıf : 
En az beş yüz bin lira sermaye ile müesses olan 

veya en az ilki yüz bin lira sermaye ile müesses olup 
kuvvei muh'arrikeye ve temizleme veya işleme veya 
eritme tesisatıma malik bulunan maden ocakları; 

İkinci sınıf : 
Birindi sınıfa dahil bulunmayan diğer maden ocak

ları; (Taş ocakları hariç); 
REİS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır ses

ten) 
İNfladdeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın, kabul 

etmeyenler el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

Üçüncü Fasıl 

Müsaade ve Muafiyetler 
Dördüncü madde — Sınaî müesseseler ve müşte

milâtının tesis, inşa Ve tevsilerine ve kuvvei muhar-
rikeîerinin istihsal ve naklime ve bu müesseseleri en 
yakın ve müsait demiryolu, şose, liman veya sahile 
rapt için lüzumu olan her nevi nakliye ve tahmil ve 
tahliye vesait ve tesisatına muktazi arazi, belediye hu
dutları haricinde başka bir yere tahsis edilmemiş ara
zi! mill'iyeden olduğu ve bu mahallerin müessese ve 
teferruatı için en münasip şeraiti haiz mahaller bu
lunduğu Ticaret Vekâletince tasdik edildiği takdir
de cem'an on hektara kadar İcra Vekilleri Heyeti ka-
rariyle müessese namına meccanen tefviz olunur. 

Bu arazi eşhasa ait olup sahiplerinden bir rıza alı
namadığı takdirde istimlâk kanununa tevfikan istim
lâki caizdir, 

REİS — İtiraz eden var mı efendim?. (Hayır ses
leri) 

Maddeyi reye arrz ediyorum, kabul edenler lütfen 
el 'kaldırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın, kaibu! olun
muştur. 

'Beşindi madde — Sınaî müesseselerin ve müştemi
lâtının tesis inşa ve tevsilerine muktazi olup belediye 
hudutları dahilinde bulunan ve devlete ait ve başka 
bir yere tahsis edirnamiş olan arazi arsa ve mebani 
Dafcdiir olunacak bedelleri on senede ödenmek üzere 
İcra Vekilleri Heyeti karariyle müessese namına de
vir ve ferağ olunabilir. 

REİS — İtiraz eden yoktur efendim, maddeyi 
kabul edenler lütfen el kaldırsın, kabul etmeyenler el 
kaldırsın, 'kabul olunmuştur. 

Altıncı madde — Sınaî müesseselerin mebani ve 
tesisatı veya bu müesseselerle devlet şebekesi arasın
da bilâresim hususî telgraf veya telefon hututu inşa
sına müsaade olunabilir. Gerek bu hutut ve gerek mü
essesenin kuvvei muharrikesidi nakleden hatlar için | 
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umumî yolların kenarları ile devlete ait arazide mec
canen ve sahipli araziide sahiplerine Ticaret Vekâle
tince takdir olnacak muhik bir tazminat itası sure
tiyle direk rekz olunması ve bunların icabettikçe ta
mirleri caizdin 

REİS — İtiraz eden yok efendim. Maddeyi kabul 
edenler el kaldırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın, 
kabul -olunimuşitur. 

Yedinci madde — Sınaî müesseselerle bunların 
bulundukları araizi ve bu arazıi dahilindeki kâffei 
müştemilâtı (amele ve müstahdeminin sıhhi ve içti
maî ihtiyaçlarına mahsus mebani dahil) ve dördüncü 
maddede mezkûr her nevi tesisatı aşağıda yazılı vergi 
va rüsumdan muaftır. 

a) Müsakkafat vergisinden, 
b) Arazi vergicimden, 
e) 'Kazanç vergisinden, 
d) Bu vergilerin idarei hususiye ve belediyelere 

ait küsuratı munziammasından, 
e) ıMaktu zam vergisinden, 
f) Belediyelere ait inşaat, buhar kazanları, mo

torlar ve imbiklerin ruhsatiye resimlerinden, 
REİS — Mütalaa var mı efendimm? (Hayır ses

leri) 
Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın, kabul 

etmeyenler el kaldırsın, kabul edilmiştir. 
Sekizindi madde — Sınaî müessese vücuda geti

rilmek maksad'iyle müteşekkil şirketlerin hisse sene-
dat ve tahvilâtı damga resminden muaftır. 

REİS — İtiraz eden yoktur efendim, maddeyi ka
bul edenler lütfen el kaıldırsın, kabul etmeyenler el 
kaldırsın, kabul olunmuştur. 

Dokuzuncu madde — Sınaî müesseselere ait olup 
memleket dahilinde bulunmayan! veya kâfi miktarda 
istihsal veya imal edilemeyen aşağıda yazılı v mevad 
gümrük ve duhuliye resimlerinden muaftır: 

a) Bu müesseselerle müştemilâtının tesis, inşa 
ve tevsilerine muktazi her nevi inşaat malzemesi, 

b) Bu müesseselerin imalâtına ve mamulâtmın 
zurufuna muktazi mevaddı iptidaiye, 

c) Bu müesseseler için lüzumu olan her nevi ma
kine ve alât ve bunların yedek ve tecdit parçaları, 

d) 'Bu müesseselere ait olarak vücuda getirilecek 
nakliye, tahmil ve tahliye ve kuvayı muharrike istih
sal ve nakil tesisatına mukltazü bilcümle malzeme 
((inşaat malzemesi dahil) ve vesaiti muharrike ve mü
teharrike. 

REİS — İtiraz eden yoktur efendim, maddeyi ka
bul edemler lütfen el kaldırsın, kabul etmeyenler el 
kaldırsın, kabul edilmiştir. 
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Onuncu madde — Sınaî müesseselerle müştemi-
lâtının teslis, inşa ve tevsdlerine ve dördüncü madde
de mezkûr te&iısaitıına muktazii her nevi inşaat malze
mesi ve mak'ina ve alât Türkiye dahilindeki şiimendii-
fer ve vapurlarda cari ta riıf el erden yüzde otuz tenzi
lât ile nakil ve bu tenzilâttan istifade ettirilemeyen 
müesseselere aynı miktarda pirim ita olunur. 

Sınaî müesseselerin, rmevaddı 'iptidaiye ve mamule 
naklliyatı hakkında da İcra Vekilleri Heyeti karariy-
le hususî tenzilâtlı- tarifeler talfMk edilebilir. Ve bu 
takdirde tatbiki kabul edilen tenzilâtlı! tarif elerden 
istifade ettUrileımeyen müesseselere tenzilât miktarınca 
pirim itası mecburî ölür. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır ses
leri) 

Maddeyi kabul edenll'er lütfen el kaldırsın, kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın, kabul olunmuştur. 

On birinci madde —-- Sınaî müesseselere Ticaret 
Vekâletinin teklifi üzerine tora Vekilleri Heyeti ka
ra riyle bir sene zarfındaki mevaddı mamuleleri kıy
metinin yüzde onuma kadar prılm ita olunabilir. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır ses
leri) 

Maddeyi kalbul edenler lütfen öl kaldırsın, kabul 
etmeyenler el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

On ikindi madde — Sınaî müesseselere lüzumu 
olan tuz, ispirto, ve mevaddı infiılâkıiyeyi Ticaret Ve-
kâletihin teklifi üzerine cari fiyatlardan tenzilât ic
rası ile sattırmaya veya buna mukabil prim itasına 
İcra Vekilleri: Heyeti1 mezundur. 

REİS — Mütelaa var mı fendim? (Hayır ses
leri) Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın, ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın, kabul olunmuştur. 

On Üçüncü Madde — Hükümet, ıdarei hususi
ye ve belediyeler ve bunlara ait müessesat ile imtiyaz
lı şirketler ve bu kanundan istifade eden müesiseise-
ler, ihtiyaçlarına göre alacakları her nevi mevaddan, 
memleket dahilinde kâfi miktarda istihsal veya imal 
olunup da mümesiUerinin gördükleri işi görebileceği 
fennen mütehakk'ilk bulunanları hariçten gelenlerden 
yüzde on pahalı dahi olsa tercihen dahilden tedarik 
ve mubayaaya mecburdurlar. 

REÎiS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır sesle
ri). 

'Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın, ka'bul 
etemeyenler el kaldırsın, kabul edilmi'ştlr. 

iDördüncü Fasıl 
'Sınai Müesseselerin müsaade ve muafiyetlerden 

'sureti istifadeleri 
On Dördüncü Madde — Birinci sınıfa dahil 

sınai müesseseler üçüncü fasılda muharrer müsaade 
ve muafiyetlerin tamamından istifade'ederler. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır sesleri) 

-Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın, kabul 
etmeyenler el kaldırsın, kabul edilm'işitir. 

On Beşinci Madde — İkinci sınıfa dahil Sınai 
müesseseler dokuzuncu maddenin (C) fıkrasiyle on 
bir ve on ikinci maddelerden istifade ederler. Bu sı
nıfa dahil bulunupta imalâtının nevi itibariyle mem
leket iktisadiyatı üzerinde faydalı olduğu Ticaret 
Vekâletince kabul edilen Sınai Müesseseler ayrıca 

|

k mamulâtın zurufuna muktezi mevaddı iptidaiye ha
riç olmak üzere dokuzuncu maddenin (B) fıkrasın
dan ve yedinci maddenin (C) fıkrasiyle imalâta tah
sis eyledikleri mebaniye münhasır olmak üzere aynı 
-maddemin (A) fıkrasından ve bu fıkralarda muhar
rer vergilere ait olmak üzere yedinci maddenin 
(D, E) fıkralarından ve kezalik yedinci maddenin 
ı(F) fıkrasından müstefit olurlar. 

İRBİİS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır sesle
ri). 

Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın, kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın, kabul olunmuştur. 

On Altıncı Madde — Üçüncü sınıfa dahil sınai 
müesiseseler yedek ve tecdit parçaları hariç olmak 
üzere dokuzuncu maddenin (C) fıkrasından ve on bir 
Ve on ikinci maddelerden istifade ederler. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır sesle
ri). 

Maddeyi kabul edenler el kaldırsın, kabul etme
yenler el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

On Yedinci Madde — Dördüncü sınıfa dahil sı
nai müesiseseler yedinci maddenin (C) fıkrasından ve 
gümtük resmi hariç olmak üzere dokuzuncu madde
nin (B) ve yedek ve tecdit parçaları hariç olmak üze
re aynı maddenin (C) fıkralarından istifade ederler. 
Bu sınıf müesısesatta çalışan veya bunların mevzuu 
iştigalleri olan işleri yapan işçiler ayrıca kazanç 
vergisinden muaftırlar. 

REİS — İtiraz eden yoktur. Maddeyi kabul eden
ler el kaldırsın, kabul etemeyenler el kaldırsın, kabul 
olunmuştur. 

On Sekizinci Madde — Birinci sınıfa dahil ma
den ocakları 6, 7, 8, 10, 12 nci maddelerden ve do
kuzuncu maddenin i(A, C, D) fıkralarından istifade 
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ederler. İkinci sınıfa dahil maden ocakları dokuzun
cu maddenin (C) fıkrasiyle 12 nei maddeden istifa
de ederler. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır ses
leri). 

Maddeyi kaibul edenler lütfen el kaldırsın, kabul 
etmeyenler el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

'On Dokuzuncu Madde — Balık ve Zeytin tuzla
ma ve peynir imal müesseseleri on ikinci maddede 
yazılı müsaadeden istifade ederler. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır ses
leri). 

Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın, kabul 
emmeyenler el kaldırsın, kabul olunmuştur. 

Yirminci Madde — Memlekette mevcut olmayan 
Sanayii tesis ederek yerli veya dahilde yetiştirileme
yen mevaddı iptidaiyeyi imal suretiyle muayyen bir 
mıntıkanın bu nevi mevaddı mamule ihtiyacını müs-
femirren tatmin eylemeyi temin ve taahhüt edenlere, 
Ticaret Vekâletince tahdit edilecek mıntıkalar dahi
linde, sınai müesseseler teste ve işletmeleri liçin îcra 
Vekilleri Heyeti karariyle imtiyaz verilebilir. Bu ma
hiyeti haiz sınai müesseselere tahisis edilecek serma
ye miktarı yarım milyondan az olamayacağı gibi im
tiyaz müddeti yirmibeş seneyi ve imtiyazı verilecek 
mıntıkanın vüsati sekiz vilâyet hududu mülkiyesini 
tecavüz edemez. Bu müesseselerle Şeker Fabrikaları 
üçüncü fasıldaki müsaade ve muafiyetlerin temamın-
dan istifade edecekleri gibi dördüncü maddede mu
harrer arazii miktarının bunlar hakkında elli hektara 
kadar tevsii caizdir. 

'RıEİ'S — Mütalaa var mı efendim? (Hayır sesle
ri) 

Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın, kabul 
etmeyenler el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

ÎBeşinöi Fasıl 
Ruhsatname İstihsali 

Yirmi Birinci Madde — Bu kanunda yazılı mü
saade ve muafiyetlerden istifade etmek isteyen Sınai 
Müessese sahipleri veyahut Sınai bir müessese vücu
da getirmek isteyen müteşebbisler, kanunun tatbi
kine dair tanzim olunacak talimatname mucibince 
muktazi evrak ve vesaiki bir istidaya rap't ile mahal
linin en büyük mülkiye memuruna müracaat eder
ler. 

En Büyük Mülkiye memuru, sanai veya ticaret 
veya iktisat müdürleri ve bu teşkilâtın bulunmadı
ğı mahallerde vekâletin tensip edeceği fen memurları 
marifetiyle mahallen tetklkat ifa ettirir. Alâkadar 

müdürlerin veya fen memurunun mesuliyetleri tah
tında tanzim edecekleri rapor münderecatına ve mü
essesenin evrakına nazaran muafiyet hakkından Ti
caret Vekâletince karar ittihaz olunur. Muafiyat ve
kâletçe reddolunur veyahut tarihi müracaattan iti
baren iki ay zarfında bir cevap verilmezse müstedl-
nin Şûrayı Devlet dahi iki ay zarfında kabul veya 
reddi havi bir cevap vermeye mecburdur. 

ıRBİS — Mütiailıâa var mı efendim? (Hayır ıses-
leri). 

Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın, kabul 
etmeyenler el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

Yirmli İkinci Madde — İkinci sınıftan sınai mües
seselerin nev'i imalât itibariyle faidei ik't'isadıyele-
ririin takdiri Ticaret Vekâletine ait olup vekâletin bu 
husustaki kararı katidir, 

REİS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır sesle-
İeri). 

Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın, kabul 
etmeyenler el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

Yirmi Üçüncü Madde — Müsaade ve muafiyet
lerden istifade'sine karar verilen sınai müesseseler 
sahiplerine talimatnamede tayin edilecek numune
sine tevfikan. Ticaret Vekâletince musaddak bir kıta 
muafiyet ruhsatnamesi ita olunur. 

Müsaade ve muafiyetlerden istifade, ruhsatname 
tarihinden başlar. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır ses
leri). 

Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın, kabul 
etmeyenler el kaldırsın, kabul olunmuştur. 

Altıncı Fasıl 
Ruhsatname Sahiplerinin Mecburiyetleri 

Yirmi Dördüncü Madde — Muafiyet ruhsatna
mesi tarihinden itibaren üç sene zarfında müessese
nin tesisi ve imalâta başlanması mecburidir. 

REİİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesle
ri). 

Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın, kabul 
etmeyenler el kaldırsın, kabul edilmişitîr. 

Yirmi Beşinci Madde — Sınai müesseselere mec-
canen veya takdiri kıymet suretiyle verilen arazi, ar
sa ve mebani en az oribeş sene bu maksatla kullanıl
madıkça tamamen veya bilifraz satılamaz Ve icara 
verilemez. Ancak heyeti umumtiyeleri ile ve tahsis 
olundukları maksada göre kullanılmak şartı ile sınai 
müesseselerin ahara devir ve ferağ ve icraları caizdir. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır sesle
ri). 
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Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın, kabul 
etmeyenler el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

Yirmi Altıncı Madde — Sınai bir müessesenin 
a!hara devir veya icarı takdirinde o müessesesenin is
tifade ettiği müsaade ve muafiyetleri dahi aynen ye
ni sahip veya müstecire intikal eder. Ancak işbu de
vir Veya icar muamelesinin nihayet. altı ay zarfında 
tahriren ticaret vekâletine ihbarı ve muafiyet ruhsat
namesinin tebdilinin talep edilmesi mecburidir. Aksi 
taikdirde ruhsatname hükümsüz addolunur. 

REİS — Mütalâa yoktur efendim. Maddeyi ka
bul edenler lütfen el kaldırsın, kabul etmeyenler el 
kaldırsın, kabul olunmuştur. 

Yirmi Yedinci Madde — Sınai bir müessesede 
evsaf ve şerait tebeddül ederek müsaade ve muafi
yetlerden istifâde itibariyle müessesenin daha dun bir 
sınıfa naklini icabettirecek ahval vuku bulduğu tak
dirde keyfiyetin nihayet bir ay zarfında mahallinin 
en büyük mülkiye memuruna tahriren bildirilmesi 
mecburidir. 

«RıBfS — Mütalaa yoktur efendim. Maddeyi ka
bul edenler lütfen el kaldırsın, kabul etmeyenler el 
kaldırsın, kabul olunmuştur. 

Yirmi Sekizinci Madde — Bu kanunda yazılı 
müsaade ve muafiyetlerden kısmen veya temam en 
istifade eden sınai müesseselerin yalnız müdür ve 
muhasebecileri ecnebi olabilir. Bundan maada bilu
mum memurin ve müsdahdemin ve amelenin Türk 
olması meşruttur. Ancak müessesenin istemesine 
muktazi olup dahilde bulunamayan mütehassıs me
mur ve ameleler ait oldukları vekâletin müsaadesi ve 
yerlerine Türk yetiştirilmesi şartı ile mahdut miktar 
ve müddetlerle ecnebi olarak istihdam olunabilirler. 

iMaden ocakları bu hususta Maadin kanunu ah
kâmına tabidirler. 

REİS — Mütalâa yoktur efendim, maddeyi 'ka
bul edenler lütfen el kaldırsın, kabul etmeyenler el 
kaldırsın, kabul olunmuştur. 

Yirmi Dokuzuncu Madde — Sınai müesseseler 
için gümrük ve duhulüye rüsumundan muaf olarak 
geçirilen mevaddın ait olduğu müesseseye sevk ve it
hali ve müessesenin tesisinden matlup ve muntazır 
olan maksada göre sarf ve istimali mecburidir. Bu 
kabil mevad mahalli maliye memurlarına tahriren 
bild'irilmedİkçe müessese haricinde depo edilemiyece-
ceği gibi bilcümle rüsumu tediye edilmedikçe gerek 
aynen gerek muafiyetin kabulünü müsteizim mamu-
lâttan gayri bir hale ifrağen sınai müessese haricine 
çıkartılamaz ve satılamaz. 
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REİS — Mütalâa yoktur efendim, maddeyi ka
bul edenler lütfen el kaldırsın, kabul etmeyenler el 
kaldırsın, kabul olunmuştur. 

Otuzuncu Madde — Muafiyet ruhsatnamesini 
haiz sınai müesseselerden Müdafaa! Milliye ve Bah
riyeye müteallik askeri fabrikalardan maadası her se-
nei maliyenin ilk jkj ayı zarfında Ticaret Vekâletin
ce ihzar olunacak numunesine tevfikan dört nüsha 
iş cetveli tanzim ve imza ile yirmi birinci maddede 
muharrer makamlara tevdi ederler. İşbu senelik iş 
cetvelleri muhteviyatından ve bunların kuyuda muta
bakatlarından müesseseler mesuldürler. 

iREİS — Mütalaa yoktur efendim, maddeyi ka
bul edenler lütfen el kaldırsın, kabul etmeyenler el 
kaldırsın, kabul olunmuştur. 

Otuz Birinci Madde — Vergi ve rüsum muafiyet
lerinden istifade eden sınai müesseseler bu vergi ve 
rüsumun tarzı tahakkukuna ait olmak üzere kavani-
ni müteallikasında muayyen muamelâtı ifa ile mükel
leftirler. , 

REİS — Mütalaa yoktur efendim, maddeyi ka
bul edenler lütfen el kaldırsın, kabul eetmeyenler el 
kaldırsın, kabul olunmuştur. 

Yedinci Fasıl 

Teftişat ve Cezalar 

Otuz İkinci Madde — Ticaret Vekâleti sanayi ve 
mesai müdür ve müfettişleri ile vekâletin emri tah
ririsini hamil memurini mahsusa, muafiyat ruhsatna
mesini haiz bulunan bilcümle sanayi müesseseleri tef
tiş ile sınıflarına göre bu kanunda mündeniç şerait 
ve evsafa dereoei muafakatlarmı ve müessese sahip
lerinin bu kanunda münderiç mecburiyetlerinin sure
ti ifasını ve otuzuncu maddede yazılı iş cetvelleri 
muhteviyatının kuyuda mutabakatını tetkik etmek 
hakkını haizdirler. 

RİBİS — Mütalaa yölktur efendim, maddeyi kabul 
edenler lütfen el kaldırsın, kabul etmeyenler el kal
dırsın, kabul edilmiştir. 

Otuz Üçüncü Madde — Yirmi dördüncü madde 
mucibince ruhsatname tarihinden itibaren üç sene 

zarfında müessesenin tesisi ve imalâta başlanması 
mecburiyeti ifa olunmaz veya imalâta başladıktan 
sonra Ticaret Vekâletince şayanı kabul esbabı muc-
bireye müstenit olmaksızın müessese bir isene müte-
valiyen tatil olunursa Muafiyet ruhsatnamesi iptal 
ve müessesenin muattal kaldığı müddete ait vergiler 
istiyfa olunacağı gibi meccanen veya takdiri kıymet 
suretiyle verilmiş olan arazi, arsa ve mebani dahi 
üzerlerinde bir gûna inşaat veya esaslı tadilât ve ta-
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mirat yapılmamış ise aynen istirdat ve aksi takdirde 
hini italarındâki takdiri kıymet bedellerinin ikişer 
misli îstîyfa olunur. 

Esbabı mücbirenin Ticaret Vekâletince ademi ka
bulü halinde müessese sahipleri Şûrayı Devlete iti
raz edebilirler. Ruhsatname tarihinden itibaren on 
sene zarfında alettevali bir sene tatili işgal etmeyen 
sınai müesseselere verilmiş olan arazi, arsa ve neba-
ni hakkında on sene sonra, bu madde hükmü tatbik 
olunmaz. 

.REÎS — Mütalaa yoktur efendim, maddeyi ka
bul edenler lütfen el kaldırsın, kabul etmeyenler el 
kaldırsın, kabul edilmiştir. 

Otuz Dördüncü Madde — Yİrmıi yedinci mad
de mucibince müessesesindeki tebeddülatı müddeti 
zarfında ihbar eetmeyenlerin bu tebettülâtın sükutu 
halinde ruhsatnameleri bir sene müddetle muvakka
ten istirdat olunur. 

REİS — Mütalaa yoktur eferidim, maddeyi kabul 
edenler lütfen el kaldırsın, kaibul etmeyenler el kal
dırsın, ka'bul olunmuştur. 

Otuz Beşinci Madde — Yirmi dokuzuncu madde 
ahkâmına muhalif olarak mahalli mal memurlarına 
haber verilmeksizin müessese haricine çıkarılan muaf 
eşyaya ait rüsum, Ticaret Vekâletinin işarı üzerine 
Maliye Vekâletince Tahsilli EmVal Kanununa tevfi
kan beş misli olarak tahsil olunur. 

İki sene zarfında aynı hal tekerrür eylediği tak
dirde gümrük kanununun 64 ncü maddesi ahkâmı 
tatbik ve muafiyet ruhsatnamesi sureti katiyede istir
dat olunur. 

'REİS — Mütalaa yoktur efendim, maddeyi ka
bul edenler lütfen el kaldırsın, kabul etmeyenler el-
kaldırsın, kabul edilmiştir. 

Otuz Altıncı Madde — Otuzuncu madde muci
bince senelik iş cetvellerini senei maliyenin ilk iki ayı 
zarfırida Vermeyen sınai müessese sahiplerine Ticaret 
Vekâletince tahriren tebligat icra olunur. Tebliğ ta
rihinden iki ay hitamına kadar tekrar cetvellerini 
vermeyenlerin muafiyet ruhsatnameleri azami üç se
ne müddetle muvakkaten istirdat edilebilir. 

REİIS — Mütalaa yoktur efendim, maddeyi ka
bul edenler lütfen el kaldırsın, kabul etemeyenler el 
kaldırsın, kabul edilmiştir. 

Otuz Yedinci Madde — Muafiyet ruhsatnamesini 
haiz olan müesseselerden bu kanunun on üçüncü ve 
yirmi sekizinci maddelerinde münderiç mecburiyet
leri ifa ötmediği veya (otuzuncu maddedeki iş cetvel
lerini hilafı hakikat tanzim eylediği tahakkuk eden-
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ler hakkında yüz liradan bin liraya kadar ve bu mües
seseleri teftiş ile vazifedar memurların hüviydtıname-
lerini veya Ticaret Vekâletinin emri mahsusunu 
gördükleri halde ifayı vazifelerine mani olanlar hak
kında iki yüz liradan beş yüz liraya kadar ağır cezayı 
nakdi mahkemelerce hükmolunur. 

ALÎ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Efendim bu 
maddenin Adliye Encümenine havalesini rica ediyo
rum. 

REİS — Efendim, 37 nci maddeyi Adliye Encü
meni istiyor, Encümene tevdiini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın, kabul etmeyenler lütfen el kaldrısın, ka
bul olunmuştur. 

Otuz Sekizinci Madde — Müesseseler aleyhine 
mahakim nezdinde takibat Ticaret ve Maliye Vekâ-
letlerince ifa olunabilir. 

REİS — Mütalâa yoktur efendim, maddeyi ka
bul edenler el kaldırsın, kabul etmeyenler el kaldır
sın, kabul olunmuştur. 

Sekizinci Fasıl 

Müteferrik Mevad 
Otuz Dokuzuncu Madde — Müsaade ve muafi

yetlerden istifade itibariyle sınaî bir müesseseye ait 
arazi ve mebaninin müessesenin tahtı tasarruf veya 
isticarında olmasının farkı yoktur. 

REİS — Mütalâa yoktur efendim. Maddeyi ka
bul edenler el kaldırsın, kaibul ermeyenler el kaldırsın, 
kaibul edilmiştir. 

Kırkıncı Madde — Bu Kanunun üçüncü ve yir
minci maddelerinde zikredilenlerden maada imtiyazlı 
şirketler kavanini mahsusası ve mukaveleleri ahkâmı
na tabi olup kavanini mezkûrede veya mukavelena
melerinde sarahat bulunmadıkça bu kanun ahkâmın
dan istifade edemezler. 

REİS — Mütalâa yoktur efendim. Maddeyi ka
bul edenler el kaldırsın, kaibul etmeyenler el kaldır
sın, kabul olunmuştur. 

Kırkbirinci Madde — Dokuzuncu madde mucibince 
Gümrük ve duhuliye resimlerinden muaf tutulacak 
mevaddı iptidaiye cötveli bu kanunun neşrini takip 
eden iki ay zarfında Maliye ve Ticaret Vekâle'tlerin-
ce müştereken tespit ve beş sene için muteber olmak 
üzere ilân edilir. Her beş sene hitamında yeni cetvel
lerin tertip ve ilânı aynı şeraite tabi olacağı gibi cet
vellere ilâvesine lüzum görülecek mevad hakkmdada 
bu suretle ifayı muamele olunur. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim bun
dan evvel kaibul edilen bir Muamele Vergisi Kanunu 
vardır. O Muamele Vergisi Kanunu ile bu maddeninı 
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alâkasını görüyorum. Acaba bu -iki ay zarfında güm
rükten geçecek mallardan alınacak % 6 bu iki ay zar
fında gümrükten ret olunacak mıdır? 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ SAKİR DEY (Ça
talca) — Efendim, Hakkı Tarık Beyefendinin sualleri 
iki suretle mütalaa edilebilir. Eğer Kanunun ahkâ
mından istifade etmekte olan müessesat için ise müs
pet cevâp alabilecektir. Bundan sonra yapılan mües
sesat için ise zaten varit değildir. İki ay zarfında işe 
başlayan bir müessesenin istifade etmesi için bu ka
nun ahkâmının şimdiden mevzubahis olması mümkün 
müdür? Mövcut müessesatın yani istifade eden mües-
sesatın muamele vergileri hakkında, Encümeniniz, 
arz edilmiş olan lâyihai kanuniyenin 11 nci maddesi 
hükmünün tatbiki mümkün olacağı kanaatindedir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, on 
birinci maddeyi lütfen izah ederler mi? 

ŞAKIR BEY (Çatalca) — 11 nci madde lâyihada 
yazılıdır efendim. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, 
Bütçe Encümeni Reisi muhteremi yalnız bir nokta
dan bahsettiler. (Mevcut müesseseler) Mevcut mües
seseler iki türlüdür. 

Birini şimdiye kadar Teşviki Sanayi Kanunundan 
istifade etmiyordu, fakat mevcuttur ve bir haziran
dan itibaren Muamele Vergisine tabidir. Şimdi bu 
Kanunun bu maddesi iki aylık bir müddet koymuş
tur, mevaddı iptidaiye için bir müddet tertip edilecek 
tir. Bu müddet içinde bir taraftan Muamele Vergisine 
tabi müesseseler acaba Ibu Muamele Vergilerini dipo-
zitio şekil ve suretiyle mi gümrüklerde bırakacaklar
dır. Taki iki ay zarfında bu Teşviki Sanayi Kanu
nundan istifadelerini temin ettikleri zamanda mah
suplarını icra Edebilsinler. Öğrenmek istediğim nokta 
budur. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Mevaddı iptidaiye cet
velleri ancak gümrük resmi ile duhulüye resminden 
istisnayı tazammun eder. Bu cetvellerin Muamele 
Vergisi ile irtibatı yoktur. Binaenaleyh Hakkı Tarık 
Beyefendinin cetvellerde deroedileeek mevaddı ipti-
daiyenin Muamele Vergisinden ister müeccel suretiyle, 
ister derhal tediye edilmek suretiyle olsun istifadeleri 
kabil dup olmayacağı hakkındaki noktai nazarları 
varit değildir. Muamele Vergisinin bu Kanunlara 
doğrudan doğruya temas eder bir ciheti olmadığını 
burada arz etmek mecburiyetinde olduğumuz için 
Muamele Vergisine karşı herhanlgi bir noktai nazarı 
lâyihanın bu maddesiyle bilhassa murtabıt addetmeye 
mahal görmemekteyiz. 

REİS — Efendim, başka mütalaa yoktur, mad
deyi aynen reye arz ediyorum, kabul edenler lütfen 
el kaldırsın, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın, ka
bul edilmiştir. 

Kırk İkinci Madde — Bu Kanunun neşrinden ev
vel muafiyet ruhsatnamesi almış bulunan bilumum 
müesseseler 1 Kânunuevvel 1329 tarihli Teşviki Sa
nayi Kanunu muvakkatinin hitam müddetine kadar 
eski müsaade ve muafiyetlerden istifadeye devam 
edebilirler. Bunlardan 1927 senei maliyesi nihayetine 
kadar müracaat edenler sınıflarına göre ve bu kâ
nun ahkâmına tevfikan yeniden muafiyet ruhsatna
mesi almak hakkını haizdirler. 

REİS — Mütalaa yoktur. Maddeyi reye arz edi
yorum, kabul edenler lütfen el kaldırsın, kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

Kırk üçüncü madde — Bu kanunun sureti tatbiki 
Ticaret Vekâletince tanzim ve İcra Vekilleri Heyetin
ce tasdik kılınacak bir talimatname ile tayin olunur. 

REİS — Mütalaa yoktur, Maddeyi reye arz edi
yorum, kabul edenler lütfen el kaldırsın, kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın, madde kabul edilmiştir. 

Efendim, diğer maddeler Adliye Encümeninden 
gelecek madde ile birlikte müzakere olunacaktır. 

ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Efendim ha
zırdır. 

REİS — Efendim, Adliye Encümeni 37 nci mad
deyi getirmiştir, okunacaktır : 

Riyaseti Celi leye 
Adliye Encümenine tevdi buyrulan teşviki sanayi 

kanununun otuz yedinci maddesinde mevzuu bahis1 

olan cezayı nakdilerin teshilen lilmaslâha Sulh Mah
kemelerince tahtı hükme alınması daha muvafık ol
duğu mülâhaza olunduğundan maddei mezkûredeki 
(Mahkemelerce) kelimesi yerine (Sulh Mahkemele
rince) diye tashih edilerek reye arz edilmesini arz ey
leriz. 

Adliye Encümeni Reis Vekili Mazbata Muharriri 
Kastamonu Ali Nazmi 

Necmettin 

Kâtip Konya 
Bozok Tevfik Fikret 

• Ahmet Hamdi 

Kastamonu 
Hasan Fehmi 

REİS — Adliye Encümeninin tadilini aynen reyi
nize arz ediyorum, kabul edenler lütfen el kaldırsın, 
kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın, kabul edilmiş
tir, 
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Maddedeki (Mahkemeler) kelimesi (Sulh Mah
kemeleri) şeklinde tashih edilmiştir. Maddeyi bu su
retle reye arz ediyorum; Kabul edenler lütfen el kal
dırsın, kahul etmeyenler lütfen el kaldırsın, kabul edil
miştir. 

Kırk dördüncü madde — Bu kanun 1 Haziran 
1927 tarihinden muteber olup hükmü 1 Haziran 1942 
tarihine kadar caridir. 

Bu tarihte bilumum muafiyet ve ruhsatnameleri 
hükümden sakıt olur. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — 34 ncü madde mucibince 
görülüyor ki 194Q sonesinde müracaat eden bir mües
sese sahibi ancak iki sene istifade edebilecek, ondan 
sonra sakıt olacak. Acaba ondan sonra sınayi mües
seselerin vücudundan îstiğa mı hasıl olacak, yalnız İki 
seneye münhasır olmasının esbalbı nedir? 1940 sene
sinde müracaat eden müessese ashabının müracaat 
tarihinden itibaren 14 sene zarfında istifade etmesi 
kaibil olmayacak mıdır? Ne için bu müddete hasredil
miştir? Bendeniz bunu anlamak istiyorum. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Şükrü Beyefendinin te
mas buyurdukları cihet mazbatamızda arz edilmişti, 
Encümeniniz Teşviki Sanayi Kanununun mahiyetini 
nazarı itibara alarak müddetin 'herkes hakkında aynı 
zamanda hitam bulmasını daha faydalı olmak üzere 
telâkki etmiştir. Eğer her müddet ruhsatname tarihin
den itibaren on beş sene cereyan etmek lâzım gelse 
idi, 10 sene sonra muafiyet ruhsatnamesi almış olan 
herhangi bir müessesenin 15 sene daha istifade et
mesi lâzım geleceğine göre kanunun neşrinden yirmi 
beş sene sonra da kanun hükmünün tatbiki icabeder-
di. 

15 sene sonra Teşviki Saha yi Kanunu mevkii me
riyetten kalkmış ve bazı müessesatın hakkı sukut et
miş olduğu sırada bir kısmını diğerinin aleyhine ola-. 
rak himaye etmek harice karşı bilhassa sanayimizin 
himayesi maksadiyle düşünülmüş olan 'bütün bu mü
saade ve muafiyetler ile dahili sanayiin birbirine karşı 
yekdiğerinin aleyhine olarak himaye edilmesi gibi bir 
neticeye müncer olabilirdi. Bunu bertaraf ötmek için 
Encümeniniz sarahaten bu maddeyi (15 sene sonra 
bütün muafiyet ruhsatnameleri hükümden sakıt olur) 
suretinde arz etmek lüzumunu görmüştür. 

REİS — Bask'a Mütalaa yoktur, maddeyi reye arz 
ediyorum, kabul edenler lütfen el kaldırsın, kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

Kırk beşinci madde — Bu kanunun ahkâmını ic
raya tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi aynen reyinize arz ediyorum 
kabul edenler lütfen el kaldırsın, kabul etmeyenler el 
kaldırsın, kabul edilmiştir. 

Efendim, kanunun heyeti umumiyesini reyi âli
nize arz ediyorum, kabul edenler lütfen el kaldırsın, 
kabul etmeyenler el kaldırsın, kalbul edilmiştir. 

Efendim, reylerini istimal etmeyen rüfeka lütfen 
reylerini istimal etsinler. İstihsali ârâ muamelesi hi
tam bulmuştur. 

12. — Aydın Demiryolları Şirketiyle akdolunan 
itilâf namenin imza ve teatisi hakkında hükümete me
zuniyet verilmesine dair 11574 numaralı kanun lâyi
hası ve Nafıa ve Bütçe Encümenleri Mazbataları. 

REİS — Okunacaktır efendim. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 1 . 1 . 1341 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet : 6/30; 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Aydın Demir Yolunun 1 Kânunuevvel 1914 tari

hinden 1 Şubat 1919 tarihine kadar hükümet tarafın
dan işgal ve işletilmesinden diolayı 3 Temmuz 1339 
tarihinde münakit itilâfnameye zeylen Nafıa Vekâ
leti Celilesince tanzim olunan ve İcra Vekilleri He
yetinin 28 . 12 , 1340 tarihli içtimaında ledettetkik 
Meclisi Âliye arzı takarrür eden lâyihai kanuniye ve 
merhütu itilâfname ile esbabı muci'beyi havi tezkere 
sureti leffen takdim kılınmıştır. 

Muktezasının ifasına müsade buyrulmasını istir
ham eylerim efendim. 

Başvekil 
Ali Fethi 

'Başvekâleti Gelileye 
Aydın Demiryolunun 1 Kânunu evvel 1914'ten 

1 Şubat 1919 tarihine kadar Hükümet tarafından iş
gal ve işletilmesinden dolayı kasadan alınan nükuta, 
eşhası saliseden tahsil edilen meıbaliğe ve istihlâk edi
len alât ve malzemeye, edevatı müteharrikeye, umum 
işletme varidatına, nakliyatı askeriye ücuratına vesai-
reye müteallik hesabatının ve diğer cihetten bu dev
reye ait işgal ve işletmeye müteallik metalibatın (tet
kiki için ikisi hükümet ve ikisi şirket tarafından mün-
tehap bir ehlihibre komisyonu teşkil ve tarafeyn ehli
hibreleri arasımda ittifak hâsıl olamadığı takdirde 
keyfiyetin hakeme tevdi edilmesi Heyeti Vekilei Ce-
lilenin mezuniyeti ile Vekâleti acizî ve Aydın Demir
yolları Şirketi murahhası Müsyü Alminparker ara
sında teati olunan 3 Temmuz 1339 tarihli itilâfname 
ahkâmından bulunmasına binaen Hükümet ve şirket 
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murahhaslarından mürekkep olarak teşekkül etmiş 
olan ehlihibre komisyonunca cereyan eden müzakera't 
ve yapıl'an tetkikat neticesinde Şirket murahhasları 
tarafından ibraz edilen mütalibaıt listesine nazaran 
hini işgalde şirketin kasa mevcudu ve eşhası saliseden 
tahsil edilen mebaliğ, varidat, haşaratı maddiye, 'te
dahülde kalan varidatın faiz, mctalibatın tahsil ve 
tespiti için ihtiyar edilen masarif, Harbi umumide 
gayrı müsdahdem memurini ecnebiyeye verilen avans1 

namlariyle cem'an (2 466 805) iki milyon dört yüz 
altmış altı bin sekiz yüz beş lira talep edilmekte oldu
ğu anlaşılmıştır. 

Talebi vakiin istinat ettiği Vesaik ve hesabatın 
bir kısmı mühimmi murahhaslarımız tarafından kâfi 
ve şayanı ihtiyaç görülememiş ve yalnız (950 790) 
Dokuz yüz elli bin yedi yüz doksan liralık bir kısmı 
bazı kuyut ve suru t dahilinde kabul olunabileceği 
mütalaa edilmiş ise de işbu husus şirket mürahhasla-
rınca kabul edilmemiş ve itilâfname ahkâmına tevfi
kan keyfiyetin hakeme ıtevdi edilmesi iktiza eitmiş ise 
de, husulü itilâf zımnında şirketle bir kere daha mü
zakere edilmesi Vekâleti acizîce tensip edilerek An
kara'ya gelen şirket mümessilli Müsyü Parket ile ce
reyan eden müzakerat neticesinde Devletin bir taah
hüdü malîsi ^olması hasebiyle Büyük Millet Meclisi
nin kabul ve tasdikine talikan merbut itilâfname 
müsveddesi ahkâmı tarafeynce kabul edilmiştir. 

işbu itilâfname mucibince şirketin yüzde dört ve 
yüzde beş faizli tahvilâtlarının hattı mezkûrun Hükü
met tarafından işgal müddeti olan dört sene iki aylık 
faizlerinin mecmuu bulunan (618 138) altı yüz an 
sekiz bin yüz otuz sekiz liranın hattın hini mubayaa
sında mubayaa bedeli ile beraber hükümetimizce şir
kete verilmesi deruhte olunmuştur. 

Ancak Hükümetlimiz arzu ettiği takdirde işbu 
meblağ hattın mubayaasından evvel dahi verilebilir. 
işbu faiz bedelâtı liçin itilâf namenin tarihi imzasından 
tediye zamanına kadar geçen müddet için senevi yüz
de dört buçuk faizi basit yürütülecek ve yirmi yedi 
bin küsur liraya baliğ olacak olan işbu faiz esas iti
bariyle hasılatı safiyeden mahsup edilmek suretiyle 
tespit olunacaktır. 

Salifülarz dört sene iki aylık tahvilât faizlerinin 
vadeleri tarihinden itibaren itilâfhamenin imzası ta
rihine kadar geçecek müddeti için ayrıca yüzde dört 
buçuk faizi basit yürütülecek ve baliğ olduğu miktar 
sermayeye kalbedilerek işbu sermayenin yalnız sene
vi yüzde dört buçuk faizleri şirket tarifesinin hini tet
kikinde imkân görüldüğü takdirde nazarı itibara alı
nacak ve bu faizlerin dahi tediyesini kâfi hâsılat te

min edecek surette tarifeler tespit edilecektir. Yani 
itilâfnamenin imzasından mubayaanın icrasına kadar 
olan faizler hâsılatı safiyeden ve tarihi işgal olan 1914 
denesi Kânunuevveli iptidasından itilâfnamenin ta
rihi imzasına kadar geçen müddet zarfındaki faizler 
de tarifelere zammedilmek suretiyle mahsup oluna
caktır. Her iki suretle mahsup olunamadığı takdirde 
işbu faizlerin tediyesi mubayaanın hini icrası'na kadar 
tecil olunacaktır. Şirketle teati olunan 3 Temmuz 
1339 tarihli itilâfname mucibince 1923 senesi Eylü
lünden sonra tatbik edilmekte olan tarifeler her altı 
ayda bir hükümet ve şirket murahhaslarından mü
rekkep olarak teşkil edilen bir komisyon marifetiyle 
ve her türlü ahval ve şeraitin anasır ve avimilini ve 
malzeme ve hayat pahalılığı kambiyo vesaire ile bir
likte şirketin tahvilâtı adî ve imtiyazlı esham faizle
rini nazarı dikkate almak suretiyle tayin ve tespit 
olunması kabul olunmuş idi. 

İşbu itilâfname ile salifülarz sermayeye kaybedile
cek olan meblağın yüzde dört buçuk hesabı ile faizi 
senevisini temin edecek surette tarifelere imkân gö
rüldüğü takdirde ayrıca bir zammliyat icrasını işbu 
komisyon nazarı itibara almakla dahi mükellef bulu
nacaktır. 

Bazı mevaddın on beş sene için gümrük resminden 
muafiyetine gelince : Şirket bu hususta gösterilen 
menfaat senevî üç bin İlâ dört bin liraya 'bal'iğ olan 
madeni köprüler, ray alât ve edevatı muharrike ve 
müteharrike ve teferruatı gibi mevaddın muayyen 
bir müddet için gümrük resminden istisnasından iba
rettir. Şirkeüin salâhiyettar vekili .ile parafa edilen ve 
3 Temmuz 1923 tarihli itilâm'nameye zeylen tanzim 
olunan merbut itilâfname ile bu baptaki kanun lâyi
hası Heyeti Celilelerince badettetikik Meclisi Âliye 
arz olunmak üzere leffen takdim kılınmıştır efen
dim. 28 Kânunuevvel 1340 

Nafıa Vekili 
Feyzi 

3 .Temmuz. 1339 tarihli İtilâfname Sureti 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti namına 

hareket eden Nafıa Vekili Feyzi Beyefendi ile Ay
'dın Demiryolları Şirketinin salâhiyettar Vekili Mös
yö AMnparker beyninde mevadı atiyede itilâf edil
miştir: 

1. İşbu itilâfnamenin teatisi tarihinden bir ay 
sonra ikisi Hükümet ve ikisi şirket tarafından mün-
tehap dört kişilik bir ehlihibre komisyonu teşkil edi
lecektir. 
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İşbu komisyon bir cihetten Aydın hattının -
Kânunuevvel 1914 den 1 Şulbat 1919 tarihine kadar 
hükümet tarafından işgal ve işletilmesinden do-
Ijaıyı kaisialdıan aüııniaın mukuıda ©şbaisı saliisıadm 
tahsil edilen mebaliğa sarf ve istihlâk edilen alâıt ve 
malzemeye edevatı müteharriıkeye umum işletme hâ
sılatına nakliyatı askeriye ücuratına vesaireye müte
allik hesabatı ve diğer cihetten şirketin bu devreye 
ait işgal ve işletmeye müteallik matalibatını tetkik 
edecektir. 

Tarafeyn ehlihibreleri arasında ittifak hâsıl ola
madığı takdirde muhtelifünfih noktalar hakkında 
ayrı ayrı raporlar tanzim edilecektir. 

Ve şu takdirde keyfiyet 23 Eylül 1856 tarihli 
muka'belei asliyenin 26 ncı maddesi mucibince ha
kemlere tevdi edilecektir. Hakemler arasında dahi 
ittifak hâsıl olmazsa meselenin sureti katiyede hal
li zımmında muvafakati tarafeyn ile bir maruf hu-
ıkukşinas üçüncü hakem tayin edileceği mukarrer
dir. Ehlihibre komisyonu işbu itilâf namenin tarihi 
imzasından hilitibar azamî iki mah zarfında işe mü
başeret edecek ve altı ay zarfında da mesaisini hita
ma erdirecektir. 

Ehlihibre komisyonunca bir neticei katiye istih
sal edilmediği takdirde mesele her halde yedi ay zar
fında hakemelere tevdi edilecektir. 

Hakemler keyfiyetin kendilerine tevdi tarihinden 
itibaren üç ay ve üçüncü hakem ise kezalik tevdi ta
rihinden itibaren üç ay zarfında karar verecektir, Ha
kemlerin hükmü katî ve vaoibülicradlr. Hükümetin 
dahi muhtelif hesaplarda şirkette tahakkuk edecek 
matlubu hesap edilecektir. Şirket 1 Şubat 1919 ta
rihinden sonraki müddete ait haşaratı maddiyenlin 
ica'bedenlerden tazminini talep etmek hakkını muha
faza eylediğini beyan ve Türk Hükümeti dahi işbu 
beyanatı kaydeder, 

Ancak Türk Hükümetinin mes'ul olâmıyacağı iş
bu devreye ait matalibata, ehlihibreye ve ne de ha
kemlerin tetkikatına tevdi edilmiyecektir. 

% Elyevm tatbik edilmekte olan yolcu ve eşya 
tarifeleri 20 Temmuz 1923 tarihinden itibaren Ey
lül 1923 nihayetine kadar yüzde yirmi beş tenzilâtla 
muvakkaten tatbik edilecektir. Araba, edevatı müte
harrike ve hayvanat tarifeleri diğer şifketlerinikıine 
müşabih olduğundan altı emsal yerine beş emsal 
ile zarbedilerek tatbik edilecektir. 

1923 Eylülünden sonra tatbik edilecek olan tarife
leri tetkik etmek üzere ikisi şirket ve ikisi de hü
kümet tarafından tayin edilecek dört, azadan mürek-

î kep bir komisyon teşkil edilecektir. Bu komisyon ah
val ye şeraitin anasır ve avamilirii nazarı itibara ala
rak tarihi mezkûrdan sonra tatbik edilecek olan tari-

I felerin esasını tayin edecektir. Bu tarzda bir komis-
I yon tatbik edilecek olan tarifeler meselesini her altı 
I ayda bir tetkik edecektir. 

îşbu tarifeler muvakkat olduğundan tarafeynin 
mukavelenameden mütevellit hukuku hasseten mah
fuzdur. 

I Eribabı ihtisastan maada müstahdemini Türk ol-
I mak şartı ile, İcra Vekilleri Heyetinin 3 . 7,, 1339 

tarihi içtimaında takarrür ve Türkiye Büyük Millet 
I Meclisi Riyaseti Celilesinin tasvibine iktiran eyleyen 
I kararname ile kabul edilen işbu itilâf name Ankara' 
I da iki nüsha olarak tanzim ve teati edilmiştir. 3 . Tem

muz . 1339 

Aydın Demiryolları 
I Şirketinin Salâhiyettar ' • 

Vekili Nafıa Vekiİ 
Alvin Parker Feyzi 

I Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 19 . 4 . 1341 

I Nafıa Encümeni 
37 

Nafıa Encümeni Mazbatası , , 
I Riyaseti Celileye 
I Hükümetin Aydın Demiryolu Şirketi ile yaptığı 
I itilâfname Encü'menimizce tetkik olundu, İtilâfname-

nin birinci maddesi Demiryoluna ait tahvilâtın faiz-
I lendirilmesinin Hükümetçe kabul ve taahhüt olunma-
I sidir, Hususu mezkûrun salâhiyeti tetkikiyesi daha 
I ziyade Muvazeneli Maliye Encümenine ait olmakla 

heralber faizlendirilme esasının kahulünü Encümeni -
I miz hükümetçe harp mesuliyetlerinin tekeffül olun

ması mahiyetinde görmekte ve memleketimizdeki bilu-
I mum yerli ve ecnebi sermayelerinin harp dolayısiyle 
I maruz {kaldıkları muhtelif zararlar nazarı teemmüle 

. I alınınca böyle bir prensipin mevzuu olmasının ne 
I kadar mahzuru davet eyliyeoeğine işaret etmeyi lü

zumlu telakki etmektedir, îtilâfnamendn ikinci mad
desi bir kısmı yüzde dört diğer kısmı yüzde beş nis-

I petinde olan tahvilât faizleri için alesseviye yüzde 
I altı faiz hesap edilmesi hükümet zararına kaydoluna

cak bir keyfiyet ise de bilmukabele faizlerin her türlü 
I esa'satı fenniye ve mantıkiye haricinde faizi basit ola-
I rak tezekkür 'olunması hükümet lehine mühim Wr 
[ menfaat olarak kaibul olunmak lâzımdır. 
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Beşinci maddenin tesiri tarifenin cüz'î bir miktar 
fereffüü imkânını ihzar eylemekten ibarettir, Keza-
lik itilâfnamenin altıncı madesi mucibince on beş 
sene müdetle şirketin hariçten celbedeceği muayyen 
malzeme için gümrükten muafiyet 'keyfiyeti hükü
metçe şirkete itilâf namenin kabulü için bahşedilmiş 
fok 'taviz mahiyetinde görülmektedir. 

İtilâfna'me bittabi bir lâyihai kanuniye olmayıp 
rızayı tarafeyn ile tanzim le'dilir. Bir vesika olmak 
ve mesele uzun zamandan beri sürüncemede kalmış 
olup tesrii halli zarurî bulunmak İtibariyle şeraitinin 
gayrı müsait bazı nukatırta rağmen bir an evvel inta
cını Encümenimiz muvafık bulmakla Heyeti Umumi-
yeye arz olunur. 

Nafıa Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Trabzon Edirne 

Ahmet Muhtar Hüseyin Rıfkı 
A.Zai Aza 

Ordu Caniik 
Faik Süleyman Necmi 
Aza . Aza 

Eskişehir Artvin 
Mehmet Arif Hilmi 

Aza 
Ergani 
İhsan 

Rapor 

Muvazene! Maliye Encümeni Riyasetine 
Berayı tetkik havale buyrulan Aydın Demiryoluna 

ait ve Hükümeti Cumhuriye ile Şirket arasında mü-
nalkit itilâfnameyi makamı aidinde mevcut evrak ve 
dosyalar talep olunarak ayrı ayrı mütalaa ve alâka
dar memurlardan lüzum görülen malumat alınmak 
suretiyle ariz ve amiık tetkik eyledik. Esas ruhu iti
lâf nameden vasıl olduğumuz kanaat ve mütalâatımız 
ıbefveçhi atî maruzdur. 

Harbi umumînin 1 Kânunuevvel 1330 (1914) 
tarihinden 1 Şubat 1335 (1919) tarihine kadar 
müruru eyyam Zarfında sabık Osmanlı Hükümeti 
Aydın Demiryollarının gördüğü lüzum üzerine işgal 
ve idaresini bir müddet Nafıa Vekâletine badehu 
yeniden teşkil eylediği askerî demiryollar ve liman
lar idaresine terk ile hükümet namına olarak idare 
ve işletmiştir. Bundan dolayı Şirketi mezkûr işletme 
müddeti olan dört sene İki aya ait olarak hükümeti 
cümhuriyeden, 

I., Şirket kasasından alınan nukut, 
2. Eşhası saliseden tahsil olunan nukut, 
3, İstihlâk edilen alât ve malzeme, 

4. Edevatı müteharr ike, 
5. U m û m işi ettim© varidattı, 
6. Nakliyatı askeriyeden dolayı ücuralt, 
Esmanı baliğası olarak 2 466 508 İngiliz liralık 

zarar ve ziyan talebinde bulunmuştur. Müddeiyat ı 
mezkûre üzerine Hükümet i Cumlhuriıye Nafıa Vekâ
leti, mezkûr iki küsur milyonluk malülubatı tetkik, ey
lemek üzere şirketle ikisi kendi tarafından diğer ikisi 
şirket tarafından irae olunmak üzere dört kişilik bir 
ehlihibre komisyonu teşlkil ve komisyon azaları ara
sında ihtilâfı eifkâr vukuunda keyfiyetin hâkeme tev
diine dair 3 T e m m u z 1339 tarihli bir itilâfname akit 
ve İzmir 'e murahhaslar ını izam eylemiştir. 

Murahhaslarımızın evrakı hesabiye ve fenniye ile 
zemin üzerinde yaptıkları tetkikat neticesinde şirketin 
i rae eylediği evrak ve vesaiki bdsabiyenin şayanı ka
bul görülenü'yecek derecede yüksek tutulduğu ve ta
lebi vakiin o da bazı kuyuda tebaiiyetle ancak 950 790 
T ü r k lirasına baliğ olabileceği anlaşılmıştır. 

H e r iki taraf murahhaslar ı arasında görülen bu 
azim fark neticesinde meselenin halli hakeme kalmış 
ise de o esneda Nafıa Vekili bulunan Diyarbekir Me
busu Feyzi Beyfendi bir defa da ve bizzat şirket mü
messili Müsyü Barker ile meselenin müzakeresini ten-
ısipp ederek binnetice bugün elimizde bulunan itilâf-
nameyi meydana getirimişlierdir. 

î t i lâfname bir taahhüdü malîyi tazammun etmekte 
bu lunduğundan hükümete imza salâhiyeti verilimesi 
z ımmında İcra Vdkillerii karariyle Meclisi Âliye sevk 
ve Heyet i U m u m iyece de Nafıa ve Muvazene encü-
rnen'lerine havale buyrulmuştur. 

Vâsıl o lduğumuz kanaata göre uzun süren muza-
kera t neticesinde, şirket metalibinin sabık Osmanlı 
Hükümet in in halttı işleitliği dört sene iki aya ait ola
rak kendisinin itaya mecbur olduğu ve sermayei aslîsi 
olan % 4, % 5 faizli tahvilât faizlerinin hükümetçe 
tediyesi taahlhüt olurtmaisı basit formülüne irca ile 
Nafıa Vekâletine ve vekâletçe de bu formül şayanı 
kabul görüldüğünden faizlerin esmanı baliğası derhal 
tösviye edilmek veya edilememek suretleri müta lâa 
o lunmuş ve itilâfname ona göre tanzim olunmuştur . 

İtilâfnamenin birinci maddesi meibdei işgal olan 
1 Kânunuevveli 1914'den mlühtiahai işgal olan 1 Şu
bat 1919 tarihine kadar m ü r u r eden dört s'ene iki ay
lık müdde te ait tahvilât faizlerimin tediyesi tarafı hü
kümetçe kabul olunduğunu işar ve takabbül olunan 
miktarı itilâf namenin tarihi akdinden itibaren tarihi 
mübayaalsı olan (1950) senesine kadar arzu eylediği 
bir zamanda tediye edebileceğini tespit etmektedir. 

— 624 
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İkinci madde; birinci maddede mezlkûr tahvilât 
faizleri mecmuunun itilâfnamenin imzasını müteaikip 
ademi tediyesi takldirinde buna her sene yüzde alici 
faizi basit ita olunacağı. 

Üçüncü madde; ikinci maddedeki faizden maada 
işgal zamanında tahvilâtlara her sene verilecek faiz
lerin tarihi tediyelerinden itibaren tarihi itilâfnameye 
kadar geçen müddetleri için % 6 faizi basit hösap ve 
mecmuu baliğalarını bir sermayei mefruza addederek 
bu miktara her sene için % 6 faizi basit verillmesini 
amirdir. 

Yalnız umum deynin itfası, zamanında yalnız faizi 
basitler mecmuu nazara alınıp mezkûr sermayei mef-
ruze hesaba ilâve edlilmeyecekitir. 

Dördüncü madde; ikindi ve üçüncü maddelerdeki 
faizlerim beşinci maddede mezkûr olduğu veçhile ta
rifeleri yülk'seMmek suretiyle tediyesi mümkün ola
madığı takdirde bu faizlerin tesviyeleri tarihi muba
yaaya kadar tecil Olunabileceğini işar etmektedir. Bu 
dört madde itilâfmamenin ruhu aslîsini teşkil ediyor. 

'Beşinci madde; yukarıda maruz faizlerin sureiöi 
'tesviyesini daiha doğrusu itilâfnamenıin şekli tatbikini 
göstermektedir. Ruhu maddeye nazaran mezkûr iki 
kıısım faiz Aydın halttı tarifelerini yükseltlmek sure
tiyle elide edilecek fazlai varidatla tesviye olunacak -
lt.Ii'i 

Şekli hesap berveçhi atîdir: 
3 Temmuz 1339 itıilâfnamesıi ile teşkil olunacak 

tarifeler komisyonu hattitın umum varidatını nazara 
alarak hâsılatı safiyedan hattın sermayei aslîsi olan 
% 4, % 5 tahvilâtlariyle % 6 eshamlarının faizleri
ni badeltitesvilye kalan bakiden serima<yei mefruzeye 
% 6 faiz tefrik ve şayet bir miktar daha kalırsa dey-
ni aslî olan rhikıtann yüZde alitı faizi de tediye edile
cektir. Bundan da baki kalırsa hükümetlin hesabına 
şeritli defter eyleyecektir. Yahut tarifeleri, evveleirn'ir-
de şirketin sermaye faizlerini tediye badehu hükü-
met'in taahhüt eylediği üçüncü maddedeki faizi tes
viye edecek surette yükseltecek tarifenin biraz daha 
terfii mümkün olduğu takdirde ikinci maddedeki fai
zin tesviyesi de düşünülecek, aksi talkdirde bu miktar 
hattın mubayaası tarihine terk olunup hâsılaitta fazla
lık görülürse altİyen yapılacaik hesabı katî zamanında 
naZara alınmak üzere hükümetin matlubu olaralk gös
terilecektir. 

Altıncı madde; şirketin memaTifei ecnebiyeden it
hal edeceği lokomotif, vagon ve yedek parçaiları gibi 
eşyanın gümrükten affı meselesidir. 

Yeldinci madde; bu itilâfnamenin imzası ile hü

kümet arasında mevcut bilcümle ihtilâfın merfu ola
cağım işar eyliyon 

Yukardaki maddelerin tatbiki halinde hükümetin 
ita ile mükellef bulunacağı mekadirin rakamen ira-
esi de nafi olacağı ülmlit olunduğundan berveçhi atî 
arz olunmuştur. 

«AHdığımız malumata nazaran Aydın hattının ser
mayesi berveçhi adidir.» 

İngiliz lirası 

994 340 Adi esham 
10 900 Adi esham 

30a 000 İmtiyazlı esham 

1 305 240 (A) 
1 957 552 '% 4 faizli tahvilât 
1 401 Ö25 % 5 faizli tahvilât 

3 358 577 Cem'an yekûn İngiliz lirasıdır. 
4 663 817 

fülâfname 1927 senesinde kabul olunduğu farz 
olunmuştur. 

îş'ga'î müddeti 1. Kânunuevveli. 1 4 - 1 . Şubat, 19, 
•dönt sene idi aydtn 

Birinci madde mucibince hükümet; tahvilâtlar dört 
sene ,ikli ay için % 6 faiz kabul ediyor. Faizlerin bir 
senelik m'iktarı : 

1.957.552/X 4 
•% 4 tahvilât! ı faiz ' = 78.302.03 

100 
1.401.025 X 5 70.051.25 

<% 5 Itahvilâıth faliz — = ... (B) 
'100 148.353.33 

Dört senle iki ay yani efâi ay 'için 
148.353.33 X/50 

= 618.138.00 (S) İngiliz lirası 
n 

Bu miilktar Hükümıdin asıl borcunu teşkil ediyor. 
Bu mCıkitan derhal ita eyiîer ise şirket bilcümle maitlu-
batından vaz geçecekltir. 

Mamafih hükümet bu borcu berveçhi atî faizleri 
vermek: üzere 1950 senesine kadar temdit edebilir ki 
bu surette miktarları berveçhi atidir: 

Evvelâ : İkincil maddede olduğu veçhile her sene 
000.618.138 (S) liraya yüzde afodan faiz verecektir. 

618.138 
Bu miktar C .... X 6 = 37.088.28 (S) In-

100 
giliz lirasıdır. 
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Saniyen tahvilâtlara 1914 Kânunuevvel iptidasından 1919 Şubat iptidasına ikadar olan senelerin iptidasında 
Şirketin tahvilât sahiplerine itaya medbur olduğu faizlerin (tarihi itilâfname olan) 1927 senesine kadar gü-
zeran eden zamana ait yüzde altıdan faizleri alınıp esmanı balâsına yüzde altıdan faizi basit verileecktir ki 
miktarları her sene tediye olunan tahvilât faizleri; 

I. 1 Kânunuevvel 1914 - 1 Kânunisani 1915 bir aylık yukarıda bulunan (B) miktarı 

148 353,33 

12 
II. 1 Kânunisani 1915 - 1916 bir senelik 

III. 1 Kânunisani 1916 - 1917 bir senelik 
IV. 1 Kânunisani 1917 - 1918 bir senelik 
V. 1 Kânunisani 1918 - 1919 bir senelik 

VI. 1 Kânunisani 1919 - 1 Şubat 1919 bir aylılk 

= 12 362,77 

148 353,33 
148 353,33 
148 353,33 
148 353,33 
12 362,77 

618 138,86 

itilâfname tarihi 1927 kabul olunduğuna nazaran bu her sene verilmesi lâzım gelen faizlerin tediyelerinden 
itilâf name tarihine kadar geçen müddet için % 6 faizleri; 

12 362,77 X 6 
Yukarıda I numara ile gösterilen meblağın (1915-1927) 12 sene için — X 1 2 = 8 901,19 

100 

148 353,33 X 6 
» II numara ile gösterilen mdblağın (1916-1926) 11 sene için — X 11 = 97 913,20 

100 

148 353,33 X 6 
» III numara ile gösterilen meblağın (1917-1927) 10 sene için X"10 = 89 012,00 

100 

148 353,33 X 6 
» IV numara ile gösterilen mdblağın (1918-1927) 9 sene için —̂ X 9 = 80 110,80 

100 

148 353,33 X 6 
» V numara ile gösterilen meblağın (1919-1927) 8 sene için — X 8 = 71 209,60 

100 

12 362,77 X 6 
» VI numara ile gösterilen meblağın (1920-1927) 7 sene için — X 7 = 5 192,36 

100 
352 359,25 (H) 

Berveçhi balâ hesap edilen 352 359,25 İngiliz lirası itilâfname mucibince sermaye gibi kabul olunarak her 
sene için buna yüzde altı faiz verilecektir. 

352 359,25 X 6 == 21 141,56 
Miktarı mezkûrun bir senelik faizi :— Jngizilz lirası (D) olur. 

100 
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Balâda maruz olup hükümetçe deyn kalbul olunan 618 138,86 lira derhal tesviye olunamadığı ve faizler de 
verilemediği takdirde Ibeher sene için verilecek faiz miktarı sahifede gösterildiği üzere; 

(C + D) = 27 088,28 
21 141,56 

58 229,84 İngiliz lirası olup 1950 senesinde yani 24 
Sene sonra hat mubayaa edileceği zaman hükümetçe tayin olunacak miktar; 

Faiz mecmuu 582 229,84 X 24 = 1 397 516,16 
Deyn miktarı (Y) 618 138,86 

2 015 655,02 (M) ceman 
İngiliz lirasına (baliğ olmuş olacaktır. 

Faizlerin tarife ile şekli tesviyelerini tetkik faydalı olacağı mütalâasında bulunduğumuzdan ilâveten arz 
olunur? 

Elde ettiğimiz malumata nazaran Aydın hattının 1926 senesinde : 
İngiliz lirası 

432 429 Hasılatı gayri safiye 
267 802 Masarifi umumiye 

164 627 İngiliz liralık hâsılatı safiyesi vardır. 
1927 senesi yani itilâfnamenin akdedileceği sene için (1927 Kânunisanisinde Hükümet tarifelere % 12 zam 

kabul eylemiştir.) 
İngiliz lirası 

432 429 1926 hâsılatı gayri safisi 
484 320 

51 891 yüzde zam tarife 
267 802 Masarifi umumiye Hâsılatı gayri safiye 

216 518 
İngiliz lirası hâsılatı safiye tahmin olunabilir. 
'Binaenaleyh itilâf name kalbul olunduğu takdirde tarife komisyonu evvelâ hat sermayei umumisinin faizlerini 

verecektir. 
Miktarı: Hat sermayei aslisi Faizleri 

İngiliz lirası İngiliz lirası 

994 340 
10 900 

(A) 300 000 
1 957 552 
1 401 025 

Adi esham % 6 faizli 
Adi esham % 6 faizli 
İmtiyazlı '% 6 faizli 
Tahvilât % 4 faizli 
Tahvilât % 5 faizli 

Olup hâsılatı safiyeden tenzil olundukta : 
İngiliz lirası 

226 667 Faizler 
216 518 Hâsılatı safiye 

59 660 
654 

18 000 
78 302 
70 051 

226 667 (T) 

10 149 Lira kadar bir açık zuhur edecektir. Bundan tarifei mevcudenin % 2 kadar tezyit lüzu
mu anlaşılıyor. 
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Bundan sonra Üçüncü maddede mezkûr sermayei mefruze (H) 352 359 İngiliz lirası için yüzde altı faiz 
"hesap olunup buna 'göre de tarife yükseltilecekti. Bu da (21 141,56) : Y İngiliz lirası olup; 

226 667 Sermayei asli faizleri '( ) 
21 141 Serimayei mefruze ( ) 

247 808 Yekûnu faiz 
216 519 (K) Hâsılatı safiye olup ibadettenzil 

31 289 ( ) İngiliz lirası açık zuhur etmekle : 
İmlkân görüldüğü takdirde bugün mevcut tarifelere yüzde yedi zam ile faizi mezkûr tediye olunabilecektir. 
Bu gün Aydwı hattında mevcut misil tarifesi esas tarifenin 0,27 miktarına baliğ olduğundan bunun % 7 

misil tezyidi (bile müşkül Ibulunduğundan asıl 'borç olan (618 138) liranın itfası yahut buna yüzde altı faizi ba
sit itası gayrı mümkün gibi görülmekte olmakla tabiatiyle ibunlar, hattın tarihi mulbayaasına terk olunacak
tır. 

Mamafih bu esnada fazla zuhur ederse o da hükümet hesabına irat kaydolunacaktır. 
Tetkikatımızı dalha tevsi edebilmek için hattın vaziyeti üktisadiyesİ de mütalaa olunmuştur. Hattın 1926 -

1927 seneleri Kânunisani, Şulbat, Mart ayları zarfındaki Marşandiz nakliyatı ile hâsılatı gayri saliyesi ber-
veçhi ati gösterilmiştir. 

1 9 2 6 
Hâsılatı gayri safiye miktarı Nakledilen 

İngiliz lirası Ton 

28 51« 
28 293 
33 239 

90 050 

38 325 
35 997 
43 794 

118 116 

16 492 
17 228 
17 793 

51 513 

1 9 2 7 
22 458 
20 099 
27 224 

69 781 

'Kânunusani 
Şubat -
Mart 

Yekûn 

Kânunusani 
Şubat 
Mart 

Yekûn 

Ve geniş bir şekil ihtimali kabul olunarak nispeti tezayüt hesap olundukta : 
1926 senesi ile 1927 senesi hâsılatı gayri safiyeleri arasında 1927 senesi lehine olarak 0,31 ve naklolunan 

malzeme miktarı arasında kezalik 1927 senesi lehine ölaralk 0,35 bir tezayüt görülmektedir. 
Bu geniş ihtirrtalât bütün sene için kabul edildikte memurin ve müstahdemin m-aaşatı sabit olup masarifi 

umumiyenin yüzde yirmisini teşkil eyleyen yağ, kömür, tamirat vesaire masrafları fazla sirkülasyondan dola
yı yüzde 35 tezayüt edeceği kabul olundukta 1927 senesi için : 

432 429 1926 (hâsılatı gayri safiye 
566 482 Hâsılatı gayri safiye 

134 053 Fazlalık 0,31 
267 802 1926 sarfiyatı umumiye 

286 548 Masarif atı umumiye 
18 746 Sarfiyatı umumiye % 20 sinin 

% 35 fazlalığı 

279 934 

Safi hâsılat elde edilmek ihtimali vardır. 
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Buna göre itilâfname tatibik olundukta : 
226 667 Sermayei asli faizleri 

21 141 Sermayei makruza faizleri 

248 808 İtası medburi olan ilk kısım faizler olup 1927 hâsılat mu'htemelei saf iyesinden tarh olundukta : 
279 934 Hâsılatı safiye! muhtemele 

247 808 Faizleri 

32 126 İngiliz lirası kalmaktadır. 

Bu miktar Iborç aslı olan 618 138 liranın faizi olan 
37 088 liraya yakın ve çök yakın bir miktardır ki bu 
da sıhhate 'karip bir ihtimal ile tarifeleri tezyit et
meden yalnız memleket istihsalâtının tezayüt etmesi 
ile borcun tediyesi mümkün şekle gireceğini irae edi
yor. Maruz veçhile tezayüt, hakikaten biraz ıbait ka-
Ibul olunsa İb'ile bugün Aydın vilâyetinin istila ve tah
ribattan yeni kurtulmuş ve işgal tesirinden dolayı ara
zisini teşkil eden Menderes ovasında henüz yüzde 
Ikırk nispetinde zeriyaıt yapılmamakta olması ve harik-
zede şehirlerin yüzde elli nispetinde inşaatı ikmal edil
mediği nazara alınırsa, vilâyet harbi umumiden ev
velki imar ve ümrana nail olduğu andan itibaren 
her halde tezayüdü Varidat mütalaasının hakikata 
münkalip olacağı kuvvetle ümit olunabilir. 

Aydın hattının her sene Ecnebi memleketlerden 
yaptığı ithalât miktarı elde edilemediğinden altıncı 
madde için hükümetçe yapılacak fedakârlık hakkın
da maddi bir misal 'irae olunamadı. 

İtilâ'fnamede gördüğümüz noksanlar fevait ve me-
hazir berveçhi atidir : 

" a) Maddeler delki hükümetçe verileceği musarrah 
yüzde dört Ibuçu'k faizler altı olacaktır. Üçüncü mad
denin nihayetine ancak işbu meblağa mubayaanın ic
rasına kadar senevi yüzde altı faizi basit yürütüle
cektir, yazılması lâzımdır. 

Üçüncü maddede yazılı sermayei karzi hattın 
mubayaası tarihinde hesaba ithal olunmayacağı yazı
lıdır. Halbuki hükümet arzu ettiği bir zamanda yani 
mubayaa tarihinden evvel tediyatta ve tasfiyei he-
salbaltta bulunmaya salâhiyettar olduğundan böyle bir 
hal karşısında sermayei karzinin hesâbaita giremeye
ceği tasrihi faydalı olur mütalaasındayız. 

Mukavelede faydalı telakki ettiğimiz no'kat berveç
hi atidir : 

1. Türk şirlketi mahiyetinde bulunup kendi sunu 
ta'ksiri olmadan sırf işgal tesiriyle umuru maliyesinde 

hadis olan buhranın itilâfname akdi suretiyle izalesi 
cihetine gidilmesi dolayısıyla memleketin siyaseti ikti-
sadiyesinde müfit bir tesir yapmak ihtimali düşünüle
bilir. 

2. Şirket matlubatının yalnız işgal devrine ait tah
vilât faizlerine kasrı suretiyle haddi asgariye tenzili. 

3. Faizlerin mutedil bulunması. 

4. Hükümet taahhüdatını veznesinden tediyatta 
bulunmaksızın tarifeleri münasip miktarda tezyit et
mekle ifa eyleyebilmesi gibi faydalı olmak ihtimali 
bulunan bazı noktalara tesadüf olunmaikla beraber; 

a) Tahriren ifade edilmemesine rağmen itilâf
name İngiliz lirası üzerine tespit olunmuştur İki bu
nun diğer şirketlerle yapılacak itilâfnamelere esas 
teşkil etmek ihtimali vardır. 

b) Deyni asli derhal tesviye olunmadığı takdirde 
«ki itilâfnameden tesviyesinin derhal yapılmayacağı an
laşılıyor» faizler tarifeleri yükseltmekle itfa olunu
yor. Bu gün Aydın hattı tarifelerini 0,29 derecesine 
iblağ etmiştir. Daha fazlasının mahalli iktisadiyatına 
tesir yapması melhuzdun 

c) Sabık Osmanlı Hükümeti Aydın hattının ka
salarını kendi hesabına işgal etmiştir. Bu gün şir
kete verilecek tazminatın hemen temamiyle işgal al
tında Ikalmış müstahlas vilâyet ahalisine tahmili mu-
vafı'kı nısfet olamayacağı ve aynı zamanda borcun 
tediyesi uzatıldığı nispetinde beşinci maddenin delâlet 
ettiği manaya nazaran hat yeni şekilde garantili 'bir 
hat haline girmiş olması gibi mahzur telakki oluna
bilecek hususta tesadüf olunmuştur. 27.4.1927 

Nafıa Encümeni Muvazenei Maliye 
Azasından Encümeni 

Aydın Mebusu Azasından 
Mühendis Giresun Mebusu 

Mitat Musa Kâzım 
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Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 

Bütçe Encümeni 
Adet : 

150 Karar Numarası 
1/574 Kayıt Numarası 

Bütçe Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Aydın Demiryolunun hesabatı hakkında 3 Tem

muz 1339 tarihinde münakit itilâf nameye zeylen 27 
Kânunuevvel 1340 tarihinde tanzim kılınmış olan iti
lafnamenin tasdiki hakkında olup 19.4.1941 tarihli 
Heyeti Umumiye içtimaında Encümenimize havale 
buyrulan kanun lâyihası Nafıa Encümeni mazibatasiy-
le (birlikte Encümenimize tevdi kılınmakla tetkik ve 
müzalkere olundu. 

İtilâf namenin istinat ettiği esibap ve vesaik ve bu 
(baptaki mütaalaat Bütçe ve Nafıa Encümenlerinden 
'birer azanın müştereken tetkikat icrası ile tanzim ey
ledikleri merbut raporda tafsilen arz olunmuştur. 

Raporda münderiç hususat Encümenimizee de le-
dettetkik itilafnamenin bir emri vakii tasfiye mahiye
tinde 'olduğu ve kabul edilen suveri halli yede hazine 
hukuk ve menafii ile beraber mecburiyetlerini telife 
çalışıldığı ve ihtiva ettiği şeraitin tesiri malisi şayanı 
ehemmiyet bir derecede olmayıp raporda mahzur ol
mak üzere işaret edilen bazı noktaların bu bapta ge
rek Maliye Vekili, gerek Nafıa Vekili Beylerden alı
nan şifahi izahtan sonra mucibi endişe addedilmele
rine mahal olmadığı anlaşılmış ve itilafnamenin tas
diki hususunun Heyeti Umumiyeye arzına karar ve
rilmiştir. Ancak itilafname 1925 senesinde tanzim 
edildiği halde iki seneden beri muamelei tasdikiyesi 
ifa edilememiş olduğundan bu teahhürün istilzam 
ettiği bir tashihin icrası zaruri görülerek ona göre 
birinci maddeye bir kayıt ve 1925 senesinden beri 
Aydın Demiryolları Şirketince hariçten celbedilmiş 
olup, gümrük resminden istisnası itilafnamenin altın
cı maddesi icabından olan mevaddın itilafnamenin 
teahhürü tasdiki dolayısiyle gümrük resmine tabi tu
tulması muvafık olamayacağı nazarı dikkate alına
rak Hükümetin talebi vakii veçhile istisnayı muta-
zammın ikinci madde ilave edilmiştir. 

İhzar kılınan layiha Heyeti Umurniyenin nazarı 
tasvibine arz olunur. 24 Mayıs 1927 

Reis 
Çatalca 
Şakir 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 
Ali Cenani 

Aza 
İzmir 

Ahmet Münir 
Aza 

Çorum 
Mühendis Ziya 

Aza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 

M 

Aza 
Giresun 
usa Kâzım 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 
Aza 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Aza 
Kütahya 

Faik 

Hükümetin Teklifi 

Kanun Layihası 
Madde 1. — Aydın Demiryolunun 1 Kânunuev

vel 1914'ten 1 Şubat 1919 tarihine kadar Hükümet 
tarafından işgal ve işletilmesinden dolayı i. Temmuz 
1339 tarihli itilaf nameye zeylen Hükümetle şirket 
arasında takarrür eden ve müddeti mezkûreye ait bil
cümle ihtilafatın hallini ve tarafeynin yekdiğerini ib
ra ettiklerini mutazammın olan merbut itilafname
nin imza ve teati edilmesine Hükümete mezuniyet ve
rilmiştir. 

Madde 2. — işbu kanunun icrayı ahkâmına Na
fıa ve Maliye Vekilleri memurdur. 28.12.1340 

Başvekil ve 
Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili 

Ali Fethi Mahmut Esat 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 

Recep Şükrü Kaya 
Maliye Vekili Maarif Vekili 

Mustafa Abdülhalik Saraçoğlu Şükrü 
Nafıa Vekili Ziraat Vekili 

Feyzi Hasan Fehmi 
Sıhhiye ve Muaveneti 

Ticaret Vekili İçtimaiye Vekili 
Ali Cenani 

Bütçe Encümeninin Teklifi 
Aydın Hattı İtilafnamesinin İmza ve Teatisi Mezuni

yetine Dair Kanun Layihası 
Birinci Madde — Aydın Demiryolunun 1 Kânu

nuevvel 1914'ten 1 Şubat 1919 tarihine kadar Hükü
met tarafından işletilmesinden mütevellit ihtilafatın 
hallini ve tarafeynin yekdiğerini ibra ettiklerini mu
tazammın olarak 3 Temmuz 1339 tarihli itilaf name
ye zeylen Hükümetle şirket arasında takarrür eden 
merbut itilafnamenin beşinci maddesi nihayetindeki 
(1 Kânunusani 1926) tarihi (1 Kânunusani 1928) tari
hine ve altıncı maddedeki (on beş sene) kaydı (on üç 
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sene) ye tashih edilmek suretiyle imza ve teatisi için 
Hükümete mezuniyet verilmiştir. 

ikinci Madde — Merbut itilaf namenin imza ve 
teatisi halinde Aydın Demiryolları Şirketince 1925 
senesinden itibaren ithal edilmiş olan madeni köprü
lerle edevatı muharrike ve müteharrikeye ve bunla
rın yedek aksamına ait olmak üzere istiyfa edilmiş 
bulunan gümrük rüsumu şirketi mezkûreye iade olu
nur. 

Üçüncü Madde — işbu kanun neşri tarihlinden 
muteberdir. 

Dördüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını ic
raya Nafıa ve Maliye Vekilleri memurdur. 

itilaf Projesi 

3 Temmuz 1923 tarihli itilaf nameye zeylen bir 
taraftan Türkiye Hükümeti Cumhuriyesi namına Di-
yaribekir Mebusu Nafıa Vekili Feyzi Beyefendi, diğer 
taraftan Aydın Demiryolu Şirketi salahiyettar vekili 
Mösyö Henri Birs beyninde mevaddı atiye takarrür 
etmiştir. 

Madde 1. — Türkiye Hükümeti, Aydın Demiryo
lu tahvilat hamillerine ait olup 1 Kânunuevvel 1914 
tarihinden 1 Şubat 1919 tarihine kadar güzeran olan 
müddetin tahvilat faizlerini şirkete tasviye etmeyi 
taahhüt eder. işbu mebaliğ hattın hini mubayaasında 
bedeli mubayaa ile beraber tesviye edilecektir. An
cak Hükümet arzu ettiği takdirde işbu tahvilat faiz
lerini mubayaanın icrasından evvel dahi tediye ede
bilecektir. 

Madde 2. — Türkiye Hükümeti işbu itilafname-
nin tarihi imzası ile mubayaanın hini icrasına kadar 
geçecek müddete ait olmak üzere birinci maddede 
gösterilen tahvilat faizleri için şirkete senevi yüzde 
altı faizi basit vermeyi kabul eder. 

Madde 3. — Birinci maddede gösterilen tahvilat 
faizlerinin tediye vadeleri tarihlerinden işbu itilafna-
menin imzası anına kadar geçen müddet için Tür
kiye Hükümeti şirkete kezalik yüzde altı faizi basit 
hesap edecek ve bu suretle husule gelen meblağ ser
mayeye kalbedilecektir. 

Bu suretle sermayeye kal'bedilen meblağ mubayaa 
zamanında şirkete tesviye edilmeyecektir. Ancak iş
bu meblağı mubayaanın icrasına kadar senevi yüzde 
altı faizi basit yürütülecektir. 

Madde 4. — ikinci ve üçüncü maddelerde gös
terilen faizler beşinci maddede irae edilen tarzda 
tediye edilemediği takdirde Türkiye Hükümeti bun
ların tediyesini mubayaanın hini icrasına kadar tecil 
etmek salahiyetine maliktir, 

Madde 5 . - 3 Temmuz 1923 tarihli itilaf name
de zikredilen tasarruf komisyonu tarifeleri, şirketin 
19.14 senesinde olduğu gibi tahvilat faizlerinin tediye
den sonra adi ve imtiyazlı eshama senevi yüzde altı 
faiz tediyesini kâfil hâsılatı safiye temin edecek su
rette tanzim ve tespit edecektir. Tarifelerin tespit ve 
tanzimi esnasında imkân görüldüğü takdirde üçün
cü madde mucibince sermayeye kalbedilecek mebla
ğa dahi yüzde altı faiz tediyesini temin edecek su
rette tarifelere ayrıca bir zam yapılabilecektir. 

Şayet hissedaran heyeti umumiyesine mübrez ka
ti 'blançoya nazaran işbu maddede tadat edilen tedi-
yatın icrasından sonra hâsılatı safiden fazla kalırsa 
fazlai mezkûr ikinci maddede irae edilen faizlerin 
derhal tediyesine hasredilmek üzere şirkete terk edi
lecektir. ikinci ve üçüncü maddelerde gösterilen faiz
lere mahsuben şirketin tahsil ve kabzedeceği bilcüm
le mdbaliğ mubayaanın hini icrasında hesabı katisi 
görülmek üzere Hükümete matlup kaydolunacaktır. 

işbu madde ahkâmını 1 Kânunusani 1926 tari
hinden itibaren mer'i ve muteber olacaktır. 

Madde 6. — Şirketin hariçten celbedeceği rey, 
madeni köprüler, edevatı muharrike ve müteharrike 
ve onların yedek aksamına müteallik bilcümle mevad 
işbu itilafnamenin tarihi imzasından itibaren on beş 
sene müddetle gümrük resminden muaftır. 

Madde 7. — 1 Kânunuevvel 1914 tarihinden 1 Şu
bat 1919 tarihine kadar Hükümetle şirket arasında 
mütehaddis ihtilafat işbu itilafname ile halledilmiş 
olduğundan tarafeyn müddeti mezkûreye ait ve mün
hasır olmak üzere bilcümle mesailden dolayı yekdi
ğerinin zimmetini ibrayı âm ile ibra ve iskat ederler. 

REİS — Efendim, ıbu kanun layihasının müsta-
celen ve tercihen müzakeresi Nafıa Vekili Bey tara
fından teklif edilmektedir. 

Riyaseti Celileye 
Bugünkü ruznamenin 19 ncu maddesini teşkil 

eden ve Aydın Demiryolları Şirketi ile üç sene evvel 
yapılmış olup bugüne kadar muallakta kalan itilaf
namenin imza ve teatisine mütedair kanun layihası
nın biran evvel müzakere ve intacı zımmında terci-
han ve rnüstacelen müzakeresini arz ve teklif eyle
rim efendim. 

Nafıa Vekili 
Behiç 

RElS — Efendim evvelen, rnüstacelen teklifini 
reye arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 
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Tercihan müzakere teklifini reye arz ediyorum. 
Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın müzakeresine başlıyoruz. 
Aydın Hattı İtilafnamesinin İmza ve Teatisi Mezu

niyetine Dair Kanun Layihası 
Birinci Madde — Aydın Demiryolunun 1 Kânu

nuevvel 1 9 1 4 ^ . 1 Şubat 1919 tarihine kadar Hükü- * 
met tarafından işletilmesinden mütevellit ihtilafatm 
hallini ve tarafeynin yekdiğerini ibra ettiklerini mu-
tazamımın olarak 3 Temmuz 1339 tarihli itilaf name
ye zeylen Hükümetle şirket arasında takarrür eden 
merbut itilafnamenin beşinci maddesi nihayetindeki 
(1 Kânunusani 1926) tarihi (1 Kânunusani 1928) ta
rihine ve altında maddedeki (on beş sene) kaydı (on 
üç sene) ye tashih edilmek suretiyle imza ve teatisi 
için Hükümete mezuniyet verilmiştir. 

REİS — Mütalaa yoktur. Maddeyi aynen reyini
ze arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Merbut itilafnamenin imza ve 
teatisi halinde Aydın Demiryolları Şirketince 1925 
senesinden itibaren ithal edilmiş olan madeni köprü
lerle edevatı muharrike ve müteharrikeye ve bunların 
yedek aksamına ait olmak üzere istiyfa edilmiş bulu
nan gümrük rüsumu şirketi mezkûreye iade olunur. 

REİS — Mütalaa yoktur, maddeyi reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — İşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Mütalaa yoktur, maddeyi aynen reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icra
ya Nafıa ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Dördüncü maddeyi aynen reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın.. Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, kanunun heyeti umumiyesini tayini esa
mi ile reyinize arz ediyorum. Kabul edenler beyaz, 
[kabul etmeyenler kırmızı rey pusulası vereceklerdir. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim, muvazenei 
umumiye kadrolarında bir, iki tashih arz etmek mec
buriyetinde kalarak gerek bu tashihler ve gerek Ev
kaf bütçesinde yapılacak bir münakale için sene hita
mına pek az bir zaman kalmıştır. Müsaade buyuru-
lursa Heyeti Aliyeye ufak birer mazbata ile arz edil
miş olmak itibariyle bu iki şeyin derhal müzakeresi
ne başlanılmasını arz edeceğim. 

REİS — Efendim, Encümenin teklifini reye arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

13. — 1927 senei maliyesi muvazenei umumiyesi-
ne dahil bazı devair kadrolarında tashihat icrasına 
dair Bütçe Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır efendim. 

Riyaseti Celileye 
Heyeti Umumi yece tasdik buyurulmuş olan 1927 

senei maliyesi muvazenei umumiyesine dahil bazı 
devair bütçelerindeki tahsisatın sureti sarfı hakkın
da icabeden meşruhatın ait olduğu bütçe ve kadro
lara işaret edilmediği ve bazı kadrolarda ise noksan 
cihetleri kaldığı bittetkik anlaşılmakla mevaddı ati-
yenin Heyeti Celilenin nazarı tasvibine arzına karar 
verilmiştir. 18.5.1927 

Bütçe Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Çatalca Gaziantep 

Şakir 
İzmir İstanbul 

Ahmet Münir Ali Rıza 
Bozok Sivas 

Süleyman Sırrı Rasim 
Diyarbakır Gaziantep 

Şerif Ahmet Remzi 
Konya Giresun 

Kâzım Hüsnü Musa Kâzım 
Çorum Kütahya 

Ziya Mehmet Nuri 
Kütahya 

Faik 

1. — Rüsumat Müdüriyeti Umumiyesi emrine ci
heti askeriyeden devrolunacak gambotlar ile idarei 
mezkûre için yeniden mubayaa olunacak merakip ve 
zırhlı otomobillerde istihdamları zaruri görülecek za-
bitan ve mürettebata ait ücurat ve yevmiyelerin 1927 
senei maliyesi zarfında 232 nci muhafaza masrafı 
faslından itası muvafık görülmüş ve bu sebeple mez
kûr fasıl numarası (D) cetveline ithal kılınmış idi. 
1927 senei maliyesi muvazenei umumiye kanununun 
on sekizinci maddesinin son fıkrasında (D) cetveline 
dahil masraf tertiplerinden idaresi zaruri görülen hi-
demat için tanzim olunacak kadroların bütçede mev
cut diğer bir hizmetin ifasına müteallik kadrolara 
ilave mahiyetinde olmaması gösterilmiş olmasına 
mebni bu yüzden ileride müşkülata maruz kalınma
mak üzere keyfiyetin şimdiden tavzihi lüzumu hisse
dilmiş ve filhakika ciheti bahriyeden devrolunacak 
kambotlar ile yeniden mubayaa olunacak merakip ve 
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zırhlı otomobillerde istihdam edilecek zabitan ye 
mürettebat mevcut kadroya ilave olmayıp yeni vesa
itin temini faaliyeti maksadiyle ihtiyaca göre vazi
feye alınacak yeni bir kadro mahiyetinde olduğundan 
bu kısmın on birinci madde hükmüne tabi olmaya
cağı tabii görülerek fıkrai atiyenin Rüsumat Mü
düriyeti Umumiyesi kadrosunun nihayetine ilavesi 
münasip görülmüştür. 

(Ciheti Bahriyeden devrolunacak kambotlarla ye
niden mubayaa olunacak merakip ve zırhlı otomo
billerde istihdamı lazım gelen zabitan ve mürettebat 
bu kadro iie alakadar değildir.) 

2. — Büyük Millet Meclisi bütçesinin beşinci ve 
Riyaseti Cumhur bütçesinin yirmi beşinci fasılları 
ile kabul olunan tahsisatın sureti sarfı kadroda gös
terilmediğinden mezkûr devair kadrolarının nihaye
tine atideki meşruhatın ilavesi lüzumlu görülmüştür. 

Büyük Millet Meclisi kadrosunun nihayetine : 
(Memurine ait zamakrt memurin kanununun 37 

nci maddesine göre ve azaya ait olan kısım şehri 
beheri yüz yirmi lira itibariyle ve ikinci devre için 
beş, üçüncü devre için yedi aylık hesabiyledir.) 

Riyaseti Cumhur kadrosunun nihayetine : 

(Memurine ait zamaim memurin kanununun otuz 
yedinci maddesine göre ve Riyasete ait olan kısım 
şehri 2480 lira hesabiyledir.) 

3. — Limanlar idaresi bütçesinin altı yüz kırk bir 
ve altı yüz kırk üçüncü fasıllarına dahil olan on iki 
lira maaşlı altı ve on lira maaşlı on adet liman me
murunun maaş ve tahsisatı fevkaladeleri yekûnu he
saba ithal edilmiş olduğu halde, kadroda noksan kal
mış olduğundan (C) cetvelinin yüz seksen beşinci 
sayfasında bulunan İstanbul liman Riyaseti kadro
suna atideki ilavenin icrası tensip edilmiştir. 

Nev'i 'memuriyet Adet Maaş 

Liman memuru 6 12 
» » 10 10 

4. — Adliye Vekâleti bütçesinin 498 nci hükkâm 
tahsisatı maktuası faslının ikinci hükkâm maddesine 
mevzu muhassasatın sureti tevziini mübeyyin (C) 
cetvelinin 140 noı sayfasında münderiç kadroda ber-
veçhizir tashihatın icrası lüzumu hittetkik anlaşılmış
tır. (C) cetvelinin 140 nci sayfasında münderiç tahsi
satı maktua kadrosunun on sekizinci satırındaki (Müd
deiumumi) tabiri (Müddeiumumi muavini) ve 22 nci 
satırındaki (Hâkim ve sulh hâkimi) tabiri ise (Hâ
kim, sulh hâkimi ve hâkim muavini) olarak tashih 
edilmiştir. 

REİS — Efendim, bu tashih mazbatası hakkında 
mütalaa var mı? (Hayır sesleri) Bütçe Encümeni maz
batasını reye arz ediyorum. Kabul edenler el kal
dırsın. Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

14. — Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 1926 se
nesi bütçesinde münakale icrasına dair (1/1213) nu
maralı kanun layihası ve Bütçe Encümeni mazbatası. 

REİS — Mazbata okunacaktır. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Kanun : 1083 25 Mayıs 1927 
Evkaf Müdüriyeti Umumiyesi 1926 senei maliye 

bütçesinin bazı fasıllarında münakale icrası hakkın
da tanzim edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 18 Ma
yıs 1927 tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliye 
arzı tasvip olunan kanun layihası ile esbabı mucibe 
mazbatasının sureti lef fen takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına müsa
ade buyrulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

, Esbabı Mucibe Layihası 
1926 senesi evkaf bütçesinin bazı fasıllarına mev

zu tahsisat bakiyeleri sene gayesine kadar olan ihti
yaca gayrı kâfi geleceği anlaşılmış ve bu ihtiyacın 
diğer bazi fasıllar bakiyei tahsisatından temini müm
kün görülmüş bulunmakla - on yedi bin beş yüz - li
ranın muhtelif fasıllar beyninde münakalesinin icra
sı için merbut layihai kanuniye kaleme alınmıştır. 

Sene gayesine kadar olan ihtiyaca tekabül ede
meyecek olan tahsisat başlıca harcırah ve merkez mü
teferrikası ile aidatı tahsiliye ve düyundur. Harcıra
hın ademi kifayeti bu sene vilayatı şarkiyenin tama
men teftişe tabi tutulmasından ve bazı tebeddülata 
lüzum görülmesinden ve merkez ile vilayat mütefer
rikasının ademi kifayeti de bilhassa ilanat ücreti ile 
peyderpey tapuya raptedilmekte olan akaratın tapu 
harçlarından ve düyunun da tahakkuk eden miktara 
tahsisatı mevcudenin kâfi gelmemesindendir. 

Aidata gelince : Aidat, tahsilatı vakıa nispetinde 
verildiğin'e göre kifayetsizliği tahsilatın fazlalığından 
ileri gelmekle başkaca izahat itasından müstağnidir. 
Bunun için temin edilen karşılığa gelince : Emvali 
metruke mukabilinde alınan zeytinliklerin bir kısmı
nın vaktiyle tesellüm edilememesinden ve bu aralıkta 
mevsimin de geçmesinden dolayı imarata devam 
edilememiş ve kezalik kışın uzun müddet devamı da 
inşaat faaliyetine icrayı tesir etmiş olduğundan tah
sisatı müstahsılaları tam istimal edilememiştir. 
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Bu iki kalem tahsisattan - on yedi bin beş yüz -
liranın tasarrufu mümkün görülmekle arz edilen ih
tiyaç için meblağı mezburun münakalesi teemmül 
edilmiş, birinci madde ve melfufu cetvel o suretle 
kaleme alınmıştır. 

İkinci ve üçüncü maddeler muhtacı izah görüle
memiştir. 

Kanun Layihası 
Madde 1. — Evkaf Müdüriyeti Urnumiyesinin 

1926 senei maliyesi bütçesinin muhtelif fasılları bey
ninde rnelfuf cetvelde muharrer olduğu üzere on ye
di bin beş yüz liranın münakalesine mezuniyet veril
imi ştir. 

Madde 2. — işbu kanunun icrasına Başvekil me
murdur. 

Madde 3. — Bu kanun tarihi neşrinden muteber
dir. 

18 Mart 1927 

'Başvekil 
İsmet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 

Ziraat Vekili 
Mehmet 'Sabri 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Nafıa Vekili 
Behiç 

Ticaret Vekili 
Mustafa Rahmi 

Sıhhiye ve Muaveneti 
'İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 

Evkaf Müdüriyeti Umumiyesi 1926 Senesi Bütçesinin 
Muhtelif Fasılları Beyninde Münakale Edilecek - On 
Yedi Bin - Liranın Müfredatını Gösteren Cetveldir 

Tenzil edilen : 
Lira F. iM. Nev'i tahsisat 

3 400 18 
141 000 21 

— Ormanlar 
1 Akarat 

175 000 
Zam edilen : 

2 500 10 — Merkez müteferrikası 
2 500 19 — Aidat 
5 000 16 4 Harcırah 
7 500 22 — Düyun 

n 500 

Bütçe Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Evkaf Müdüriyeti Urnumiyesinin 1926 senei Ma
liyesi Bütçesinde Münakale icrasına dair olup 28.5.1927 
tarihinde Encümenimize havale buyurulan kanun lâ
yihası bittetkik dermeyan olunan esbabı mucibe na
zarı itibara alınarak şekle ait bazı tadilâtla kabul 
edilmiş ve senei maliyenin hitamına birkaç gün kal
mış olmasına mebni tercihen müzakeresine müsaade 
buyurulmak istirhamı ile Heyeti Umumiyeye arz ve 
takdim kılınmıştır. 28 Mayıs 1927 

Reis Mazbata Muharriri 
Çatalca Gaziantep 

Şakir Ali Cenani 
Kâtip Aza 
Konya İzmir 

Fuat Ahmet Münir 
Aza Aza 

İsparta Diyarbekir 
Mükerrem Şeref 

Aza Aza 
Gaziantep Konya 

Ahmet Remzi Kâzım Hüsnü 
Evkaf Müdüriyeti Urnumiyesinin 1926 Senei Maliyesi 

Bütçesinde Münakale İcrasına Dair Kanun 
Birinci Madde — Evkaf Müdüriyeti Urnumiyesi

nin 1926 senei maliyesi bütçesinin merbut cetvelde 
muharrer muhtelif fasıl ve maddeleri arasında cem'an 
17 500 liranın münakalesine mezuniyet verilmiştir. 

Tenzili Zammı 
lâzım lâzım 

F. M. Nev'i muhassasat gelen gelen 

18 

21 

10 
16 
19 
22 

— Orman ve zeytinlikler ve erazii 
vakfiye masarifi 3 400 

1 Akar tamirat ve inşaatı ve 
mübayaat bedeli 14 100 

— Merkez müteferrikası — 
4 Harcırah 

— Aidat — 
— Haliyeye inkilâb eden 

düyun — 

— 

— 
2 500 
5 000 
2 500 

7 500 

Yekûn 17 500 17 500 
REİS — ıBirinci madde hakkında mütalaa var mı 

efendim? (Hayır sesleri) Maddeyi aynen reyinize arz 
ediyorum, kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Bu kanun neşir tarihinden mu
teberdir. 
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RBİ'S — Mütalaa yoktur efendim, maddeyi reyi
nize arz ediyorum, kahul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Başvekil memurdur. 

REİS — Mütalaa yoktur efendim, maddeyi aynen 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

'Efendim, kanunun heyeti umumiyesini tayini esa
mi ile reyi âlilerine arz ediyorum, kabul edenler be
yaz, kabul etmeyenler kırmızı rey vereceklerdir. 

Efendim, bu lâyihalara rey vermeyen aza lütfen 
reylerini istimal etsinler. 

15. — Pamuklara ariz olan haşarat ve emrazın 
imha ve tedavisine ve tohumlarının ıslahına mütedair 
kanunun bazı mevaddının tadili hakkında (11906) nu
maralı kanun lâyihası ve Adliye ve Ziraat Encümen
leri mazbataları. (1) 

REİS — Efendim, bu lâyihanın ikinci müzakeresi 
sırasında Encümene giden maddelerini Encümen ge
tirmiştir. Birinci maddeyi aynen ipka etmiştir. Okuna
caktır : 

Birinci Madde — Bir mahalde pamuk mahsulüne 
herhangi bir haşare veya sari bir hastalık ariz olursa 
pamuk zer veya pamuğu çekirdekten tefrik eden fab
rika veya sair bilcümle müessesat ashabı ve zürra, 
pamuk çekirdeği, pamuk ve çekirdekli pamuk, koza, 
pamuk nebatı ve aksamı netahiyesini ve tarlalarını 
mahallî ziraat dairelerince teklif ve Ziraat Vekâleti 
ziraat heyeti fenniyesi tarafından bittetkik kabul ve 
hükümeti mahalliyece ilân olunacak müddet zarfında 
ve fennî takyit ve usullerle icabına göre imha, tedavi, 
istihsal muhafaza ve tathir etmeye mecburdurlar. 

İşbu takyidata tabi tutulduklarına dair ziraat ida
relerinin şahadetnamesini haiz olmayan mevaddı mez-
kûrenin istimali, hıfz ve bir yere terki ve dahili mem
lekette hastalıksız ve pamuk mıntıkası olan mahal
lere nakli memnudur. 

REÎS — Efendim, birinci maddeyi aynen reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Altıncı Madde — Altıncı ve yedinci maddelerde
ki cezalar heyeti idare ve ziraat odası ve belediye re
isleri ve ziraat odasından intihap olunacak bir aza
dan müteşekkil bir heyeti mahsusa tarafından tanzim 
edilecek mazbataya göre esbabı kanuniyeden mütevel-

(7) İkinci müzakeresinin evveliyatı 69 ncu inikat 
zabıt ceridesindedir. 

üt teehhürat müstesna olmak şartı ile azamî üç gün 
zarfında Sulh Mahkemesince hükmolunur. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, 
6 ncı ve 7 nci maddelerdeki cezalardan bahsediliyor 
ve yine altıncı madde okunuyor, herhalde bir yanlış
lık olacak galiba; 

REİ'S — Tekrar okunsun efendim. 
ZİRAAT ENCÜMENİ MAZBATA MUHARRİ

Rİ ALİ RIZA BEY (Mardin) — Reis Bey izahat 
vereyim efendim; 

Efendim, bu lâyiha! kanuniye evvelki kanunun bir
kaç maddesinin tadilinden ibarettir. Yani madde 6 da 
altıncı ve yedinci maddeler denmesinden, eski kanu
nun altıncı ve yedinci maddeleridir. 

REİS — Efendim, Encümenin ahiren tadilen ge
tirdiği altıncı maddeyi reye arz ediyorum, kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, diğer maddelerin müzakeresine geçiyo
ruz : 

Sekizinci Madde — İşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Tadilname yoktur geçiyorum. 
Dokuzuncu Madde — İşbu kanunun icrayı ahkâ

mına Dahiliye, Adliye, Maliye ve Ziraat Vekilleri me
murdur. 

REİS — Efendim, tadilname yoktur geçiyorum. 
Efendim, kanunun heyeti umumiyesini reyi âlileri

ne arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

16. — Rize Mebusu Ekrem Beyin, Türkiye Cum
huriyeti dahilinde bulunan bilumum mebanii resmiye 
ve milliye üzerindeki tuğra ve methiyelerin kaldırıla
rak yerine Cumhuriyet arması ile Cumhuriyetin tari
hi kabulünün hâk ettirilmesine dair (2/245) numaralı 
teklifi kanunîsi ve Kanunu Esasi ve Maarif Encümen
leri mazbataları. (1) 

REİS — Bu kanunun ikinci müzakeresine başlı
yoruz. 
Türkiye Cumhuriyeti Dahilinde Bulunan Bilumum 
Mebanii Resmiye ve Milliye Üzerindeki Tuğra ve 

Methiyelerin (Kaldırılması Hakkında Kanun 
Madde 1. — İçinde devlete mütehattim bir vazi

fe icra, yahut hükümetin veya belediyelerin efrat ile 
zarurî ve kanunî olan münasebetlerini temine tahsis 
edilen binalarla alelumum mektep binalarında vaktiyle 

(/) Birinci müzakeresi 52 ve 69 ncu inikat za
bıt ceridelerindedir. 
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Osmanlı saltanatını temsil için konulmuş olan, yahut 
vaziyetlerine göre halen temsile delâlet eden tuğra 
veya armalar ve bunlarla beraber olarak sultanların 
medihlerini ihtiva eden kitabeler hakkında ikinci mad
de hükmü tatbik olunur. 

Bu kabil tuğra ve arma ve kitabe bulunan hususî 
binalar, bunlar kaldırılmadıkça veya örtülmedikçe yu
karıda zikrolunan faaliyetler ve münasebetlere tahsis 
olunamaz. 

REİS — Tadilname yoktur. İkinci maddeye geçi
yoruz. 

Madde 2. — Birinci maddedeki kayıtların şümulü 
dahilinde olan tuğra ve arma ve kitabeler devlet ve
ya belediye malı olan binalarda bulunduğu halde kal
dırılarak müzelere konulur. 

Yerlerinden kaldırılmalariyle gerek kendilerinin, 
gerek bulundukları binaların, bediî veya tarihi kıymet
lerine halel gelecek olanlar, eserin ve bulunduğu ma
hallin bediî kıymetini nakisedar etmemek üzere müna
sip vesait ile örtülür. 

REİS — Tadilname yoktur, üçüncü maddeye ge
çiyoruz. 

Madde 3. — Alâkadar vekâletlerin müracaatı üze
rine Devlet binalarından hangi eserlerin kaldırılması 
veya örtülmesi lâzım geldiğini tayin ve örtülmesi lâ
zım ise şekil ve suretini tespit ile karar vermek Maa
rif Vekâletine aittir. 

REİS — Tadilname yoktur. Dördüncü maddeye 
geçiyoruz. 

/Madde 4. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

'REİS — Tadilname yoktur. Beşinci maddeye ge
çiyoruz. 

İMadde 5. — Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

REİS — Tadilname yoktur;.Kanunun heyeti umu-
miyesini reye arz ediyorum, kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

17. — İmalâtı Harbiye Fabrikalarında müstah
dem, mütehassıs, ümera ve zabitana verilecek yevmiye 
hakkında (1/1066) numaralı Kanun lâyihası ve Mü-
dafaai Milliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları. (1) 

REİS — Bu kanunun ikinci müzakeresine başlıyo
ruz. 

(1) Birinci müzakeresi 70 nti inikat zabıt ceridc-
sindedir. 

İmalâtı Harbiye Fabrikalanndaki Mütehassıs Zabitana 
Verilecek Yevmiye Hakkında Kanun 

Birinci Madde — İmalâtı Harbiye Fabrikaları da
hilinde Fabrika Müdürlüğü, mühendislik, kimyager
lik, fen ve işletme müdürlükleri, şube şefliği ve usta-
başılık gibi ihtisas ve sanata taalluk eden fennî vaza-
ifte bilfiil müstahdem bulunan zabitana çalıştıkları 
günler için ihtisas yevmiyesi verilir. 

REİS — Tadilname yoktur. İkinci maddeye geçi
yoruz : 

İkinci Madde — İhtisas yevmiyesi miktarı azamî 
dört lira olup birinci maddede mezkûr zabitana verile
cek miktar kudret ve ihtisasları ve işleri derecesine 
göre İmalâtı Harbiye Müdüriyeti Umumiyesinin tek
lifi ve Müdafaai Milliye Vekâletinin tasdiki ile tes
pit ve vazifelerinde kudret ve faaliyeti kâfiyeleri gö
rülmeyenlerin yevmiyeleri dahi aynı suretle tenkis ve
ya kat olunur. 

REİS — Tadilname yoktur, üçüncü maddeye ge
çiyoruz. 

Üçüncü Madde — Bu kanun 1 Haziran 1927 ta
rihinden muteberdir. 

REİS — Tadilname yoktur, dördüncü maddeye 
geçiyoruz. 

Dördüncü Madde — Bu kanunun hükmünü icra
ya Müdafaai Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Tadilname yoktur. Kanunun heyeti umu-
miyesini reye arz ediyorum... Kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

18. — Piyade küçük zabiti yetiştirilmesi hakkın
da (1/1084) numaralı kanun lâyihası ve Müdafaai 
Milliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları. (1) 

REİS — Bu kanunun ikinci müzakeresine başlı
yoruz. 

Piyade Küçük Zabit Kanunu 
Madde 1. — Kıt'aya dahil olan piyade efradından 

İcra Vekilleri Heyetince tasdik edilecek talimatname 
hükmüne tevfikan küçük zabit olmaya müsait olan
lardan duhulü müteakip ilk hafta zarfında bölük ve 
tabur kumandanlarınca intihap ve alay kumandanla-
rınca ihtiyaca göre tefrik ve tespit olunanlar küçük 
zabit olarak yetiştirilir. İşbu kanunda yazılı şerait 
dahilinde küçük zabitliğe arzulariyle talip olanlar 
tercih olunur. 

(1) Birinci müzakeresi 70 nci inikat zabıt ceride-
sindedir. 
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Bu suretle tefrik edilenlerin isimlerini havi def
terler Alay Kumandanlığınca tasdik edilerek ma
fevk makam ile efradın mensup oldukları askerlik 
şubelerine gönderilir. 

REİS — Tadilname yoktur. İkinci maddeye geçi
yoruz. 

Madde 2. — İlk hafta zarfında ayrılmamış efrat
tan altı ay zarfında onbaşılığa liyakat gösterenlerden 
bu kanundaki şartları kabul eyleyenler birinci madde
de zikredilenler gibi muameleye tabi tutulabilirler. 

REİS — Tadilname yoktur. Üçüncü maddenin 
müzakeresine geçiyoruz. 

Madde 3. — Bu suretle yetiştirilecek küçük zabit
ler emsallerinden altı ay fazla hizmet ederler ve işbu 
fazla 'hizmete mukabil askerlik çağının sonundan iki 
misli azaltılır. 

REİS — Tadilname yoktur, dördüncü maddenin 
müzakeresine geçiyoruz. 

Madde 4. — Birinci ve ikinci maddeler mucibin
ce, küçük zabitliğe ayrılmayan efrat onbaşılıktan yu
karı terfi edemezler. 

REİS — Tadilname yoktur. Beşinci maddenin mü
zakeresine geçiyoruz. 

Madde 5. — Mezkûr müddetlerden başka rızala-
riyle iki sene ve daha ziyade hizmet etmek isteyenler
den şayanı kabul görülenlere terhislerinde her sene
ye mukabil Müdafaai Milliye bütçesindeki karşılığın
dan yüzer lira mükâfatı nakdiye verilir ve kezalik 
fazla hizmetlerine mukabil askerlik çağının sonundan 
bir misli azaltılır. 

İşbu maddenin ahkâmı sunufu saire küçük zabita-
nına da şamildir. 

REİS — Tadilname yoktur. Altıncı maddenin mü
zakeresine geçiyoruz. 

Madde 6. — Talimgahlarda tahsilde bulunurken 
esbabı sıhhiyeden gayrı sebeplerden dolayı çıkarılan
lar kıtalarına iade olunurlar. Bunlar üçüncü madde
de mezkûr altı ay fazla hizmeti de ayrıca yaparlar ve 
fazla hizmetlerine mukabil askerlik çağının sonundan 
tenzilât da yapılmaz. 

REİS — Tadilname yoktur. Yedinci maddenin mü
zakeresine geçiyoruz. 

Madde 7. — Bu kanun 1 Haziran 1927 tarihin
den muteberdir. 

REİS — Tadilname yoktur. Sekizinci maddenin 
müzakeresine geçiyoruz. 
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Madde 8. — Bu kanunun hükmünü icraya Müda
faai Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Tadilname yoktur, kanunun heyeti umu-
miyesini reye arz ediyorum. Kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

19. — Askerî Tayinat ve Yem Kanunu muvak
katine tezyit edilecek mevad hakkında (1/1160) numa
ralı kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye ve Bütçe 
Encümenleri mazbataları. (1) 

REİS — Bu kanunun ikinci müzakeresine başlı
yoruz. 

12 Eylül 1330 Tarihli Askerî Tayinat ve Yem 
Kanunu Muvakkatine Müzeyyel Kanun 

Birinci Madde — 12 Eylül 1330 tarihli Askerî 
Tayinat ve Yem Kanunu Muvakkatinin otuz üçüncü 
maddesine fıkrai atiye ilâve olunmuştur. 

a) Serum istihsali için laboratuvarlar emrine tah
sis edilen katanalara istihkakı aslîlerine ilâveten iki 
kilo arpa ve iki kilo ot ve yerli beygir ve esterlere ilâ
veten bir kilo arpa ve bir buçuk kilo ot verilir. 

b) Muhabere hizmetinde bulundurulan güvercin
lerle laboratuvarlar emrinde tecrübeye tahsis olunan 
güvercin, tavşan, kobay, fare, hindi, tavuk gibi hay
vanata zirdeki cetvel dahilinde yevmî tayinatı gıdaiye 
verilir. 

Bu gıdaların sureti itasını ve hasbelicap mübadele
sini bir talimatname ile tespite Müdafaai Milliye Ve
kâleti mezundur. 

REİS — Tadilname yoktur, ikinci maddenin mü
zakeresine geçiyoruz. 

İkinci Madde — 12 Eylül 1330 tarihli Askerî Tayi
nat ve Yem Kanunu muvakkatinin 38 nci maddesine 
fıkrai atiye ilâve edilmiştir. (A, D) fıkralarında muay
yen olan istihkaka serum istihsali için laboratuvarlar 
emrine tahsis edilen öküzler için ilâveten bir kilo ar
pa, üç kilo ot ve merkepler için de bir kilo arpa, bir 
buçuk kilo ot verilir. 

REİS — Tadilname yoktur, üçüncü maddenin mü
zakeresine geçiyoruz. 

Üçüncü Madde — Bu kanun 1 Haziran 1927 tari
hinden muteberdir. 

(1) Birinci müzakeresi yetmişinci inikat zabıt ce-
ridesindedir. 
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REÎS — Tadliname yoktur. Dördüncü maddenin 
müzafkereisime geçiyoruz, 

Dördüncü madde — Bu kanunun ahkâmını icra
ya Müdafaai Milliye Vekili memurdur. 
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REtS — Tadİname yoktur. Kanunun heyeti umu

miyetini reye arz ediyorum. Kalbul edenler el kaldır

sın, kabul etmeyenler el kaldırsın, kabul edilmiştir. 
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20. — Müdafaai Milliye Vekâleti Hukuk Müşa
virliğinin maaşı hakkında (1/1172) numaralı kanun 
lâyihası ve Müdafaai Milliye ve Bütçe Encümenleri 
mazbataları. (1) 

REİS — Bu kanunun ikinci müzakeresine başlı- j 
yoruz, 

24 Mart 1341 tarihli ve 587 numaralı Kanuna 
Müzeyyel Kanun 

Birimci madde — 24 Mart 1341 tarihli! ve 587 nu
maralı Kanunun birinci maddesine merbut cetvelde 
vekâlet hukuk müşaviri maaşı dlaralk tayin edilen alt
mış lira, yelteniş beş liraya iblâğ olunmuştur. 

REİS — Tadilmame yoktur, ikinci maddenin mü
zakeresine geçiyoruz. 

İkinci madde — Bu kan'un 1 Haziran 1927 tari
hinden muteberdir. 

REİS — Tadilname yoktur, üçüncü maddenin 
müzakeresine geçiyoruz. 

Üçüncü madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Müdafaai Mffiye ve Maliliye Vekilleri memurdur. 

(1) Birinci müzakeresi yetmişinci inikat zabıt ce-
rdesindedir. 

REİS — Tadilname yoktur. Kanunun heyeti umu
miye sini reye arz ©diyorum, kalbul edenler el kaldır
sın, kabul etmeyenler el 'kaldırsın, kabul edilmiştir. 

21. — Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya Hükü
meti arasında münakit Ticaret ve Seyrisefain Muahe-
denamesinin tasdiki hakkında (1/1061) numaralı ka
nun lâyihası ve Ticaret ve Hariciye Encümenleri maz
bataları. (2) 

REİS — Bu kanunun ikinci müzakeresine başlı
yoruz. 

Türkiye ve Finlandiya Cumhuriyetleri arasında 
münafcit Ticaret ve Seyrisefain Muahedena-

'mesinin Tasdikine Mütedair Kamun 
Madde 1. — Türkiye Cumhur i'yeti ile Finlandiya 

Hükümeti arasımda 1926 senesi Haziranının ik'inoi 
günü Ank'araMa Akilt ve imza olunan Ticaret ve Sey
risefain Muahedenamesıi kalbul ve tasdik olunmuştur. 

REİS — Tadilname yoktur, ikinci1 maddenin 
müzakeresfih© geçiyoruz. 

Madde 3. — İşbu muahedemin icrayı ahkâmına 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

(2) Birinci müzakeresi yetmişinci inkat zabıt ce-
rdesindedir. 

— 638 — 



1 : 73 28 . 5 . 1927 C : 1 

REİS — Tadilname yoktur. Kanunun heyetti umu-
miiyeslnü tâyini esamii ile reye arz ediyorum. Kabul 
edenler beyaz, kabul etmeyenler kırmızı rey pusulası 
vereceklerdir. 

22. — Hudutları dahilinde tebaamızın emlâkine va
ziyet eden devletlerin Türkiye'deki tebaaları emlâki
ne karşı mukabelei bilmisil tedabiri ittihazı hakkında 
(1/1179) numaralı kanun lâyihası ve Hariciye Encü
meni mazbatası. (1) 

REİS — Bu kanunun ikinci müzakeresine başlı
yoruz) 

Hudutları dahilindeki Tebaamızın Emlâkine vazıyet 
eden Devletlerin Türkiye'deki Tebaaları Emlâkine 
karşı Mulka'betei Bilmisil Tedabiri İttihazı Hakkında 

Kanun 
Madda 1. — İdarî mukarreralt veya fevkalâde ve

ya istli'sınaî kanunlarla Türkiye Tebaasının Hukuku 
Müllkiyetin'i kısmen veya tamamen tahdit eden dev
letlerin Türkiye'deki Tebaasının hukuku mülkiyeti 
dahi İcra Vekilleri Heyeti karariyle Hükümet tara
flından mukabelei bfflmisill olmak üzere kısmen veya 
tamamen tahdit ve menkulât ve gayri menkulâtına 
vazıyet ölunalbilin 

Vazıyet edilen emvalin varidatı ve ledelicap tas
fiyelerinden mütevellit hasılatı, vesaike istinaden is
pat edecekleri zarar nispetinde, zarar gören Türk te
baasına tevzi olunur. 

REİS — Tadilname yoktur. İkinci maddenin mu-
zaikeresins geçiyoruz. 

Madde 2. — Zarar gören vatandaşların istinat ede
cekleri vesilkahların şekil ve suret ve mercii tanzimi 
İcra Vekilleri Heyetince bir 'talimatname ile tayin ve 
tespit olunur. 

REİS — Tadiname yoktur, üçüncü maddeye ge
çiyoruz. 

Madde 3. — İşbu kanun neşür tarihinden itibaren 
mer'idir. 

REİS — Tadilname yoktur, dördüncü maddenin 
müzakeresine geçiyoruz. 

Madde 4. — İşbu kanun ahkâmının icrasına İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Tadi'lnanıe yoktur, kanunun heyeti umu-
mîiyesiinti reye arz ediyorum, kabul edenler el kaldır
sın, kabul etmeyenler el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

(1) Birinci müzakeresi yetmişinci inikat zabıt ce-
ridesindedir. 

23. — Osman oğlu Halil hakkındaki hükmün af
fına dair (3/894) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
Adliye Encümeni mazbatası. (1) 

REİS — Bu kanunun ikinci müzakeresine başlı-
yoruz4 

Osman Oğlu Halil'in Affı Hakkında Kanun 
Madde 1. — Kemal Paşanın Camu karyesinden 

Osman oğlu Halil'in üç buçuk sene kürek cezaisi hap
se tahvil ve bunun yirmi yedi ayı affedilmlişjtir. 

REİS — Tadilname yoktur, ikindi maddemin mü
zakeresine geçiyoruz. 

Madde 2. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir, 

REİS — Tadilnaime yoktur. Üçüncü maddenin' 
m'üzakeres'inıe geçiyoruz. 

Madde 3. — Bu kanunun icrasına Adliye Vek'iM 
mâmurdur* 

REİS — Tadı:j!n!aımıe yoktur. Kanunun heyeti umu-
miyesinii reye arz ediiyorum. Kabul edenler el kaldır
sın, kaibul etmeyenler el kaldırsun, kabul edilmiştıir. 

24. — Lozan'da akdolunan affı umumi beyanna
me ve protokolünde mevzubahis yüz elli kişilik lis
tede isimleri muharrer eşhasın Türkiye tabiiyetinden 
ıskatı hakkında (1/1148) numaralı kanun lâyihası ve 
Adliye Encümeni mazbatası. (2) 

REİS — Bu kanunun ikinci müzakeresini yapa
cağız, 
Lozan'da akdolunan Affı Umumî Beyanname ve 
Proitdkölünde Mevzubahis Yüz Elli Kişilik Listede 
tsimleri Muharrer Eşhasın Türkiye Tabiiyetinden 

Llkatı Hakkında Kanun 
iBirinci madde — Lozan'da akdolunan 24 Temmuz 

1'923 tarihli affı umumî beyanname ve protokolünde 
mevzubahis yüz elli kişilik listede isimleri muharrer 
eşhas Türkiye Tabiiyetinden1 ıskat edilm'işlerdir. 

REİS — Tadi'name yoktur. İkinci maddemin mü-
zakeresiine geçiyoruz. 

İkinci madde — Eşhası merkume badema Türki
ye'de hakkı temellük ve hakkı tevarüsten mahrum 
olurlar. 

REİS — Tadilname yoktur. Üçüncü maddenin 
müzakeresine geçiyoruz. 

Üçüncü madde — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren! »mer'idir. 

(1) Birinci müzakeresi 70 nci inikat zabıt ceri-
desindedir. 

(2) Birinci müzakeresi 70 nci inikat zabıt ceri-
desindedir. 
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REİS — Tadllname yolfctur. Dördüncü maddenin 
müzakeresine geçiyoruz. 

Dördüncü madde — tşlbu kamun ahkâmımın icra
sına îcra Vekiılleri Heyeti memurdur. 

REtS .— Tadilnamıe yoktur. Kanuinun heyeiti umu-
mliyesinii reye arz ediyorum. Kabul edenler eli kalldır-
SMI, kabul etmeyenler el kaldırsun, kabul edilmiştir. 

25. — Bilumum kanun ve nizamların sureti neşir 
ve ilânı hakkında (l 11162) numaralı kanun lâyihası ve 
Dahiliye Encümeni Mazbatası. (1) 

REİS — Efendim, bu kanunun ikinci müzakere
sine başlıyoruz. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, bu 
kanunun ikinci müzakeresi yapılmaktadır. Halbuki 
kanunun birinci maddesiyle alâkadar bir tadil takri
ri takdim ettiğim gibi bundan sonraki maddelerle 
alâkadar bir takım tadil takrirleri de takdim ettim. 
Binaenaleyh müsaade edersieniz hem birinci maddeye 
taalluk eder ve hem de tekrar kürsüye çıkmamak 
için öbürleri hakkında da izahat arz edeceğim. 

.Bu lâyiha hemen her maddesi tekrar tetkike ih
tiyaç Hissettirecek kadar, itllkadımca, noksandır. Ev
velâ kanun ve nizamlar tabiri birinci madde müs
tesna olmak üzere hemen her maddede tekerrür edi
yor. Kanun ve nizamlar bu, bir tabiri kanuni midir? 
Teşkilâtı Esasiye kanunu hükümetin nizamname ya
pabilmesini kabul eetmlştir ve sarahaten nizamname 
tabirini kaydetmiştir. O halde kanun ve nizamname
lerin neşrine dair olan bir kanun içinde zannediyorum 
ki; Nizamname tabiri tercih edilmek lâzım gelirdi. 
Bu itibarla lâyihanın muhtelif maddelerinin içinde 
geçen nizam tabirlerinin nizamname ile tebdili icab-
eder. Buna dair bir takrir takdim ediyorum. Birinci 
madde kanun ve nizamnamelerin ilân edilmek üzere 
Reisicumlhur tarafından Başvekâlete tevdi edilece
ğini gösterir. 

Fakat en mühim nokta ne suretle ilân edileceği
dir k:i bu yazılı değildir. Şimdiye kadar elimizde bu
lunan resini ceride İçinde, kanunlar imzasız ve mesu
liyeti tekeffül eder Hiçbir imzayı ihtiva etmeksizin 
çıkmaktadır. Acaba bu şekil, bu imzasız şekil, bir 
formüle istinat etmeyen şekil, Teşkilâti Esasiye ka
nununa muvafık mıdır? Bunun bu nokta! nazardan 
'tetkik lâzım gelir kanaatindayım. Bunun için birin
ci maddeyi bu cihetten noksan buluyorum ve Ka
nunun en mühim bir maddesi olmak lâzım gelen bu 
cihetin bu kanunun içinde temimi lâzım geldiği ka

fi) Evveliyatı 70 nci inikat zabıt ceridesindedir. 

naatını taşıyorum. Mutlaka; resimi gazetede şu for
mül ile şu şekilde neşrolunur demek lâzımdır. Mad
de o şekilde ikmale muhtaçtır. Takririmin ikincisi bu
na aittir. 

Diğer bir takririm; resmi ceride tabirine taalluk 
eder, muhtelif maddelerde resmi ceride tabirini kul
lanmıştır. Meclisi ÂH dahili nizamnamesini kabul 
ederken resmi ceride tabirini resmi gazeteye tahvil 
•etmiştir. Binaenaleyh daha evvel kabul edilmiş olan 
bu unvan; bu kanunun içindeki bu tabirlerin baştan
başa tadil ve tebdil edilmesini istilzam eder. 

Diğer bir 'madde; resmi gazete ile ilânı vilâyetlere 
vekâletlere tebliğden sonra göstermektedir. Halbuki 
itikadımca bir kanunun neşri vilâyetlere, vekâletlere 
tebliğden mukaddem olmak lâzım gelir. Binaenaleyh 
maddenin ona göre tanzimi lâzım gelmektedir. 

Diğer bir madde; Büyük Millet Meclisi kavanin 
mecmuasının neşrini, tab'ını, Başvekâletteki Müdev-
venatı Kanuniye Müdiriyetine vermektedir. Zanne
diyorum ki bu vazifeyi, Büyük Millet Meclisi Mat
baası ve Büyük Millet Meclisi Kâtibi Umumiliği ya
pabilir, bu Müdiriyetin bu kanun müdevvenliği va
zifesi ise ayrıca Büyük Millet Meclisi ibaresi olmak
sızın verilecek vazifedir. Sonra burada bir ibare da
hi noksandır. O da; resmi gazetenin muntazaman 
neşri mecburiyetine dair hiçbir fıkra olmayışıdır. Bu 
gün Resmi ceride (Resmi Gazete) haftada bir, iki, üç 
defa ya çıkıyor, ya çıkmıyor Meclisin tatili zama
nında hiç çıkmadığı aylar olmuştur diyebilirim. Zan
nediyorum ki kanunların, nizamnamelerin neşir ve ilâ
nına dair olan bir kanun içinde bu resmi gazetenin 
neşri mecburiyetini, hatta hangi zaman neşri lâzım 
geldiğini tasrih edici bir madde, bir kayıt olmak lâ
zımdır. ReSmi Gazete her gün sabahları neşrolunur 
demek lâzım gelir. Böyle bir madde görmüyorum, 
binaenaleyh böyle bir maddenin ve diğer maddele
rin bu şekilde ıslahı iktiza eder, 

Diğer bir madde; büsbütün nakıstır. Denilmiştir 
ki; bu kanunun hükmü neşrinden sonra içinde tayin 
edilecek müddetten meri olmak üzere muteberdir. 
Yine denifimiştiir ki, eğer içinde bir vakit tayin olun
mamış ise Ankara'da Resmi Gazetede neşrinden 31 
gün sonra Cumhuriyetin her tarafında o kanunun 
veya nizamnamenin hükmü cereyana başlayacaktır. 

Ö halde küçük bir sual; 
Her gün çıkardığımız kanunların yüzde doksan 

dokuzu neşri tarihinden muteberdir. İbaresiyle çı
kar, neşri tarihinden muteber diye bir maddeyi ihti
va eden bir kanun acaba bir müddet tayin eden bir 
kanun mudur? Bir müddet tayin etmeyen ve Cumhu-
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riyetin Her tarafında 31 gün sonra meri olması lazını 
gelen bir kanun mudur? 

'Encümen azasından bazı zevat ile hususi temasla
rımda bu suali vaz ettim. Aldığım cevaplar beni tat
min etmedi, bir kısmı bunun müddet tayin etmeyen 
bir madde olduğu ifadesinde bulundular. O halde 
bugün, bir saat evvel kabul edilmiş olan kanunlar
dan bir takımını tarihi neşrinden meridir. Şimdi bu 
tarihi neşrinden meri olan bir kanunun hükmü 31 
gün donra mı cereyana başlayacaktır? Zennediyorum 
İki; bu madde bu şekilde anlaşılacaksa herhalde 
yarından itibaren meri olmasını isteyeceğimiz bir 
kanuna belki bir gün t'ayin edebiliriz. Haziranın bi
rinci günü muteber olacaktır diyebiliriz. Fakat öyle 
variyetlerimiz vardır ki bir gün tayin etmek imkânı 
yoktur, çünki; herhangi bir kanunun on gün zarfın
da iadesi ihtimali mevcuttur, mademki Reisicumhu
run on gün zarfında bir kanunu iadesi imkânı m!ev-
cuttur, mademki ve mademki bir kanunun neşri tari
hlini kabul ettiğimiz günü temamen tespit 'etmek eli
mizde değildir, çünlki muhtelif avarız ile karşılaşabi
liriz. O halde daima «Neşri tarihinden muteberdir» 
ibaresiyle bir kanun çıkarmak ihtiyacı mevcut ve baki 
kalacaktır. O halde bu kanun içlin de neşri tarihinden 
muteberdir kaydiyle çıkan kanunların nasıl bir hük
me tabi olacağı ayrıca tasrih edilmek lâzımdır. Ben
deniz bunun için şöyle bir ibare tespit ettim, 

«fNeşri tarihinden meri olmak üzere ilân olunan 
kanun ve nizamnamenin zikro'lunan otuz bir gün zar
fında meriyetine her mahalde neşir ve ilân tarihi meb
de olmak üzere ilân olunur.» Bunun altıncı maddeye 
ilâvesi halinde büyük bir mahzur bertaraf edilmiş 
olacaktır. Yine bu lâyiha içinde madde vardır ki: Ka
nunun hükmünün rrieriyetini tayin eder, mebdsini ta
yin eder, ondan sonra bir ilga maddesi kör, bu da ka
nunların tanzimi şekil ve suresine muvafık değildir. 
Çünki, daima kanunlarda ilga evvel ve meriyet son
ra zikredilmek lâzım gelir. İşte şu, maruzat ile de gö
rülüyor ki: Kanunda bu suretle bir takım tashihata 
ihtiyaç vardır. Eğer tensip buyurursanız, hu kanunu 
Teşkilâti Esasiye Encümeni ile Dahiliye Encümeni 
müştereken alsın, tekrar tetkik ederek takdiim etsin-
Der. Çünki; bir kanunun ilânı meselesi temamiyle 
Teşkilâti Esasiye meselesidir. Binaenaleyh bu noktai 
nazardan Teşkilâti Esasiye Encümenine şiddetle ai
diyeti vardır. IBu itibarla Ya Encümene (tevdiini ve
yahut da takdim ettiğim tadilnameler dairesinde ka
bulünü rica ediyorum. 

DAHİLÎ YE ENCÜMENİ NAMINA MÜNİR 
BEY (İzm'ir — Tadilnanielerin Encümene tevdiini 
teklif ediyorum; 

REİS — Hakkı Tarık Beyin teklifleri ikidir, îzah 
ettikleri tetldkat yapılabiltmiek için Teşkilâti Esasiye 
Encümeni ile Dahiliye Encümeninin müştereken tet
kikini teklif ediyorlar. Evvelâ bu teklifi reye arz ede
yim. Ondan sonra Dahiliye Encümeninin teklifini 
reye arz edeyim. Evvelâ Hakkı Tarık Beyin Teşki
lâtı Esasiye Encümeni ile Dahiliye Encümenünde 
müştereken tetkik edilmesi hakkındaki teklifimi reye 
arz edjyorum kabul edenler lütfen el kaldırsın, kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

Şu halde müştereken tetkik edilecek'tir. Bu tadil-
nameleri de Encümene havale ediyoruz. 

'Efendim, reylerini istimal etimeyen rüfeka lütfen 
reylerini istimal buyursunlar. İstihsali ârâ muamele
si hitam bulmuştur. 

Ruznamenin 111 nci maddesindeki lâyihanın ikin
ci müzakeresine başlıyoruz. 

26. — Beynelminel teşkilât rüesa ve memurini 
ecnebiyesinin muhassasatlarının tevkifata tabi tutul
maması hakkında (111139) numaralı kanun lâyihası 
ve Hariciye ve Bütçe Encümenleri mazbataları. (1) 

REİS — İkinci m'üzakeresidir. Maddeleri okuyo
ruz. 

Türkiye Cumhuriyeti Dahilinde İfiayi Vazife Eden 
bazı ecnebi rüesa ve memurları muhassasatının 
tevkifata tabi tutulmaması hakkında kanun 

Birinci Madde — Bir muahedenin icabatı tatibi-
iiyesinden olarak Türkiye Cumhuriyeti Dahilinde 
muvakkaten ifayı vazife eden bilumum ecnebi rüesa 
ve memurininin muhasisasatı tevkifata ve vergiye ta
bi değildir. 

REİS — Tadilname yoktur, ikinci maddeye ge
çiyoruz. 

İkinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

REİS — Üçüncü maddeye geçiyoruz. 
Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icra

ya Hariciye ve Maliye Vekilleri memurdur. 
REİS — Kanunun heyeti umumiyesini kabul 

edenler lütfen el kaldırsın, kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

(1) Birinci müzakeresi 70 nci inikat zabıt cerid*> 
sindedir. 
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Ruznamenin 12 nci maddesindeki lâyihanın mü
zakeresine geçiyoruz. 

27., — Beni, Bahri, Havaî, ve Jandarma Erkân, 
Ümera ve Zabitan ile Memurin ve mensubunini as
keriye maaşatı ve tahsisatı fevkalâdelerine mütedair 
kanunun beşinci maddesinin tadili hakkında. (111147) 
numaralı kanun lâyihası ile Rize Mebusu Ekrem Be
yin. (2/400) numaralı teklifi kanunisi ve Müdafaai 
Milliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları. !~-

RiEflS — Okunacaktır efendim. 

Türkiye Cumhuriyeti 
IBaşVekâlet 17 Nisan 1927 
Miüsteşarlığı 

Adet 
>6/ir51'2 

Büyük Millet Meclisi Riya'seti Celilesine 
Bîerri, Bahri, Havai ve Jandarma Erkân, Ümera, 

Zabitan ile memurin ve mensubini askeriyeye maaşat 
ve tahsisatı fevkalâdeleri hakkındaki 22 Teşrinievvel. 
1339 tarihli ve 360 numaralı kanunun beşinci mad
desini tadilen Müdafaai Milliye Vekâleti Celilesince 
tanzim edilen ve İcra 'Vekilleri Heyetinin 10 Nisan 
1927 tarihli içtimaırida tezekkür ve Meclisi Âliye 
arzı tasvip olunan kanun lâyihası ile esbabı mucibe 
mazbatasının musaddak sureti leffen takdim olun
muştur. 

Mulktezasının ifasına ve neticesinin işarına müsa
ade buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
'ismet 

Esbabı Mucibe 

Erkân, Ümera ve Zabütan ile Memurin ve mensu
bini askeriye maaşat ve tahsisatı fevkalâdeleri hak
kındaki 22 Teşrinievvel 1339 tarih ve 360 numaralı 
kanunun beşinci maddesinde (Vakti hazarda kıtaata 
memur Ve zati hayvana malik bulunan bölük komu
tanından itibaren miralaya kadar «Miralay dahil» 
ümıera ve zabitanın bir hayvanı tarafı miriden iaşe 
olunur.) diye muharrer bulurıimakfta ve kıtaatta bilfiil 
emir ve kumandaya memur mirliva ve mafevki rüt
be ashabını dairei şümulü haricinde bırakmaktadır. 

'Miktarı pek az bulunan ve bütçeye yeniden tah
sisat ilâvesini istilzam eylemeyecek olan Miralaydan 
yukarı zabitanın malı zati birer hayvanının tarafı 
devletten iaşesi münaisip olacağı mütealâsiyle işbu 
fâyilhai kanuniye tanzim ve takdim kılındı efendim. 

Berrî, Bahrî, Havaî ve Jandarma Erkân, Ümera, 
Zabitan Me Memurin ve Mıensubîrai Askeriye Maa
şat ve Tahsisatı Fevkalâdeleri Hakkındaki 22 Teş
rinievvel 339 tarih ve 360 Numaralı Kanunun Be

şinci Maddesini Muaddil Kanun 
Birikildi Madde — Vakitli hazarda kıltaaita memıur ve 

zatî ihaiyvania ımaOlik bulunan bölük kumandanlarundaın 
itibaren Müşir'e kadar (Müşir dahil) zabitanın birer 
hayvanı tarafı devletten iaşe olunur. 

İkinci Madde — İşbu kanun ahkâmı ile taarruz 
eden mevaddı kanuniye mülgadır. 

Üçüncü Madde — tşbu Kanun 1 Haziran 1927 
tarihinden muteberdir. 

Dördüncü Madde — İşbu Kanun ahkâmının ic
rasına Müdafaai Milliye, Dahiliye ve Maliye vekil
leri memurdur. 10 Nisan 1927 

Başvekil Adliye Vekili 
İsmet Mahmut Esat 

Müdafaai Milliye Vekili Bahriye Vekili 
Recep Beyefendi, imzada İhsan 

bulunamadı Hariciye Vekili 
Dahiliye Vekili Doktor Tevfik Rüştü 
Mehmet Cemil • Maarif Vekili 
Maliye Vekili Mustafa' Necati 

Mustafa Abdülhalik Ziraat Vekili 
Nafıa Vekili Mehmet Sabri 

Behiç Sıhhiye ve Muaveneti 
Ticaret Vekili İçtimaiye Vekili 

Mustafa Rahmi Doktor Refik 
Türkiye 

Büyük Millet Meclisi 
Müdafaali Mlillffliıyle EıniCümıenli 

Adet 
51 4 . 5 . 1 9 2 7 

Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 
Riyasete 

Ordu Mensubîninin rniaaşat ve tahsisatı fevkalâ
deleri hakkındaki. 360 numaralı Kanunun beşinci 
maddesini muaddil kanun lâyihasını müzakere ve 
aynen kabul ettik. 

Retös Mazbata Muharriri 
T. Ekrem 

Kâtip Aza 
Mahmut Nedim 

Aza Aza 
İbrahim Muhittin Nami 

Aza Aza 
Recaî 
Aza Aza 

Musa Kâzım 
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Rize Mebusu Ekrem Beyin Teklifi 
Esbabı Mucibe 

Zabıtan mıaaşatı ancak kendilerini idare edebil
mektedir. Binaenaleyh hayvanatı ciheti mirîden bes
lenmeyecek olan karargâh ve erkânı harbiye zabita-
nı hayvan beslemektedir. Halbuki hayvana bakma 
ve binicilik fenni harbin aksamından biridir. Vakti 
hazamda bilumum zabitanın binek hayvanları bulun
ması hem onları hayvan beslemeye ve hem de •bini
ciliğe teşvik ettiği gibi vakti seferde de Ordu için bü
yük bir faiide temin edecektir ve zaten eskiden beri 
Orduda cani olup 360 numaralı kanunun da kabul 
ettiği bu esastan, miktarı nispeten pek cüz'î olan bir 
ikısım zabitanın istisnası muvafık olamıyacağındıan 
atîdeki teklifi arz eylerim. 

Rize 
Ekrem 

Berrî, Bahrî, Havaî ve Jandarma Erkân ve Ümera 
ve Zabıtanı île Memurin ve Mensubîni Askeriye 
Mıaıaşat ve Tahsisatı Fevkalâdelerine Dair Kanu
nun Binek Hayvanatı İaşesine Dair Beşinci Madde

sinin Tadiline Dair Kanun 
Madde 1. — Vakti hazarda zatî hayvana malide 

bulunan bölük komutanından itibaren mirî livaya 
kadar (mtirî liva dahil) ümera ve zabitanın bir hay
vanı tarafı mirîden iaşe olunur. 

Madde 2. — İşbu Kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 3. — İşbu Kanunun icrasına Müdafaai 
Milliye ve Maliye Vekili memurdur. 

Aza Aza 
Bolu Bitlis 

Cevat Abbas MuhMdin Namli 

22 Teşrinievvel 1339 Tarih ve 360 Numaralı Kanu
nun Beşinci Maddesini Muaddil Kanun 

1. — Yüzbaşıdan Müşir'e kadar her zabitin ve 
hakkı ırükûba malik memurini askeriyenin birer zatî 
hayvanı tarafı devletten iıaşe olunur. 

Kadro mucibince hakkı rükûba malik mülâzım
lardan zatî bine tedarik edenlerin hayvanlarının ia
şesi de bu maddeye tabidk. 

2. — Berrî, bahrî, havaî ve Jandarma sınıfları men-
su bininin maaşat ve tahsisatı fıeıvkalâdeleriine müte
dair 22 Teşrinievvel 1339 tarihli Kanunun beşinci 
maddesi mefsuhtur. 

3. — îşbu Kanun neşri tarihinden muteberdik. 
4. — İşbu Kanunun icrasına Müdafaai Milliye 

ve Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

Türkiye 
Büyük Millet Mieclisi 

\ Bütçe Encümen/i 
141 Karar Numarası 

1/1147 Kayıt Numarası 
2/400 

Bütçe Encümemi Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Berrî, bahrî, havaî ve Jandarma Zabitanı maa-

şatı hakkındaki 22 Teşrinievvel 1339 tarihli- ve 360 
numaralı Kanunun, beşinci maddesinin tadiline dair 
olup Heyeti Umumiyenin 19.4.1927 tarihli içtimıaın-
da Müdafaai Milliye ve Bütçe encümenlerine hava
le buyurulan kanun lâyihası ile aynı maddeye müte
allik olmak üzere Rize Mebusu Ekrem Bey tarafın
dan verilip kıezallik Heyeti Umumiyenin 15.1.1341 
tarihli içtimaında mezkûr encümenlere havale buy-
rulan teklifi kanunî Müdafaai Milliye Encümeninin 
iki kıta mazbatası ile Encümenimize tevdi kılınmak -
la Müdafaai Milliye Vekâleti Müsteşarı Şefik Paşa 
hazır olduğu halde tevhiden tetkiik ve müzakere olun
du i 

Hükümetin Esbabı Muciibe lâyihasında kıtaata 
msmur olup zatî hayvana malik bölük kumandanın
dan miralaya kadar olan zabitana ait bir hayvanın 
tarafı mirîden iaşe olunacağına dair Salifüzzikir ka-
nunun beşinci maddesi hükmünün kıtaatta bilfiil 
emir ve kumandaya memur mikliva ve mafevki rüt
be ashabına da teşmili lüzumum izah olunmakta ve 
•teklifi kanuî esbabı muci'besinde ise bazı mülahazat 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Müdafaiali Milliyle Bnicürnani 
Adet 

63 25 . 3 . 1927 

Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 
Riyasete 

Bnoülmıenlilmiiz Rize Mebusu Ekranı Beyin 2/400 numa-
sraillı berrî, bahrî, havaî ve Jandarma erkân ve ümera ve 
zabıtam ile memurin ve mensubini askeriye maaşat 
ve tahsisatı fevkalâdelerine dair kanunun binek hay
vanatı iaşesine dair ibeşjinci maddesinin tadiline dair 
teklifini tadilen kabul etti. 
Müdafaali Mimliye Encümeni Mazbata Muharriri 

Reisi Namına Ekrem 
Ekrem 
Kâtip Aza 

Kocaeli Ahmet Harndi 
İbrahim 
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dermeyanı sile bu hükmün bilâ kaydüşart mirliva rüt
besine kadar olan bilumum zabita.na teşmili talep 
olunmaktadır. 

Lâyihaıi kanuniye ile talep edilen teşmilin tesiri 
malîsü pek mahdut olup hususle gelecek farkın Mü
dafaai Milliye Vekâleti bütçesinde mevzu tahsisat ite 
idare edilebileceği anlaşılmış ve teklifi kanunî dai
resinde yapılacak teşmilin tesiri m alîsini şimdiden 
tahmine imkân görülemediği gibi Müdafaai Milliye 
Vekâletince mevcut tahsisat ile bu dierecei teşmilin 
mevcut tahsisat ile idare edilerniyeceği dermeyan 
edilmiş olduğundan haddi zatında şayanı arzu te
lâkki edilmekle beraber teklifli kanunînin kabulüne 
imkân bulunamıyarak lâyihaıi kanuniye şekle ait ba
zı tadilâtla Heyeti Umumiyeye arz ve takdim kılın-

Reis 
Çatalca 

Şakır 
İzmir 

Ahmet Münir 
Çorum 

Mühamıdis Ziya 
Antep 

Ahmet Remzi 
Kütahya 

Faik 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 

Ali Cenan'i 
İstanbul 

Tevfik Kâmil 
Diyarbekir 

Şeref 
Konya 

Kâzım Hüsnü 
Kütahya 

Mehmet Nuri1 

Oiresuıı 
Musa Kâzım 

22 Teşrinievvel 1339 Tarihliye 360 Numaralı Kanu
nun Beşinci Madldesinliı Muaddil Kanun Lâyihası 

.Bininci Madde — 22 Teşrinievvel 1339 tarihli ve 
360 numaralı Kamunun (beşinci maddesi berveçhi atî 
tadil edilmiştir: «Vakti hazarda kıtaatta memur ve 
zatî hayvana malik bulunan bölük kumandanından 
İtibaren müşire kadar (müşir dahil) zaıbitanın birer 
hayvanı tarafı devletten iaşe olunur» 

İkinci Madde — Bu Kanun 1 Haziran 1927 tari
hinden muteberdir. 

Üçüncü Madde — Bu Kanunun ahkâmını icraya 
Müdafaai Milliye, Dahiliye ve Maliye vekilleri me-
murdurv 

REİS — Bu lâyihanın birinci müzakeresidir. He
yeti umumiyesi hakkında, söz isteyen var mı? (Ha
yır sesleri) Maddelere geçilmesini kabul .edenler lüt
fen elerini kaldırsın, kabul etmeyenler lütfen elleri
mi kaldırsın, fcalbul edilmiştir. 

Askeri Maaşatına Mütedair 22 Teşrinievvel 1339 
Tarihli ve 360 Numaralı Kanunun Beşinci Maddesi

ni Muaddil Ka;nun 
Birinci Madde — 22 Teşrinievvel 1339 tarihli ve 

360 numaralı Kanunun beşindi maddesi berveçhi 
atî tadil edilmiştir. 

«Vakti hazarda kıtaata memur ve zatî hayvana 
malik bulunan bölük kumandanından itibaren mü-

şir'e kadar (Müşir dahil) zabiıtanın birer hayvanı tara
fı devletten iaşe olunur» 

REİS — Mütalaa yoktur, maddeyi reye arz edi
yorum, kabul ednler lütfen ellerini kaldırsınlar, tka-
ıbul etmeyenler ellerini kaldırsınlar, kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Bu Kanun 1 Haziran 1927 tari
hinden muteberdir. 

REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın, 
kabul etmeyenler ellerini kaldırsın, kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu Kanunun ahkâmını icraya 
Müdafaai Milliye, Dahiliye ve Maliye vekilleri me
murdur. 

REİS — Efendim, bu maddeye Bahriye Vekil'i-
nıin. de ilâvesini Malatya Mebusu Hilmi Bey teklif 
ediyorlar. Teklifini reye arz ediyorum kabul edenler 
lütfen ellerimi kaldırsın, kabul letmeyenler lütfen el
lerini kaldırsın, kabul edilmiştir. 

Maddeyi Bahriye kelimesinin ilâvesinden sonra. 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen elleri
ni kaldırsın.. Kabul etmiyemlec lütfen ellerini kaldır
sınlar.. Kabul edilmiştir. 

İkinci müzakeresine geçilmesini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın.. Kabul edilmiştir. 

Ruznamehin 13 ncü numarasına geçiyoruz : 
28. — Askerî Ceza Kanununun 33 ve 177 nci 

maddelerinin tadili hakkında (1/1086) numaralı Ka
nun lâyihası ve Müdafaai Milliye ve Adliye encü
menleri mazbataları. 

REİS — Okunacaktır efendim. 

Türkiye Cumhuriyeti 8 Mart 1927 
Başvekâlet 

Müsteşarlığı 
Adet 
6/946 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Askeri Ceza Kanununun 33 ve 117 nci maddeleri 

makamına kaim olmak üzere Müdafaai Milliye Ve
kâleti Celilesince tanzim edilen ve İcra Vekilleri He
yetinin 5 Mart 1927 tarihli içtimaında tezekkür ve 
Meclisi Âliye arzı tasvip olunan mevaddı kanuniye 

— 644 — 



1 : 73 28 , 5 . 1927 C : 1 

lâyihası lile esbabı mucibe mazbatasının musaddak 
sureti lef fen takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin iş'arına mü
saade buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
îsmet 

Esbabı Mucibe 
Seferberlikte davete icabet etmeyen efrat hakkın

da Askerî Ceza Kanununun 33 ncü maddesinde mev
zuu oeza pek hafif bulunmak itibariyle maddei mez-
ıkûrenün tadiline lüzum hissedilmiştir. 

Askerî Ceza Kanununun 117 nci maddesi efradı 
askerlikten kurtarmak maksadıyla sahte vesika tan
ziminin menli vukuunu kâfil bulunamamış olduğun
dan maddei mezkûre makamına kaim olmak üzere 
yeniden bir madde tanzimline lüzum görülmüştür. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 17.3.1927 

Müdafaai Mıüliye Encümeni 
Adet 

29 
Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 

Riyasete 
Müdafaai Milliye Vekâletinin teklif ettiği Askerî 

Ceza Kanununun 33 ve 117 noi maddeleri makamı
na 'kaim mevaddı kanuniye lâyihasını Recep Beyin 
huzudariyle tetkik ve müzakere ettik. Vekâletin tek
liflini aynen kabul ettik. 

Reis Mazbata Muharriri 
Ali , Ekrem 
Aza Aza 

Musa Kâzım İbrahim 
Aza Aza 

Rasim Kılınç Ali 

Türkiye 
ıBüyük Millet Meclisi 21 . 5 . 1927 

Adliye Encümeni 
62 Karar Numarası 

Kayıt Numarası 
Adliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celi leye 
Askerî Ceza Kanununun 33 ve 117 nci maddele

rinin tadili hakkında Başvekâletin 8 Mart 1927 tarih 
ve 6/946 numaralı tezkeresiyle gelen 4801 numaralı 
layiihai kanuniye ve Müdafaai Milliye Encümeni 
mazbatası Encümenimize havale buyrulmakla mü
talâa ve tetkik edildi: 

Halli seferiherîde ımtükeraenem firar, askerî kuvveni 'ten
kiste sebep oflacak vakıa gayra m/ultaıbık veslikıa itası gibi 
binmeltice devlettin iısltiiklâll ve mevcuıdüyötinıe ıtaalûk eden 
ceraim ikamın sureti müessıirede men'i gayesini is
tihdaf eden layiihai kianuniyenin teklifindeki zaruret 
Encümenıirnizce de tasvip olunmuş ve mezkûr 117 
ve 33 ncü maddelerin tadilini ihtiva eden her iki 
maddenin başına herhangi bir iltibasa mahal kalrna-
mıak üzere (Seferde) kellimesi ilâve ve vesliika itasın
da kaisıit mfevcudiyeltlilnliın ıtaısırulhli llüzuımlü göınülıerıek bu 
suretle bu maddeler cüz'î tadilatla kabul ve seferde 
askerî firara teşvik ve buna müteferri efalden ve 
bunların cezalarından bahis olan 117 nci maddenin 
(a) f ıkraisı ıhu mıaiddenlin ıtaldlinlin 'nlihayettoe lilâve edil* 
mistir. Bu suretle tespit edilen mevaddı kanuniye He
yeti Umumiyeye arz olunur. 

Aliye Encümeni Reisli Mazbata Muharriri 
Mustafa Fevzi 

Kâtip 
Yozgat 

Ahmet Hamdi 
Aza 

Kastamonu 
Ali Nazmi 

Aza 
Konya 

Tevfiik Fikret 

Konya 
Refik 
Aza 

Antalya 
Ahmet Sakî 

Aza 
Karesi 

Osman Niyazi 

Hükümetin Teklifi 
Kanun 

Askerî Oeza Kanunu : 
Madde 33. — Kaime : Seferberliğin vesaiti mu

tada Me ilânından ve hizmeti askeriyeye davet vuku
undan ve müddeti muayyenenin Mtamından itibaren 
yedi gün zarfında, davete icabet etmeyen efrat (mu
vazzaf, ruhsatlı, ihtiyat) dört aydan iki seneye ve 
üç ay zarfında icabet etmeyen efrat iki seneden on 
seneye kadar hapis olunur, ve emsalleri kadar hizmet 
etmek ve badelistaıhdam işbu cezalarım göremk üze
re sevk olunurlar. 

Bu suretle sevk olunanlardan seferberlik müdde-
tince misafirhanelerden' ve yollardan ve müstahdem 
oldukları kıta ve müesseselerden firar edenlerle se
ferberlikte üç aydan fazla bilâmazeret davete icabet 
etmeyenler idam olunur. 

Madde 117. — Kaime : Herhangi bîr suretle as-
ke.î kuvveti tenkise sebep olacak surette vakıa gay
rı mutabık vesika verenler birindi defasında iki se-

— 645 — 



İ : 73 28 , 5 . 1927 C : 1 

neden beş seneye kadar hapis olunur. Bu fiilleri, te
kerrür edenler idam olunur. 5 Mart 1927 

Başvekil Adliye Vekili 
İsmet İmzada 'bulunamadı; 

Müdafaai Milliye 'Vekilli /Bahriye Vekilli' 
Recep İhsan 

Dahiliye Vekili1 Hariciye Vekilli 
M. Cemil İmzada bulunamadı 

Maliye Vekili Maarif Vekâleti Vekilli 
Mustafa Abdülhaliık Doktor Refik 

Nafıa Vekili Ziraat Veık-ili 
Behiç Mehmet Sabo 

Ticaret Vekili Sıhhiye ve Muaveneti 
Mustafa Rahrnii İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 
Adliye Encümeninin Taıdlili 

Askerî Ceza Kanununun 33 ve 117 nci Maddelerinin 
TadüiLi Haıkkuıda Kanun; 

Madde 1. — Askerî Ceza Kanununun 33 ncü 
maddesi aşağıdia olduğu gaibi tadil edilmiştir : 

Seferde, seferberliğin vesaiti mutadie ile ilânın-
dan ve hizmeti asıkieriıyeya davet vukuundan ve müd
deti muayyeneoıin hitamından itibaren yedi gün zar
fında davete icabet etmeyen efrat (muvazzaf, ruh
satlı, ihtiyat) dört aydan iki seneye kadar, üç ay zar
fında icabet etmeyen efrat iki seneden on seneye ka
dar hapsolunur. Ve emsalleri kadar hizmet etmek ve 
badelistihdaim işbu cezalarımı görmek üzere sevk olu
nurlar. İşbu suretle sevk olunanlardan seferberlik 
müddetince misafirhanelerden ve yollardan ve müs
tahdem oldukları kıta ve müesseselerden firar eden
lerle seferberlikte üç aydan fazla blilâmazeret davete 
icabet etmeyenler idamı olunur. 

Madde 2. — Mezkûr Kanunun 117 nci maddesi 
aşağıda olduğu veçhile tadil olunmuştur. 

Seferde herhangi bir suretle askerî kuvveti ten-
tkise seıbep olacak surette vakıa gayrımutabık kasten 
vesika verenler birinci defasında (iki seneden beş se
neye kadar hapsolunur. Mükerrerler idam olunur. 

Seferde eşhası askeriyeyi firara teşvik ve bu fii
li teshil veya firarı ve beıkayayı veya izlin müddetle
rimi geçirenleri ve yoklama kaçaklarını bilerek hima
ye ve lihfa eyleyen ve hususî veya resmî hizmete alan
lar altı aydan iki seneye kadar hapis ve bu fiilin te
kerrüründe yedi seneye kadar ağır hapis cezası ile 
mücazat olunur. 

Madde 3. — Bu Kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

Maddte 4. — Bu Kanunun icrasına Müdafaai Mil
liye ve Bahriye vekilleri memurdur. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa 
var mı efendim. (Hayır sesleri) Maddelere geçilme
sini kabul edenler lütfen el kayırsın.. K^bul etme
yenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Askeri Ceza Kanununun 33 ve 117 nci Maddelerinin 
Tadili Hakkında Kanun 

Madde 1. — Askerî Ceza Kanununun 33 ncü 
maddesi aşağıda olduğu gibi tadil edilmiştir : 

Seferde, seferberliğin vesfaitfi mutade ile ilânın
dan ve hizmeti askeriyeye davet vukuundan ve müd
deti muayyemenin hitamından itibaren yedi gün zar
fında davete icabet etmeyen efrat, (muvazzaf, ruh
satlı, ihtiyat,) dört aydan iki seneye kadar, üç ay zar
fında İcabet etmeyen efrat iki seneden on seneye ka
dar hapis olunur ve amsalleri kadar hizmet etmek 
ve badelistihdam işbu cezalarımı görmek üzere sevk 
olunurlar. İşbu suretle sevk olunanlardan seferberlik 
müddetince misafirhanelerden ve yollardan ve müs
tahdem oldukları kıta ve müesseselerden firar eden
lerle seferberlikte üç aydan fazla bilâmazeret dave
te icabet etmeyenler idam olunur. 

REİS — Mütalâa yoktur, maddeyi reye arz edi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın,. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Mezkûr Kanunun 117 nci maddesi 
aşağıda olduğu veçhile tadil olunmuştur 

Seferde herhangi bir suretle askerî kuvveti ten
kise sebep olacak surette vakıa gayrımutabık 'kasten 
vesika verenler birinci defasında iki seneden beş se
neye kadar hapis olunur, Mükerrerler idam olunur. 

Seferde eşhas askeriyeyi firara teşvik ve bu fiili 
teshil veya firarı ve bekayayı veya izin müddetlerini 
geçirenleri ve yoklama kaçaklarını biterek himaye 
ve ihfa eyleyen ve hususî veya ıresmî hizmete alan
lar altı aydan iki seneye kadar hapis ve bu füılıin te-
ikerrününde yedi seneye kadar ağır hapis cezası ile 
mücazat olunur. 

REİS — Mütalâa yoktur. Maddeyi reye arz edi
yorum.. Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul 
eimeyanler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu Kanun neşri tarihinden muteber
dir, 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmıiştir. 

Madde 4. — Bu Kanunun icrasına Müdafaai Mil
liye ve Bahriye vekilleri memurdur. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 
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Kanunun ikindi müzakeresine geçilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler lütfen 
el ıkaldiirsım.. Kabul edilmiştir. 

Ruznamenıin 14 ncü numarasına geçiyoruz. 
29. — İhtiyat zabit ve ihtiyat askerî memurları 

kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye, Adliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları. (1/1120) (Matbua No. : 198) 
(11 

REİS — Efendim, kanunun heyeti umUmiyesi hak
kında söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) maddelere 
geçilmesini kâibul edenler lütfen el kaldırsın. Kalbul 
etmeyenler lütfen el kaldrsın... Kalbul edilmiştir. 

İhtiyat Zabitleri ve İhtiyat Alsfkerî 
Memurları Kanunu 

Birinci Madde — İhtiyat zabit ve memur sınıfı, 
seferde muhtelif kadro başlulklarını doldurmak mak-
sadiyle yapılmıştır. 

Bu sınıfa ayrılanlar hazar vaktinde yetiştirilmek 
üzere talim ve manevralarda bulundurulur. 

REİS — Mütalaa var mı? Kabul edenler lütfen el 
»kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen öl kaldırsın... Ka
ibul edilmiştir. 

ikinci Madde — ihtiyat zabit ve ihtiyat askerî me
murları şunlardır: 

a) Ordu, Bahriye ve Jandarimadan mütekait ve 
müstafi olanilardan ihtiyata ayrılanlar, (Kaibayihi mü-
tehaklkike ve maluliyeti daima sebepleriyle tekaüt 
edilenler ihtiyata ayrılamazlar) 

ıb) Bu kanunun neşrinden evvel ikinci sınıf namı 
ile ihtiyat zabit ve memurlarından oldukları tasdik 
kılınanlar, 

c) Gedikli küçük zabitlerden ihtiyat mülâzımı 
olanlar, 

d) Bu kanuna göre ihtyat zabiti yetiştirilenlerdir. 
, REİS — Mütalaa yoktur. Kabul edenler el kal
dırsın... Etmeyenler el kaldır'sın... Kabul edilmiştir. 

İhtiyat Zabit Yeiti^tiritae'si 
Üçüncü Madde — Her sene yapılan son yoklama 

neticesinde sağlam veya sakat asker edilenlerden orta 
ve tam devreli lise ve muadilleri ile yüksek ve tali 
derecedeki meslek mektepleri, tüccar, kaptan ve çark
çı mektebi ve muadil mekteplerden ve darülfünundan 
mezun bulunanlar 8 nci maddedeki şartları haiz olduk
ları halde ihtiyat zabiti yetiştirilmek üzere tahsilleri
nin nev'ine ve kabiliyetlerine ve Müdafaai Milliye Ve
kâletince takdir edilecek ihtiyaca göre muhtelif sınıf-

(1) 198 numaralı matbua zabıt ceridesinin sonuna 
merbuttur. 

lara ayrılırlar. Bunlardan tüccar, 'kaptan ve çarkçı 
mektebinden neş'dt edenler de Bahriye Vekâleti em
rine verilir. 

Ve askerî ehliyetnameyi haiz olup olmadıklarına 
göre aşağıdaki cetvelde yazılı müddetlerle talim ve 
tahsile tabi tutulurlar. 

Cetvelde gösterilen hizmet müddetleri mezun bu
lundukları mektepe nispetle değil, ibraz öttükleri askerî 
ehliyetnamenin derecesine göredir. 

'Bunlardan, cetvel mucibince kıta hizmeti yapan ve 
ikmaleden veya yüksdk ehliyetnameyi haiz olan ta
bip, kimyager, eczacı, dişçi, ve baytarlar terdilhen 
'kendi tatbikat mekteplerine ve lüzumunda aslkerî sılhhî 
müesseselere, sınaî 'kimyagerlerle sanayii madeniye 
mühendislerinden lüzumlu miktarı imalâtı harbiyeye, 
diğerleri sınıfları ihtiyat zabitan mekteplerine sevk ve 
'buralarda altı aylılk bir talhJsil ve hizmete tabi tutu
lurlar. 

Bu müddet zarfında bunlar hakkında, iaşe, idare, 
ilbas maaş hususunda Harbiye Mektebi talebesi, tüc
car, kaptan ve çarıkçılara dahi muvazzaf deniz talebesi 
gibi muamele yapılır. İşbu altı aylık müddet nıihaye-
etinde iktidarsızlıkları anlaşılanlar askerlik mükellefi-
yeti kanununa tevfikan sınıfların muvazzaflık hizmet
lerine ait müddetleri taimaimlaimalk üzere çavuş rüt
besiyle sınıfları kıtaat ve müesisesaıtına gönderilirler. 

(Bunların kıtada mektepteki geçen müddetleri hiz
meti askeriyelerinden mahsup edilir. Falkat ellerindeki 
aslkerî ehliyetname müddetleri nazarı dikkate alın
maz.) 

İktidar ve ehliyetleri tasdik kılınanlar ihtiyat zabit 
vekili naslbedilir ve sınıfları talkım kumandanlığında 
(kıtası bulunmayanlar sınıf ve mesleklerine ait işlerde) 
altı ay daha hizmet görürler. Bu müddeti muvaffaki
yetle bitirenler muvazzaf zabit vekilleri hakkındaki 
şerait dairesinde ihtiyat mülâzim nasıp olunurlar. Mu
vaffakiyet gösteremeyenler üç ay daha istihdam olu
narak yetişitirilir ve liyakat gösterenler mülâzimlığa, 
gösteremeyenler zabit vekilliği ile tern'is olunurlar. 

Bunların muvazzaf sınıfa nakletmek isteyenlerin 
talifmaifaaımesinde münderiç şartları haiz ve diğer ve
kâletlerden kanunen mecbur veya müteahhit olduğu 
hizmetti ifa ve ikmal dtmiş bulunanların ihtiyaç halin
de muvazzaf sınıfa nakilleri icra ve Harbiye Mekte
binde tah'silleri ikmal ettirilir. 

Yalnız ihtiyat zabiti olarak hizmete devam etmek 
arzusunda bulunanların Müdafaa ve Bahriye Velkâ-
letlerînce lüzum görülürse 14 ncü maddenin ikinci 
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fıkrası mucibince azamî iki devre müddeti kadar hiz
metlerinin devamına müsaade olunur. 

ı(Bu fazla, müddetler, Hazanda devreyi tailimiyeler-
deki müddetlere sayılır.) 

İhtiyat zabitliğine bidayeten tefrik edilenler, As
kerlik Mıükelleıfiıyeti Kanununun 34 ncü maddesin
deki kusa hizmeti icafoettiren şeraiti haiz olsalar dahi 
işbu kanun ahkâmına tabi tutulurlar. 

Askerî ehliyetname Ay Ay Ay Ay 

Üçüncü maddenin başında 
yazılı mekteplerden mezun! 
olupta Askerî ehliyetnamesi]! 
bulunmayanlar 6 6 6 18 

Orta ehliyetnamesi olanlar 
(Orita mektepler ve muadil-: 
îeri mezunlarından askerî or
ta ehliyetname alanlar) 4 6 6 (12 

Tam ehliyetnamesi olanilar 
(Tam devreli lise muadilleri 
mezunlarından Askerî tam 
ehl'iyetoaıme alanlar) • 1 6 6 14 

Yüksek eMiyetmamesi olan
lar (Yüksek mekteplerle Tüc
car, Kaptan, ve Çarkçı 
rmelkltebi ve Darülfünun men 
zunlarımdam askerî yüksek 
ehliyetname alanlar) 0 6 6 12 

REİS — Mütalâa yoktur reye arz ediyorum; ka
bul edenler lütfen el kaldırsın, kabul etmeyenler lüt
fen el kaHdırsın, kabul edilmiştir. 

Dördüncü madde — Arzulan iahik olmak şartı 
ite gedikll'i küçülk zabitlerden' gedikli küçük zabit mas-
bından itibaren bilâfasıla on yıl hizmetten sonra Or
duyu terk'edenler, imtihansız beş yıl ve daha fazla hiz
metten sonra ayrılanlarla bu kanunun neşrinden ev
vel ordudan aynlrnış bulunanlar imltihan vermek 
şartı ile İhtiyat mülâzımı nasboiiünurlâr. 

REİS — Mütalaa yoktur, reye arz ediyorum, ka
bul edenler lütfen el kaldırsın, kabul etmeyenler el 
kaldırsın, kabul edilmiştir. 

Beşinci madde — Vakti seferde görülecek lü
zum üzerine cetvelde yazılı müddetlerin azaltılmasına 
başkumandanlık salâhiyettardır. 

REİS — Mütalaa yoktur, reye rz ediyorum, ka
bul edenler lütfen el kaldırsın, kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

Altıncı madde — Üçüncü maddedeki hizmetler 
esnasından veya bilâhare ihtiyat zabitliği esnasında 
sıhhatleri bulundukları sınıfta istihdama elverişli ol
madığı askerî sıhhiye heyeti raporiyle anlaşılanlar 
ahvali sıhhiydierinin müsait olduğu sınıfa na'k'ledile-
biliirîer, 

REİS — Mütalaa yoktur. Reye arz ediyorum; ka
bul edenler lütfen el kaldırsın, kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

Yedinci madde — Üçüncü maddedeki hizmetler 
esnasında makbul bir mazeretle her kısmın üçte birin
den fazla talim ve tahsillime devam edemeyenler de
vam edemedikleri kısmı tamamlamaya mecbur edi
lirler. Makbul bir mazereti olmaksızın muhtelif za
manlarda ceman üç ay devamsızliılk gösterenler veya 
süi halleri görülenlerin kanunî cezalarından başka 
ihtiyat zabitliğe namzetlik hakları ref edierek mu
vazzaf hizmetlerinin mütebakisini sınıfları dahilinde 
ikmal etmek üzere kıtaata gönderilirler ve devamsız-
'lıkta bulundukları müddet ile ellerindeki askerî ehli
yetnamelerin kendilerine kazandırdığı talim ve ter
biye müddetleri muvazzaf hizmetleriinden sayrlmaz. 

REİS — Mütalaa yoktur. Reye arz ediyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın, kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

Sekizinci madde — İhtiyat zabiti ve memuru tef
rik olunmak için lâzım gelen şartlar : 

a) Askerî Ceza Kanununda yazılı tardı müstel-
zıiim mahkûmiyeti olmamak, 

b) Ashabı namus ve haysiyetten olmak, 
c) Silvil mekteplerin her hangi birinden sui ha

linden dolayı tarded'ilmemiş bulunmak, 
d) Mezun bulunduğu mektebin askerî tedris ve 

talim heyeti tarafından ihtiyat zabit olabileceği fcıs-
dik edilmek, 

HAKKİ TARIK BEY (Giresun) — Efendim, (d) 
fıkrasındaki (heyatı) kelimesinin (vazifedarları) keli
mesiyle tebdil ve tadil edilmesini teklif ediyorum. 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKILI RECEP BEY 
(Kütaihya) — Bendeniz manaca bir lüzum görmem, 
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tir. Elçiler veya şehbenderler bu' müracaatı ve malu
matı Müdafaai Milliye Vekâletine 'bildirirler. 

Yoklama sırasında islteriiîen malumatı şifahen ve
ya mektupla bildirmemîş ve kaydım yaptırmamış 
veyahut şubeleri mmtalkası haricime giderek yerlerini 
değiştirdiklerine dair bir ay içinde şubelerine haber 
vermemiş olan ihtiyat zabit ve memurları hakkında 
şube reislerinjin tahrirî işarı üzerine askerlik kalem 
reislerince elli liira cezayı nakdî hükmolunur ve tah
sili emval kanunu mucibince tahsil edilmek üzere ev
rakı mahallîi hükümetine gönderilir.' 
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tatbikatta yine aynı suretle anlar ve aynı suretle tat
bik ederiz. Fakat «Vazifedarları» biraz düşük oluyor, 
(Mezun bulunduğu mdktebin Askerî tedris ve talimi 
üle tavzıif edilenler) suretinde olursa mana daha doğru 
olur; 

REİS — Bu tashih veçhile maddeyi reye arz edi
yorum, kabul edenler lütfen di kaldırsın, kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
İhtiyat Zabit ve memurlarının kaydiye, yoklama ve 

muayeneleri 
Dokuzuncu madde — İhtiyat zabit ve memurları 

yoklama zamanımda nerede bulunuyorlarsa o mahal
lin askerlik şubesince kayıt ve yoklama edilirler. (Bu 
gibilerin esas nüfus kütüğünde mukayyet oldukları 
askerlik şubeleri; bunların kayıt muamelelerinin yapı
lıp yapılmadığını tetkike ve bulmaya mecburdur.) 

Yoklama; ilk yoklama sırasında senede bir defa 
yapılır; 

Her askerlik şubesi; dairesinde mukayyet bütün 
ihtiyat zabit ve memurlarının isim, rütbe ve hüviyet
lerini gösteren her köy ve mahalle için numunesi veç
hile doldurduğu cetveli hükümete göndererek o köy 
veya mahallelerde herkesin görebileceği yerlere astı
rır, 

Cetvelde yazılı olanların sağlıklarını ve mevcut 
değilseler nerelere glimiş oldukları ve bunlardan baş
ka ihtiyat zabiti bulunup bulunmadığını, var ise kim
ler olduğunu ihtiyar heyetlerinden sorar ve kütükle
rine işaret eder. 

Askerlik şubelerinlim bu vazifeleri 10 ve 11 nci 
maddelerde ihtiyat zabitlerine düşen vazifeleri izale 
etmezj 

REİS —• Mütalaa yoktur, reye arz ediyorum, ka
bul edenler lütfen el kaldırsın, kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın, kabul1 edilmiştir. 

Onuncu madde — Yoklama ilân kâğıtlarının asıl
dığı tarihten başlayarak bir ay içimde her ihtiyat za
bit ve memuru kanunî ikametgâhını ve maluliyeti 
olup olmadığını adresiyle birlikte mıntakasunda bu
lunduğu askerlik şubesine şifahen veya mektupla bil
dirmeye ve raporlarının musaddak bir suretini bir 
defaya mahsus olmak üzere göndermeye veya aslını 
göstermeye borçiudurj 

Mektup gönderenler müracaatlarını gösterir vesika 
elde dönelidirler. Yoklamadan sonra ikametgâhını 
değiştirenler ayrıldıkları ve gidecekleri yerleri; Asker
lik şubelerine bir ay içinde haber vermeye mecbur-
durlar; 

Ecndbi memleketlerde bulunanlar dahi elçilik ve
ya şehbenderliğe müracaatla vesikasını kaydettirecek-

Herhangi bir askerlik şubesi kütüğüne kaydım 
hiç yaptırmamış olanlara bu ceza üç yüz lira olup ay
nı suretle hüküm ve tahsil olunur. 

Bu haller kısmî veya umumî seferberliğin ilânı
na kadar devam dtmiş bulunursa cezayı nakdî Sırı
makla beraber emsalleri çağrılmamış veya tecil edil-
ım'iş olsalar dahi bu gibiler hizmete alınırlar. Sefer
berliğin! ilânında bizzat müracaat etmeyenlerden bilâ-
hara dehalet eden veya ele geçenler ayrıca Askerî 
Ceza Kanununa göre ceza da görürler. 

REİS — Mütalaa yoktur, kabul edenler lütfen el 
İkaMırsın, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın, kabul 
ediîm'iştir. 

On birinci madde — Maluliyet iddüa edenlerin; 
bulundukları askerlik şube dairesinde askerî hastahane 
veya kıta ve müesseseden hangisi varsa onun doktor
larından mürekkep bir sıhhiye' heyetine, eğer bunlar 
yoksa kur'aya gelecek çifte hekimlere muayeneleri 
yaptırılır ve muayeneleri neticesi mütehassıs sıhhiye 
heyetine gönderilmelerine lüzum görülenleri zarurî 
masraftan hükümetçe verilmdk suretiyle en yakım 
sıhhîye heyetine gönderilirler. 

REİS — Mütalaa yoktur, kabul edenler lütfen el! 

kaldırsın, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın, kabul 
edilmiştir. 

On ikinci madde — Yoklama bittikten sonra (ma
luliyet iddia edenler) şifahen veya mektupla şubele
rine haber verdiklerine dair bir vesika alırlar. 

Bu gibiler kabilse haber verdiklerinde, değilse bir 
fırsat çıktığında veya ertesi yoklama sırasında mua
yene dttirilir ve neticesine göre kütüklerine işaret olu
nur,, 

REİS — Mütalaa yoktur, kabul edenler lütfen el 
kaldırsın, kabul etaıeyenler lütfen di kaldırsın, kabul 
edilmiştir/ 

On üçüncü maldde — Seferberliğin ilânında veya 
manevra vesaire için celp pusulası alındıktan sonra ra
porla gösterilmiş hâd hastalıklarla rükûp ve nüzule 
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iktidar bırakmayan zafiyet gibi ka'tî lüzumu sıhhîye 
müstenit hastalıklar müstesna olmak üzere maluliyet 
iddiasında bulunanların müracaatları vazifelerime baş
lamadıkça nazarı dikkate alınmaz. 

REÎS — Mütalaa yoktur, kabul edenler lütfen el 
kaldırsın, kabul etmeyenler lütfen el kaldıksın, kabul 

Silâh altına davet: 

On dördüncü madde — Seferberlik ilânında her 
ihtiyat zabit ve memurun ilân saatinden başlayarak en 
çok 48 saat zarfımda yola çıkmaya ve köy ve mahal
lelerinin şube merkezlerine olan uzaklığına göre şu
be merkez inde bulunlmaya mecburdurlar. İhtiyat za
bitlerinin hazarda hizmete çağrilimalan askerlik şube
lerinin resmî mühürlerini havi celp pusulalarının ka
nunî ikametgâha tebliği suretiyle yapılır. Bu pusula
lar davet olunan zata imza ettirilmemiş olsa dahi 
muteberdir. 

Hazarda davet keyfiyeti; bunların manevra, tatbi
kat, atış ve konferanslar gibi tedris ve talime müteal
lik mukannen içtimalara iştiraklerini temin makisa-
d'iyle ve her iki senede azamî bir buçuk ay devam et-
tmek üzere Heyetli: Vekile karariyle icra olunur. Ecnebi 
memleketlerde bulunanlar seferberliğin ilânı tarihin
den itibaren en yakın elçiliğe veya şehbenderliğe mü
racaat etmeye ve halklarındaki emirlerini almaya mec
burdurlar 

REÎS .— Mütalaa yoktur, kabul edenler lütfen el 
kaldırsın, kabul ötmieyenler lütfen el kaldırsın, kabul 
edilmiştir, 

Hizmete çağrıldıkları halde gelmeyenler: 

On beşinci madde — Hizmeti askeriyeye çağrılıp 
iMalhali müretteplerine gütmek için emredilen müd
detler içimde katî manlîa olmaksızın gelip vazifelerine 
gitmedikleri divanı harplerce sabit olan ihtiyat zabit 
ve memurları Askerî Ceza Kanununda buna dair ya
zılı olan cezaları görmekle beraber emsalinin salıve-
rildiğiınden itibaren geç kaldikları müddetin seferber
likte 'bir misli, hazarda yarısı kadar fazla hizmet et
meye mecbur tutulurlar, ceza olarak geçirdikleri müd
det kıdem ve hizmetlerimden sayıllmaz. 

REÎS — Mütalaa yoktur. Kabul edenler lütfen el 
kaüdırsın, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın, kabul 
edilmiştir. 

İhtiyat zabilt ve memurlarının muvazzaf sınıfa ge
çirilmesi : 

On altıncı madde — Her ne suretle olursa olsun, 
ordudan ayrılanlar muvazzaf sınıfa nafcled ermezi er. 

Üçüncü madde ahkâmı müstesnadır. 

| REİS — Mütalaa yoktur; kabul edenler lütfen el 
kaldırsın, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın, kabul 
edilmiştir. 

İhtiyat zabitlerinin terfi ve istihkakları : 
On yedinci madde — Hazarda ihtiyat zabitleri, 

silah altında geçmeyen sivil hayattaki müddetleri de 
hizmetlerinden sayılmak şartı ile, muvazzaf zabitler 
gibi terfi ettirilirler. Ancak mülâzımı olacaklar birer 
ve birinci mülâzılm olacaklar ikişer ve yüzbaşı ola
caklar sekizer devrei tailmiyeye iştirak eylemek ve 
muvafık sicil almak, bahriyede yüzbaşılık kurslarını 
ikmal etmek ve yakın seferler süvari ve çarkçı şaha
detnamesini hâiz olmak şarttır. 

İBunlarun terlilerinde kıdem hesabı muvazzaf za
bitler içindeki hem nasıplı arkadaşları meyanmda he
sap olunur, 

Binbaşı olmak ve binbaşıdan yukarı rütbelere çı
kabilmek muharip sınıf ma mahsûs olup ikmali tahsil 
etmek ve muvazzaf zabitlere mahsus terfi kanunun
daki bütün kayıt ve şartlan ibraz eylemekle meşrut
tu^ 

Ancak bu şeraitten başka Bahriye sınıfında yüz
başı olmak için yakın seferler ve binbaşı olmak için 

| uzak seferler süvarisi veya çarkçısı şahadetnamesSnıi 
haiz olmak lâzımdır. Bu maksatla terfi kanununda 
zikredilen müddeti asgariyenin Sülüsünü fiilen ifa et
mek üzere müracaat edenlerin orduya kabulü mün-
halât ve sair ihtlilyacat nazarı dikkatte alınarak alt ol
duğu vekâletçe takdir olunur. 

Seferde ihtiyat zabitleri muvazzaf zabitler gibi ter
fi kanununun ahkâmına tabi olurlar, seferde ihtiyat 
memurin daihli terfi edebillirler. 

REİS — Mütalaa yoktur. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın, kabul 
edilmiştir. 

On sekizinci madde — İhtiyat zabit ve memurla
rından seferde ordudaki vazifelerini ifa ederek ter
his edinenler, memursalar ordudaki hizmetleri kendi 
memuriyetindekıi kıdemılerine zam edilir ve meslek ve 
memuriyeti sabıkalarıma veya muadillerine alınır. Ha-

I zarda ordudaki Vazaifi ifa edip terhis edilenler mes
lek ve memuriyetti sabıkalarımda istihdam edilirler. 

REÎS — Mütalaa yoktur, kabul edenler lütfen el 
I kaldırsın, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın, kabul 

edilmiştir, 
I On dokuzuncu madde — Hizmete çağrılan ihtiyat 

zabit ve memurlarına celp ve terhislerinde usulü veç-
I hile harcırah verilir. 
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REİS — Mütalaa yoktur, kabul edenler lütfen el 
kaldırsın, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın, kabul 
ed'iilmıişitirv 

Yirmiınc'i madde — Umumî ve kısmî seferberlik 
(için çağrılan mülâzımlara ve yüzbaşılara bir defaya 
mahsus almak üzere elbise ve teçhizat tedariki için 
tahsisa'tiyle beraber birer maaş miktarında ikramiye 
verMr 

REİS — Mütalaa yoktur. Kabul edenler lütfen el 
Kaldırsın, kabul etmeyenler lütfen el 'kaldırsın, kabul 
edü'llmişlttiır. 

Yirmi birinci madde — Seferberlikte silâh altına 
alınan ihtiyat zabit ye memurlarına terhislerinde va
zife verildiği tarih ile saiııverildikleri tarih arasındaki 
hizmeti müddetleri bir sene olursa harcırahından baş 
ka tahsisat ile birlikte iki maaş, İki sene ise tahsisatı 
Mte beraber üç maaş ikramiye verilir. Daha fazla se
nelerin beheri için matahsiSat bir maaş zam edilir. 
Bilincinin hitamından sonraki senenin küsurlarında 
altı aydan noksanı nazarı dikkate alınmaz, fazlası bir 
sene sayılır. 

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

İhtiyat zabit ve memurlarımın af ve ihraçları: 
Yirmi ikinci madde — İhtiyat zabit ve memur

ları hazar ve seferde ancak tahdidi sin kanununda 
yazılı yaşlara kadar hizmete ceibolunurlar.. Bu yaş
lar dahilinde bulunanlardan sıhhiye heyetlerinin ra
porları ile ahivalli sıhhiyeleri kıta hizmetlerinde istih
dama müsait olmayanlar ordunun hafif, sabit, geri 
'hizmdtlerinde istihdam edilirler. Ancak seferin ica-
batı olarak lüzum görüldüğü takdirde, tahdidi siin 
kanununda yazılı yaşların beş yaşa kadar fevkinde 
bulunan ihtiyat zabit ve memurları dahi ahvali sıhhi
yesi müsait olanlarının en gençlerinden başlanarak 
celp ve orduda istibdaım olunurlar. 

REİS — Mütalaa yoktur. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

İhtiyat Zabitlik ve Memurluk Hakkını Kaybettiren 
Sebepler 

Yirmi Üçüncü Madde — İhtiyat zabit ve memur
luğundan çıkarılmayı ve yaşlarına göre haklarında as
kerlik mükellefiyeti kanununun tatbikini icabettiren se
bepler şunlardır: 

a) Ordu haricinde bulundukları müddet esnasında 
muhilli şeref ve haysiyet halleri meslek ve itiyat etti
ği ciheti askeriyece teşkil edilecek bir heyetin tetki-
katına müsteniden Müdâfaai Milliye Vekâletince ta
hakkuk edenler. 
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b) Ordu dahil ve haricinde Itardı müştekim ola
cak derecede herhangi bir mahkeme tarafından mah
kûm olanlar, 

c) Ordu haricindeki memuriyetinden müebbeden 
mahrumiyet cezasına mahkûm olanlar, 

d) Mahkeme karariyle hileli müflis olduğu ilân 
edilenler (tekrar iadei itibar ettiği takdirde rütbesi 
iade olunur) 

e) Askeri Ceza Kanununun 200 ncü maddesin
deki tekaüden silki askerîden ihracı müstelzim efali 
irtikâp edenler; 

REİS — Mütalaa yoktur. Maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Hususî Vazaiif 

Yirmi Dördüncü Madde — Mesleklerindeki iktidar 
ve ibtisaslariyle temeyyüz ederek tanınmış olan ih
tiyat zabit ve memurları Erkânı Harbiyei Umumiye 
Riyaseti ve Müdâfaai Milliye Vekâletinin tasvibi ile 
seferde lüzum ve ihtiyaç derecesinde askerî fabrika
larda ve askerî ilim ve fen müesseselerinde ve maka-
maltta vazife ve mevkileriyle mütenasip maaşlarla ve 
kendilerine tahsis kılınacak elbise ile istihdam oluna
bilirler. 

REİS — Mütalaa yoktur. Kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırışın.. Kabul edilmiş
tir. 

İhtiyat Zabit ve Memurlarının Tecilleri 
Yirmi Beşinci Madde — İhtiyat zabit ve memur

larından hiç birisi hazar ve sefer hizmetinden istisna 
edilemez. Ancak Büyük Millet Meclisi azalan mebus
luklarının devamı müddeltinıce müeccel sayılırlar. Ati
deki cetvelde yazılı memuriyet ve hizmet sahipleri iş
bu memuriyet ve hizmetlere tayinleri 'seferberlik em
rinin ilânından evvel tasdik edilmiş olmak şartı ile ve 
'memuriyetlerinin devamı müddetine münhasır olmak 
üzere yalnız vakti seferde tecil olunurlar. 

İşbu tecile tabi olan ihtiyat zabit ve memurlarının 
•silâh altına alınacak zaman ve miktarı Başkumandan
lıkça takdir ve Hükümetçe Başkumandanlık arasında 
tespit olunur. Bu cetvelin gösterdiği vazife ve memu
riyetler ashabının isimleri her sene kayıt ve tespit olu
nur. 

1. Şûrayı Devlet devairi reisleri ile azaları, 
2. Divanı Muhasebat reisi evvel ve sanileri, müd-

deumumi ve azaları, 
3. Başmüddeumumi ile bilumum makâhim reisi 

ve aza ve aza mülâzımları, müddeiumumi ve mua-
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virtleri, hâkimlerle muavinleri, müsltantılklar, ceza reis
leri, sıfatı kazaiyeyi haiz muavinleri, icra memurları, 
tabibi adlîler, 

4. Elçiler, 
5. Valiler ve şehreminleri, ve vilâyet nüfus mü

dürleri, 
6. Velk'âlöt müsteşarları ile müdiri umumîler ve 

müdürler, ve heyeti teftişiye reisleri, . 
7. Divanı Muhasdbait murakıpları ile bilumum ve

kâletler kadrosunda mevcut müfettişlerin seferberlik 
ilânından evvelki miktarının yanışı, 

8. Dört müesseisat Nafıa komiseri, dörit' vilâyete 
bir baLşsmühendiıs, 

9. İki ticarelt, iki sanayi, dört ticareti bahriye, 
alltı iktisat müdiri umumîsi, 

10. Leylî kız ve erkek liıs'dsi müdürleri, Leylî kız 
ve erkelk ortamektep müdürleri, Leylî kız ve erkek 
sanayi mektebi müdürleri, Leylî kız ve erkek muallim 
mdktelbi müdürleri, Leylî Mûsiki muallim mektebi 
müdürleri, Leylî köy muallim mdktdbi müdürleri, 
Leylî orta muallim mdkteibi müdürü, Yüksek muallim 
(mektebi müdürleri, Mektebi Mülkiye müdürleri, Maa
rif mıntıka eminleri, Talim ve Terbiye Dairesi Reis 
ve azalan, Darülfünun emini ile fakülte reisleri, 

11. Diyanet işleri reisi, 
12. Elçilik müsteşarları ve başkâtipleri, 

13. Başdhlben derlerle şehbenderler ve şehbender 
vekilleri, 

14. Kaza kaymakamları, 
15. Vilâyet defterdar ve muhasdbecileri, 
16. Nahiye müdürleri, 
17. 'Kaza mal'müdürleri, 

18. Hara müdürü ile iki mütehassıs baytarı, mın
tıka ziraat başmüdürleri, dört vilâyete bir ziraat mü
dürü, haşarat mücadele müdürleri, 

19. Vilâyet sıhhiye ve baytar müdürleri ite vilâyet 
merkez kazaları hariç olmak üzere her kazaya bir hü-
(kümet tabibi', 

20. a) İdarei umumiyeye ait müessesatı sıhhiye
nin etibbası (işbu müdsSesatm veçhi tahsisine ve ihti-
yacatı mahalliyeye göre Müdaıfaai Milliye ve Sıhhiye 
Vekâletleri arasında bilmıiizakere tespit ve İcra Ve
killeri karariyle terk olunur), 

20. b) îdarei hususıiye, belediye, şehremanetleri 
müessesatı sılhhiyesin-de bir operatör, bir bakteriyo
log, her yüz hasta için bir eczacı, ve hasta adedi yüzü 
geçerse her yüz hasta için bir tabip daha, 
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21. Askerî ve mülki halstaihane bulunmayan yer
lerde şahsi teşebbüsleri ile seferberlik emrinden ©Vvel 
açılarak hali faaliyette bulunan hususî hastahander 
etıbbası beher yüz yatağa bir doktor hesabı ile, 

22. Nüfusu on bine kadar olan kasabalarda bir 
eczahane ve eczacı (Bundan fazla olan şehir ve kasa
balarda her yirmi bin nüfusa bir eczahane ve eczacı 
hesap edilir ve bırak ılır), 

23. Vekâletlerle idarei hususiye, şehr emanetlerine 
merbut Hıfzıssıhha müesseseleri, kimya!foen, bakteryo-
lojihane, kuduz, seram, aşı darüslsınaası gibi müesse-
sattaki etibba, baytar, eczacı, kimyagerlerden hide-
matı fenniyelerinin icabettirdiği miktar, (Müdaıfaai 
Milliye ve Sıhhiye Vekâletleri arasında bilmüzalkere 
tespit ve icra Vekilleri kararıyla terk olunur) 

24. Kömür havzalarında ve imalâtı harbiyeye 
mu'ktazıi maden ocaklarında ve seyrisefain idaresiyle 
allelumum demiryollar ve demiryollarının müntehi ol
duğu limanlardaki ihtiyat zabit ve memurlarından vü
cutlarına ihtiyaç olup vaJklti hazara islimleri Heyeti 
Vekilece tespit edilmiş olan kısmı, 

REİS — Efendim, bu madde hakkında encümenin 
başka bir teklifi vardır : 

Riyasete 
Müdafaa! Milliye Encümeni ihtiyat zabit kanunu

nun yirmi beşinci maddesinin altıncı ve onuncu fık
ralarının berveçhi atî tadilini teklif ediyor; 

Fıkra Altı — Vekâlet müsteşarları ile Riyaseti 
Cumhur ve Büyük Millet Meclisi Kâtibi umumîleri, 
heyeti teftıişiye reisleri ile müdüri umumîler Ve mü
dürler, 

Fıkra On — Leylî kız ve erkelk lisesi müdürleri, 
leylî kız ve erkek ortamdktep müdürleri, leylî kız ve 
erkek; sanayi mektebi müdürleri, leylî kız ve erkek 
muallim mdkteibi müdürleri, leylî musiki muallim mdk-
tebi müdürleri, leylî köy muallim mdktebi müdürleri, 

leylî orta muallim mektebi müdürleri, yükselt mu
allim mektebi müdiürleri, mdktebi mülkiye müdürleri, 
maarif mıntıka eminleri, Talim ve Terbiye Dairesi 
Reis ve azaları, Darülfünun Emini ile fakülte reisleri, 
ziraat, orman ve baytar âli mdktepleri müdür veya 
rektörleri ve leylî ziraat ameliyat mektepleri müdür
leri. 

Müdâfaai Milliye 
Encümeni Namına 
Mazbata Muharriri 

Rize 
Ekrem 

— 652 — 
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R.EÎS — Encümenin teklifi halkkınlda bir mütalaa 
var mı? (Hayır sesleri) Efendim, Biga Mebusu Şükrü 
Beyin bir teklifi vardır: 

Riyasetti Celileye 
İhtiyat zalbiıt ve ihtiyat askerî memurları hakkın-

dalki kanunun yirmi beşinci maddesine 18 ne i fıkra 
olarak atideki fıkranın ilâvesini arz ve teklif eylerim. 

(Polis müdür ve merkez memurları ve serkomser-
leri) 

Biga 
Şükrü 

RiEİS —• Bu maddeye polis müdürleri, merkez me
murları ve s'enkomiserleni ilâve olunsun diye teklif 
ediyorlar. Mütalaa var mı? 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Muhterem efendiler, arkadaşımızın po
lis müdürlerini, polis merkez memurlarını, serkomi-
ıserlerin tecil edilmesi teklifini bendeniz az bile görü
rüm. Bu öyle bir temayül kapısıdır ki; bu kapı açıl
dıktan sonra bunun içine girmek temayülünü göster
meyen hiçbir memur, hiçbir talbaka ve hiçbir sınıf 
yoktur. Yalnız kısacık arzedeyim ki; bu maddedeki 
yapılan istisnalar, her vekil arkadaş beraber olduğu 
halde her vekâletin bürolarında tötkikat yapıldıktan 
maada bütün encümenlere de gitmek suretiyle tespit 
edilmiştir. Heyeti Umuimiyede herhangi bir arkadaşın 
bir memuriyet hatırına gelse ve teklif etse vehleten 
düşününce bunun tecili muvafık görülür. Fakat, bin-
netice arkadaşlar, bu sefer de Orduya kumanda ede
cek salbibi rültlbe ihtiyat zabitlerini istisna yolunda ne 
kadar fazla bir adım atacak olursak, ordunun zabit 
ve kumanda heyetini o nispette azaltmış olacağımızı 
hatırlamak lazımdır. Onun için yalnız bir arkadaşın 
aklına gelen bir teklif ile buraya filân filân memuri
yetler için yirmi tane takrir gelirse, mevcut falan fi
lân memuriyetlerin bahasına hep ihtiyat zabitlerini te
cil etmiş oluruz ve orduya kumanda edecek anasır 
kalmaz, bizim yaptığımız tetkikata müstenit bir tek
liftir, binaenaleyh bu sekide tekliflerden ihtiraz et
meyi arkadaşlardan rica ederim. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Maksat istisnayı tercih 
etlmek değil, maksat, bu polis memurlarını istisna et-
<mezisek askeri kiminle toplayacaksınız rica ederim, 
eğer bunları yani polis müdürlerini, merkez memur
larını, ve serkomıiserlerini silâh altına alırsanız askeri 
kiminle toplayacaksınız? 

MÜDAFAA! MİLLIYE VEKÎLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Zatıâlinize arzı cevap için biraz umu
mî izahat vereceğim. Herhangi bir iş varsa, vakti ha-

, zarda hepsi lâzım bir iştir ki; her va'kilt bir hizmeti 
resmiye tesis edilmiştir. O hizmetleri, o zaıtı orduya 
alınca nasıl ifa edeceksiniz diye hakikaten sorabilir-
'siniz, fakat bendeniz zatı âlinize bir cevap olarak ve 
buna müşabih bir sual sormamış olan ve sormayı zi
hinlerinden geçiren rüfekanin hepsine toptan cevap 
olarak arzederim ki ve hatıra gelen her şeyi temin 
ederek (söylerim ki, ihtiyat zabitlerini tecil ettiğimiz 
takdirde asıl onların istihsaline mâmur oldukları va-
zaifi kim istihsal edecektir? Bu kadar arz ederim. 
Başka bir şey söylemem. Hepsi de hesap edilmiştir. 
Memuru mesulleri ve vekâleti mesulleri ait oldukları 
dairelerle uzun uzadıya yapılan tetikikattan sonra hep
sinin muvafakati ile bu neticeye varılmıştır. Bendeniz 
Dahiliye Vekili değilim ki 'buna ait bir şey Söyliyeyim, 
fakat Dahiliye Vekilinin, bu formülü tespit esnasında 
kanaat ve muvafakati istihsal edilmiştir. Bu kadar arz 
ederim, yoksa buyurduğunuz gibi her suali, her muh
telif suali insan düşününce lâzımdır gibi bir kanaat 
hâsıl olur. (Doğru sesleri) 

REİS — Şükrü Beyfendi, takrir sizindir değil mi? 
(Geri aldı sesleri) 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Takririmi geri alıyorum. 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlar takrir geri alırisa 
bile gerek rüfekayı kiram için, gerek işitecek olan 
millî afakin son hududuna kadar bütün valtandaşlarm 
bilmesi için arz edeyim ki; Şükrü Bey arkadaşımızın 
ve diğer arkadaşlarımızın buyurdukları noktaya temas 
•dümek üzere bu kanuna bir maddei mahsusa konmuş
tur. Fakat madde umûmî olduğu için, belki arkadaş
lar intikal buyuramadılar. Bu kanunun 1, 22 nci mad
desi vardır, başka devletlerde olmayan bir vüsati bu 
maddede köydük, zalbit alınan anasırdan maada mem-
lekeltlte az, çok o kadar ihtiyarlamamış aklı başındaki 
anasırın memleket içindeki işlerin başında kalmasını 
teminen bu tecil listesinden ayrı olarak bir saha açıl
mıştır. O da 22 nci maddedir. Metin olarak tamam iyi e 
hatırımda değildir. Manası şudur ki, vakti hazarda 
muhtelif rütbeli zabitanınız için tahdidisin kanunu 
vakti sefer de silâh altına alınacak olan ihtiyat zabit
leri hakkında da caridir. Bu da şu demektir ki - umu
mî olarak arz edebiMrim - meselâ: Mülâzımlar 41 ya
şında, yüzbaşılar kırk altı yaşında, binbaşılar elli bir 
yaşında, yani bu yaşlardan biraz daha geçmiş ise, on
lar silah altına alırtmıyacakltır. Ekseri ihtiyat zabitleri 
malumu âliniz, genç mülâzımlar, genç yüzbaşılar. 41 
ile 46 yaşının fevkinde olanlar ve ihltiyait zabitliği 
ımevkiini kazanmış olan vatandaşlar silâh allltma alın-
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rnuyacaiklardır. Bunların daha gençleri ile ordu hiz-
(metleri temin editeodk ve burudan yukarı olanlarda 
Milli 'Müdafaanın istihsali için milli sahada gerilerde 
işlerin hüsnü rüyeti lâzım olduğundan, onlar da va-
ttanin içinde işleri başında kalacaklardır demektir. İş
te bunlardan muallimini vesalireyi temin edeceğiz, 
Diğer bütün işleri temin edeceğiz. Yani buyurduğunuz 
lihtiyacatın mukabili için de aMı başında olan müdeb
bir birtakımı adamlar kalır. 

Möselâ Şükrü Beyin hatırına gelen polis müdür
leri, merkez memurları veyahut hatıra gelen diğer 
kimseler düşünülımüştür. 22 nci maddede vardır, işin 
'safahattı silâh altına aldığımfö genç ihtiyat zabitleri 
ile işin rüyetini gayri mümkün 'kılacak bir vaziyet 
arz ederse o vakit geriye doğru beş sene, daha ayrı 
bir karada ihtiyat zabitleri yine alınacaklardır. Vazi
yete göre muameleye tabi olacaklardır. 

İHSAN BEY (Anlkra) — Maddede bir yanlışlık 
vardır. Maddenin üçüncü fıkrasında; Başımüddeiumu-
mi ile bilûmum mahâkim, reis ve aza ve aza mülâ
zımları, müddeiumumi ve muavinleri, hâkimlerle 
'muavinleri, müsltantıklar, ceza reisleri diyor. Bu, ceza 
reisi olmayacak, icra reisi olacaktır. Çünki, ceza 
reisleri hâkim sınıfı içinde dahildir. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
'(Kütahya) — İcra reisi oîacalk. 

REİS — Maddede sehiv vardır (ceza reisleri), (icra 
reisleri ) olacak, bunu bu suretle tashih ediyoruz. 
Maddeyi encümenin son tadili veçhile reyinize arz 
ediyorum. Kalbul edenler el kaldırsın... Kalbul etme
yenler el kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 

Yitimi Altıncı Madde — Umumî veya kısmî se
ferberlikte tabip, baytar, kimyager, eczacı, dişçilerin 
evvelâ serbest çalışanları, badehu yirmi beşinci mad
denin fıkaraltı muhltelifesi haricinde kalanları hizmete 
ceflto edilir. 

Şu kadar ki; işbu sıraya riayet zarureti bir mıntıka 
ihtiyacının ikmali için diğer mıntıkaya müracaatı 
mecburî kılmaz. 

REİS — Mütalaa yoktur, maddeyi kabul edenler 
©1 kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırışın... Kabul 
edilmiştir. 

Yirmi Yedinci Maidde — İhtiyat zabit ve memur
ları silâh altına davet edildikleri zaman askerî elbiseyi 
giymeye mecburdurlar. Atideki ahvalde de üniforma
larını' giyebilirler. Ancak bu kıyafetle süi hareket et
tikleri takdirde aynı muvazzaf zabitler gibi mesul 
olurlar. 

a) Bayramlarda, 
b) Evlendlklrei gün. 
REİS — Mütalaa yoktur eferidim, maddeyi kabul 

edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Yirmi Sekizinci Madde — İhtiyat zabit ve me
murları bu hüviyetlerini ordu haricinde şerefli b i r 
unvan olarak isim ve meslek ilâve edilmemiş kart ve 
imzalarında istimal ede)biliyorlar<sa da nüfusu şahsî
lerini veya askerlik haricindeki mesleklerinde menfaat 
terini temin için istimal edemezler. 

REİS — Mütalaa yoktur, maddeyi reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen di kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın. Kalbul edilmiştir. 

'Birinci muvakkat maddeye geçiyoruz efendim. 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim bundan sonra ikinci muvakkat 
madde vardır ki o maddenin maddei als'liye olarak en
cümence kabulü takarrür etmiştir. Talb'ıda bir yanlış
lık olmuştur' binaenaleyh ikinci muvakkat maddenin 
29 ncu maddei a'siiye olarak okunması ve 1 nci mu
vakkat maddedeki birinici kaydının kaldırılarak mu
vakkat madde halinde diğer maddelerden sonra okun
ması daha muvafık olur; 

Yirmi Dokuzuncu Madde — Muvazzaflığı iktisap 
ötmemiş oian ihtiyat zabitlerinden mülâzım ve yüz
başı rütbesinde bulunanlar talip olurlarsa lâzım gelen 
evsafı haiz bulundukları ve muvazzaf zalbitanın tabi 
oldukları bilumum kavanin ve esasata talbi olacakları 
hakkında kâtibi adilden musaddak taahhüt senedi 
verdikleri takdirde, usulü mevzuâsı dahilinde yetişti
rilmek şartı ile muvazzaf sınıfa nakilleri caizdir. 

Bunlardan bilâhare ikmali tahsilde muvaffak ola
mayanlar bulunursa tekrar ihtiyat sınıfına iade ve 
terhis kılınırlar. 

Aleiulmum ihtiyat zabit ve memurları muvazzafa 
nakleıtrneksizin dahi hazarda Müdafaai Milliye Vekâ
letince lüzum görülecek müddetçe ve kenldileri, de ar
zu ederlerse kadro ihtiyacına göre kumanda mevki-
lerinden hariç vazifelerde kullanılabilirler. 

REİS — Maddeyi kabul edenler kaldırsın... Kalbul 
etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Otuzuncu Madde — İşbu kanunun muhtelif mad
delerinin tatbikatına ait teferruat, yapılacak talimatna-
molerie tanzim olunur. 

REİS — Maddeyi kalbul edenler el kaldırsın... 
Kalbul etmeyenler eli kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
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Otuz Birinci Madde — Bu kanuna muhalif bil
cümle ahkâm ile 5 Nisan 13'26 tarihli ihtiyat zabıtan 
'kanunu ve zeyli mülgadır. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, ge
çenlerde Tıp Fakültesinin bazı taldbösi buraya gelmiş 
ve bu madde ile alâkadar bazı taleplerde bulunmuştu. 
Bunlar bilhassa son zamanda Tıp Fakültesinin teşkilâ
tın müeslsir bir karar ittihazı üzerine vaziyetlerinin 
'müteessir olduğunu ifade ediyorlardı. Beş sene tedri
sat görecekler, bir sene taltbikat görecekler ve ancak 
ondan sonra kendileri mezun telalkki edileceklerdir. 
Kabul edilen bu kanuna göre bunların hizmeti aske
riyeye davetleri mezun olmalarına vabeste idi. Şimdi 
tâtibikat mektebinden çıktilktan ve mezun olupta hiz
meti askeriyeye dahil o'ldükltan sonra askerlik görecek 
gibi bir vaziıye hadis oluyor, o halde Tıp Fakültesinin 
'Son iki sınıf talebesinin bir vaziyeti hususiyesi olmak 
iktiza eder zannediyorum. Vekil Beyfendi bunlar hak
kında elbette malümatJtardır. Elbette düşünmüşlerdir, 
izahatta bulunurlarsa tatmin edilmiş oluruz. 

Hulasaten şunu da arz edeyim; Tıp Fakültesinin 
•son iki sınıf talebesi hakkınida bu kanun hükmünün 
mer'i olmamasını istiyorum, zaten onlar hakkında bir 
'kanun yapılmıştır. Mevcut bir kanun vardır, son iki 
sınıf talebesi hakkında son kanun aih'kâmı tatbik edil
sin, istenilen şey budur. 

MÜDAFAAÎ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
— Arkadaşlar, bir kanun yapılırken o kanunun vaz 
ettiği yeni ahkâmın geçecek devir esnasında ufalk te
fek bazı istisnaları olur, Hakkı Tarık Bey arkadaşı-
ımızın söyledikleri eskiden devam eden vaziyeti hu-
susiyelerin iki sene devam edeceği müddet esnasında 
Tıp Fakültesinden çıkacak olanların beş ay sonra 
(mevkii meriyete geçecek kanun ahkâmından is
tisnasına bendenizce imkân yoktur ve buna lüzum 
dâhi yoktur. Çünki biz, Oriduya hangi fakülte ve mek
tepten, nereden çakarsa çıksın bu kanunun okunan ve 
ikabul edilen maddelerinde zikredilen şekilde tahsille
rini ikmal etmiş, hakim olmuş, eczacı olmuş kimse 
hakkında eline (sertifika) verildiği günden itibaren 
bu kanunun maddelerini tatbike başlarız. Eline şaha
detname verimek için bir dökltonın meselâ 1, 2, 3, se
nelik tahsili nazariyesini müteaikip bir sene de staj 
yapmak bizim muamelei askeriyemizde hiçbir veçhi 
münasebeti yoktur. 

Hatlta bendeniz şunu arz ederim ki, eczacı, dişçi, 
baytar, yapmalk için mektep tahsil müddeti olan 3 - 4 
seneyi okuduktan sonra 6, 8, 10, sene ameliyat göste
receğiz derler ve kendisini o müddet zarfında hekim 

" demiyeceğiz derlerse ona hiçbir vakit ilişemem, tah
silde devam eden diğer tabipler gilbi serbestçe tahsi
line devam eder ve askerlikle alâkası olmaz. Faikat 
mdktebi hitama erer ve eline diplomayı alelusul verir 
de şu kadar sene gene Staj ve ameliyat yapmıştır, hekim 
olmuştur denildiği günden itibaren onlar hakkında bu 
kanun hükmünü tatbik ederiz. 

Bu umumiyetten ayrıca bir hususî nöktai nazarla 
son iki senede bulunanlara yeni bir muamele tatbiki 
için müstesna bir vaziyet olamıyacağı kanaaJtındaiyım. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efedim, bir 
sual: Askerî tabip olmak üzere yetiştirilen efendiler 
vardır, bunlar aynı muameleyi mi görecekleridir? 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
— Efendim çok rica ederim, askerî tablip yetiştirilen 
efendiler buna tâbi değildir ki bu varidi hatır olabil
sin, askerî tabip olarak yetişecek efendiler, hangi 
gün dîblomasını alıyorsa o günden itibaren muvazzaf 
zabittir. Hayatı müddetince veya tekaüt ve istifa Ka
nununun tahdit ettiği zamana kadar. Tekaüt ve istifa 
kanununa nazaran ya hakkı tekaüdü kazanır, tekaü
de sevkedilir veyahut hakkı iktifayı kazanır istifa 
eder. Binaenaleyh ihtiyat zabiti olan sivil gençler
le mukayesine imkân yoktur. Bu hususu bendeniz 
varit addetmem. 

REİS — Efendim başka mütalaa yoktur mad
deyi reyinize arz ediyorum, maddeyi aynen kabul 
edenler el kaldırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın, ka
bul edilmiştir, 

Otuz İkinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden 
beş ay sonra muteberdir. 

REİS — Mütalaa yoktur, maddeyi kabul edenler 
el kaldırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın, kabul edil
miştir. 

Otuz Üçüncü Madde — IBu kanunun icrayı ahkâ
mına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın, ka
bul etmeyenler el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

Muvakkat Madde — Aşağıda gösterilenlerin ihti
yat zabitliği ve ihtiyat askerî memurluğu şu şartlar 
dairesinde yapılır: 

a) Evvelce hesap memuru sınıfından yetişip de 
hesap memur vekili olarak terhis edilmiş bulunanlar 
(bunlar çağrıldıkları zaman ihtiyat hesap memur mua
vini olarak istihdam olunurlar.) , 

lb) İşjbu kanunda ref edilmiş olan 438 numaralı 
ve 13 Mart - 1340 ve 531 numaralı ve 13 , Kânu
nuevvel , 1340 tarihli kanunların neşrinden evvel 
mektepten neşet ederek staj görmeksizin kıtalarda 
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kısa hizmetlerini yapanlarla aynı şartlar altında ne
şet ©dipte kısa hizmetini görmeyen ve zabitlik rüt
besini almayan bütün sivil etıbba, eczacı, kimyager, 
diş talhipleri ile baytar mektebi âlisinden ve muavin 
baytar mektebinden çıkanlar (çağrıldıklarında mukad
dema emsalinin ilk çağrılışlarındaki rütbe ile tavzif 
olunurlar),, 

e) İhtiyat zabit namzedi olmak üzere harbiye 
ve -levazım mekteplerinde dokuz ay tahsilden sonra 
terhis e'dilmiş 'bulunanlarla umumî harpte ve istiklâl 
harbinde ihtiyat zabit namzedi olarak neşet edip muh
telif sebeplerle terfi edemiyerök namzetlik hakları ba
ki olduğu halde terhis edilmiş olanlar (Bunlardan 
ilk çağrılışlarında bir buçuk ay kıtada veya levazım 
hizmetlerimde veya müessesatta istihdamdan sonra li-
yakutları görülenler ihtiyat zabit vekili nasbolunurlar, 
Liyakatları görülmeyenlerin ihtiyat zabitliğine nam
zetlik hakları ref edilerek ihtiyat çavuş olurlar), 

d) Kısa hizmetlerini kıtalarda ve atış mekteple
rinde ve sanayi kimyagerlerinden olupta imalâtı har-
biyede bitirenler, ilk çağrılışlarında bu kanuna göre 
altı ay mektep ve müessesatta tahsil gördükten sonra 
ihtiyat zabit vekili olurlar. 

REİS — Mütalaa yoktur efendim, muvakkat mad
deyi kabul edenler el kaldırsın, kabul etmeyenler el 
kaldırsın, kabul edilmiştir. 

Kanunun ikindi müzakeresine geçilmesini kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Ruznamenin on beşinci maddesinin müzakeresine 
geçiyoruz. 

30. — Kurslara iştirak eden ve memuriyeti mu
vakkate ile bir tarafa gönderilen Zabitan ve mensubi-
ni askeriyenin ikâmet yevmiyeleri hakkında (1/1141) 
numaralı kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye ve Büt
çe Encümenleri Mazbataları. 

REİS — Okunacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 14 . Nisan , 1927 
Müsteşarlığı 

Adet * 
ti/1473 , 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Kurslara liş'tirak eden ve memuriyeti muvakkate 
ile bir tarafa gönderilen Zabitan ve mensübİni aske
riyenin ikâmet yevmiyeleri hakkında Maliye Vekâle-

ı ti Celilesince tanzim edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 
29 . Mart 1927 tarihli içtimaında tezekkür ve Mecli
si Âliye arzı tasvip olunan kanun lâyihası ile esbabı 
mucibe mazbatasının musaddak sureti leffen takdim 
olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işa'nna müsaa
de buyurulmasını rica eylerim efendim, 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Kurslara iştirak edecek zabitan ve memurini* 

askeriyeye memuriyeti asliyeleri mevkiinden [infilâk 
ile düğer bir mahalde bulunacakları cihetle ihtiya
rına mecbur olacakları fazla masraf mukabili olarak 
harcırah kararnamesi mucibince ikâmet yevmiyesi 
itası lâzım gelirse de, bunlar için kurs mahallerinde 
ikametgâh tahsis olunmakta olmasına binaen otel ve 
beytutet masrafından vareste kalacakları şüphesiz
dir. Binaenaleyh harcırah kararnamesine tevfikan 
bunlara ikâmet yevmiyesi itası hazineden fazla sar
fiyatı ve bütçenin uzviyetine İrası tesir eylemesini 
mucip olacağı muhakkaktır. 

Otel ve beytutet masraflarından başka az çok ma
sarifi zaide ihtiyarına mecburiyetleri de tabiî olaca
ğından bu gibi masarifi zaideye mukabil ve liva rüt
belerinde bulunanlar için «Yüz yirmi beş», miralay, 
kaymakam ve binbaşılar için «Yetmişbeş» ve daha 
aşağı rütbelerdeki zabitan (ile memurini askeriye için 
«Elli» kuruş İkâmet yevmiyesi itası muvafık ve mü
nasip .görülmüştür. 

Kanunun ikinci maddesine gelince : 

Arz ve izaha hacet olmadığı üzere Ordunun vüs' 
ati manatıkı hasebiyle hidematı askeriyemin hüsnü 
ifası için muvakkat memuriyetler keretle vuku bul
makta olup bu misillu memurini muvakkateye ka
rarname dairesinde ikâmet yevmiyesi itası mühim 
bir yekûna baliğ olmakta ve bütçeye mevzu tahsisa
tın kemiyeti temamen tatmini maksada gayrı kâfi 
ve gayrı müsait görülmekte olduğundan memuriyeti 
muvakkatelerin ikâmet yevmiyeleri için memur edi
lenlerin mevki ve vazifelerine göre ne kadar müddet 
yevmiye verilmesi icabedeceği hakkında yeni bir esası 
kanunî vaz'ı zarureti hasıl olmuştur. 

Merbut lâyihai kanuniyenin mevkii meriyete vaz'ı 
esbabının istikmal buyrulması zımmında esbabı mu
cibe lâyihası tanzim ve takdim kılındı. 
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Türkiye Büyük 
Milet Meclisi 4 , 5 . 1927 

Müdafaai Milliye 
Encümeni 
Adet : 48 

Riyasete 

Müdafaai Milliye Vekâletinin teklif ettiği kursla
ra iştirak eden zabitan ve mensulbini askeriyeye ikâ
met yevmiyesi verilmesi hakkındaki müzakere ettik. 

Birinci maddede yevmiyelerin miktarlarına ait ba
zı tadilât yaptık, İkinci maddeyi tay ettik. Çünki har
cırah kararnamesi ahkâmının yalnız Müdafaai Milli
ye Vekâleti zararına tebdil edilmesi adilâne görülme
miştir. 

Mazbata Muharriri 
T. Ekrem 

Aza 

Aza 
Muhiddin Nami 

Aza 
Musa Kâzım 

Aza 

Reis Namına 
T. Ekrem 

Kâtip 
Ma'hmut Nedim 

Aza 
İbrahim 

Aza 
Recaî 
Aza 

Rasim 

Türkiye Büyük 
Millet 'Meclisiij 

'Bütçe Encümeni 
Adet: 

143 Karar Numarası 
1/1141 Kayıt Numarası 

Bütçe Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

'Kurslara iştirak eden ve memuriyeti muvakkate 
ile bir tarafa gönderilen zabitan ve mensubini aske
riyenin ikâmet yevmiyeleri hakkında olup Heyeti 
Umumiiyenin 17 . 4 . 1927 tarihli dçtimaında Müda
faai Milliye ve Bütçe Encümenlerine havale buyru-
lan Ikanun lâyihası Müdafaai Milliye Encümeni maz-
batasiyle birlikte Encümenimize tevdii kılınmakla 
Müdafaai Milliye Vekâleti müsteşarı Şefik Paşa ha
zır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Lâyihaya merbut esbabı mucibede derrneyan olu
nan mülâhazaya 'binaen teklif olunan kanun lâyiha
sının birinci ve ikinci maddeleri Hükümetin teklifi 
veçhile aynen ve kanunun Haziran 1927 iptidasın
dan mer'i olması kabul olunduğundan üçüncü madde 
bu dairede tadi'Ien ve dördüncü madde dahi şekle 

ait ibare tashihatı ile 
arz ve takdim kılındı. 

Reis 
Çatalca 
Şakir 
Aza 

İzmir 
Amhet Münir 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 
Aza 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Aza 
Kütahya 

Faik 

bilkabul Heyeti Umumiyeye 
21 . Mayıs . 1927 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 

Aza 

Aza 
Çorum 

Mühendis Ziya 
Aza 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

Aza 
Giresun 

Musa Kâzım 
Aza 
Sivas 

Rasim 

Hükümetin Teklifi 

15 . Mayıs . 1335 Tarihli Harcırah Kararnamesine 
Zeylen Tanzim Olunan Kanun 

Birinci Madde — Kurslara iştiralk edecek zabı
tan ve memurini askeriyeye Harcırah Kararnamesi 
mucibince yol masrafı ve seyahat yevmiyesinden 
maada feri'k ve liva rütbelerinde bulunanlar için 125; 
miralay, 'kaymakam ve binbaşılar içiin 75; daha aşağı 
rütbedeki zabitan ile memurini as'keriye için 50 ku
ruş ikâmet yevmiyesi verilir. 

İkinci Madde — Memuriyeti muvakkate ile bir 
tarafa izam olunacak zabitan ve memurini askeriye
nin memuriyetlerinin nev'i ve ehemmiyeti derecesine 
göre yirmi günden fazla devam edecek memuriyet
lerde kaç gün için ikâmet yevmiyesi itası lâzım ge
leceğinin tayin ve tahdidi Müdafaai Milliye Vekâle
tinin talkdirine vabestedir. 

Üçüncü Madde — işbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir, 

'Dördüncü Madde — İşbu kanunun tatbik ve ic
rasına 'Müdafaai Milliye ve Maliye vekilleri memur
dur. 29 . Mart . 1927 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaayı Milliye Vekili 
Recep Beyefendi 

İmzada bulunmadı 

Adliye Vekili 
Ma'hmut Esat Beyefendi 

İmzada bulunmadı 
Bahriye Vekili 

İhsan 
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Dahiliye Vekili 
M. Cerruil 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Nafıa Vekili 
Behiç 

Ticaret Vekili 
Mustafa Rahmi 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Maarif Veikili 
Mustafa Necati 
Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri 

Şifahiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 
'Müdafaai Milliye Encümeninin Tadili 

15 Mayıs 1335 Tarihli Harcırah Kararnamesine 
iMüzeyyel Kanun 

Birinci Madde — Kurslara iştirak edecek zabıtan 
ve memurini askeriyeye Harcırah Kararnamesi mu
cibince yol masrafı ve seyahat yevmiyesinden maada 
ferik ve liva rütbelerinde bulunanlar için 150; mira
lay, kaymakam ve binbaşılar için 100); daha aşağı 
rütbedeki zabitan ile memurini askeriye için 75 ku
ruş ikâmet yevmiyesi verilir. 

İkinci Madde — İşlbu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Üçüncü Madde — İşlbu kanunun ahkâmını icraya 
Müdafaai Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

Bütçe Enoümıeninıin Tadili 
15 Mayıs 1335 Tarihli Harcırah Kararnamesi ne 

Müzeyyel Kanun 
Birinci Madde — Kurslara iştirak edecek zabitan 

ve memurini askeriyeye harcırah kararnamesi muci
bince yol masrafı ve seyyehat yevmiyesinden maada 
ferik ve liva rütbelerinde bulunanlar için yüz yirmi 
bteş; miralay, kaymakam ve binbaşılar için yetmişlbeş; 
daha aşağı rütbedeki zabitan ile memurini askeriye 
için elli kuruş ikamet yevmiyesi verilir. 

İkinci Madde — Memuriyeti muvakkate ile bir 
tarafa izam olunacak zalbiltan ve memurini askeriye
nin memuriyetlerinin neıv'i ve ehemmiyeti derecesine 
göre yirmi günden fazla devam edecek memuriyetlier-
de kaç gün için ikamet yevmiyesi itası lâzım geleceği
nin tayin ve tahdidi Müdafaai Milliye Vekâletinin 
taık dirine vabestedir. 

Üçüncü Madde — Bu kanun 1 Haziran 1927 ta-
r'ÜM n den muteberdir. 

Dördündü Madde — Bu kanunun afaJkâmını icraya 
Müdaafai Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında mü
talaa var mı efendim? (Hayır sesleri) Maddelere ge
çilmesini kabul edenler el kaldırsın kalbul etmeyenler 
el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

Harcırah Kararnamesine Muizeyyel Kanun 
Birinci Madde — Kurslara iştirak edecek zabitan 

ve memurini askeriyeye harcırah kararnamesi muci
bince yol masrafı ve seyehalt yevmiyösinden maada 
ferik ve liva rütbelerinde bulunanlar için yüz yirmi 
beş; miralay, kaymakam ve binbaşılar için yetmiş beş; 
daha aşağı rütbedeki zabitan ile memurini askeriye 
için elli kuruş ikamet yevmiyesi verilir. 

REİS ~- Mütalaa yoktur efendim, birinci madde
yi aynen reyinize arz ediyorum. Kalbul edenler el kal
dırsın... Kalbul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

İkinci Madde — Memuriyeti muvakkate ile bir 
tarafa izam olunacak zabitan ile memuriyni askeriye
min memuriyetlerinin nev'i ve ehemmiyeti derecesine 
göre yirmi günden fazla devam edecek memuriyet
lerde kaç gün için ikamet yevmiyesi itası lâzım ge
leceğinim tayin ve tahdidi Müdafaai Milliye Vekâle
tinin takdirine vabestedir. 

REİS — Mütalaa yoktur, efendim. Maddeyi ka
bul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldır
sın.... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunu 1 Haziran 1927 ta
rihinden muteberdir. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsıi.... Kabul etmeyenler el kaldırsın Kabul 
edilmiştir. 

Dördüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Müdafaai Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın. Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kanunun ikinci müzakeresinle geçilmesini kalbul 
edenler el kaldırsın. Kabul etmeyenler el kaldırsın,... 
Kalbul edilmiştir. 

Ruznameniın on altıncı maddesindeki lâyıhai ka-
nuniyenin müzakeresine basılıyoruz efendim. 

31. — Askerî Ceza Kanununa bir madde tezyili 
hakkında (1/1193) numaralı kanun lâyihası ve Mü
dafaai Milliye ve Adliye encümenleri mazbataları. 

REİS — Okunacaktır efendim. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet Müsteşarlığı 12 Mayıs 1927 

Adet 
6/1921 

'Büyük Millet Meclisi Riyaseti Gelilesine 
Askerî Ceza Kanununa zeylen Müdafaai Milliye 

Vekâleti Oelilesince tanzim edilen ve İcra Vekilleri 
Heyetinin 8 Mayıs 1927 tarihli içtimai nda tezekkür ve 
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Meclisi Aliye arzı tasvip olunan kanun lâyihası ile 
'esbalbı mucibe mazbatasının müsaddak sureti tetöfen 
takdim olunmuştur. 

Mıiktezasının ifasına ve neticesinin iş'arına mü
saade buyruîmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Asikerî Ceza Kanununun 187 ve 191 nci maddele-

rinlde rüşvet ve irtikap gibi ef'alden dolayı tardı mu-
vaikkalt hükmü lâzım gelen alhvalde silki askerîden tart 
cezası hükmdlunmaik icalbedeoeği muisarrah bulun
masına binaen yalnız mezkûr ef'alden dolayı zabitan 
ve mensulbini askeriye hakkıdda tardı muvâkkat ce
zası tardı müelb'bet olarak hüköıedilmekte ve mevaddı 
mezkûrenin sarahati delaletiyle ciheti askeriyede ka
biliyeti tatbilkiyesi olmayan muvakkaten rütbe ve me
muriyetten malhrumiyet cezası da ihmal oluna gelmek-
mekite idi. Ahiren neşrolunan Türk Ceza Kanunun
da muvakkaten rütbe ve memuriyetten ma'hrumiyet 
cezası ipka olunmuş ve mahakimce mezkûr cezayı 
fer'î za'bitan ve mensubini askeriye hakkında da hük-
medilmekte olduğu görülmüştür. 

Ciheti askeriyede ötedenberi infisal ve ittisal kai
desi cari olmadığı gibi işbu kanunun tatbiki halinde 
de zalbturaptı askerînin esasından tezelzüle uğrayaca
ğı nazarı dikkate alınarak merbut lâyihai kanuniye 
tanzim ve takdim kılınmıştır, efendim. 

Türkiye Büyük 
Millet MeelMI 22 . 5 . 1927 

Müdafaa! Milliye 
Encümeni 

Adet 
61 

Müdafaaii Milliye Encümeni Mazbatası 
Riyasete 

Müdafaa! Milliye Vekâletinin teklif ettiği Askerî 
Ceza kanununa bir madde tezyili hakkındaki kanun 
lâyihasını müzakere ve aynen kabul ettik. 

Türkiye Büyük! 
Millet Meclisi 24 . 5 , 1927 

Adiye Encümeni 
71 
Adliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Askerî Ceza Kanununa bir madde tezyili hak

kında Başvekâletin 12 Mart 1927 tarih ve 6 numara-
îı teZkeresiiyle gelen lâyihai kanuniye Encümenimize 
tevdi buyru'lmalkla mütalaa ve tetkik edildi; Kanun 
(lâyihasının Heyeti Umumiyesi lüzumuna mebni kabul 
ve tasvip olunduktan sonra maddelere geçilmiş, birinci 
maddedeki l(Erkân ve Ümera) kelimeleri tay ve me
vaddı mütebakiyesi aynen kabul olunmuştur. 

Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Adliye Encümeni Reisi 
Vekili 

A l Nazmi 
Kâtip 

Yozgat 
Ahmet Hamdıi 

Aza 
Karasi 

Osman Niyazi 
Aza 

Antalya 
Ahmet Sakî 

Mazbata Muharriri 
Ali Nazmi 

Aza 
Konya 

Aza 
Konya 

Tevfi'k Fikret 
Aza 

Hükümetin Teklifi 
Askerî Ceza (Kanununa Müzeyyel Kanun 

IBirinci Madde — Asikerî Ceza Kanununun 187, 
191 inci maddeleri ahkâmı baki kalmak üzere erkân, 
üimera, zabitan ve memurini askeriye hakkında Ka
nunu Umumi Ceza mucibince rütbe ve memuriyetten 
muvakkaten ma'hrumiyet cezası hükmolunmak icaıb-
eden ahvalde, işbu cezayi fer'î ye mukabil o kadar 
müddet açığa ihracına hükimolunur ve bu müddet 
kıdem ve hakkı tekaütten tenzil olunur. 

ilkine! Madde — işbu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Üçüncü Madde — İşbu kanunun icrayı ahkâmı-
Reis namına 

Elkrem 
Kâtip 

Malatya 
Mahmut Nedim 

Aza 

Recaî 

Mazbata Muharriri 
Ekrem 

Aza 
Afyon 

Musa Kâzım 
Aza 

istanbul 
Ahmet Hamdi 

— 6. 

na Adliye, Müdafaai Milliye 
memurdur. 

'Başvekil 
ismet 

Müdafaa! Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
Hasta 

59 — 

ve Bahriye Vekilleri 
8 Mayıs 1927 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 
Bahriye Vekili 

ihsan 
Hariciye Vekili 

Doktor Tevfik Rüştü 



I : 73 28 . 5 . 1927 C : 1 

Maliye Vekili 
Mustafa AbdülhaMk 

Nafıa Vekili 
Behiç 

Ticaret Vekili 
Mustafa Rahmi 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 
Ziraat Vekili 

'Mehmet Sabrı 
Sıhhiye ve Muaveneti 

İçtimaiye Vdkili 
Doktor Refik 

Adliye Encümeninin Tadili 

Askerî Ceza Kanununa Müzeyyel Kanun 
Birinci Madde — Askerî Ceza Kanununun 187 

ve 191 inci maddeleri, ahkâmı baki kalmak üzere za
bıtan ve memurini askeriye halkkında Kanunu Umu
mu Ceza mucibince rütbe ve memuriyetten muvak
katen mahrumiyet cezası hükrnolunmak icabeden ah
valde işbu cezayı ferîye mu'kalbil o kadar müddet 
açığa ihracına hükmo'lunur ve bu müddet kıdem ve 
hakiki tekaütten tenzili olunur, 

İkinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberedir. 

Üçüncü 'Madde — 'Bu kanunun icrayı ahkâmına 
Adliye, Müdafaai Milliye ve Bahriye Vekilleri me
murdur. 

RBÎS — Heyeti Umumiyesi hakkında mütalaa 
var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini kalbul 
edenler el kaldırsın... Kalbul etmeyenler el kaldırsın.. 
Kahul edilmiştir. 

Askerî Ceza Kanununa Müzeyyel Kanun 
Birinci Madde — Askerî Ceza Kanununun 187 

ve 191 inci maddeleri ahkâmı baiki kalmak üzere 
zabitan ve memurini aslkeriye hakkında Kanunu 
Umumii Ceza mucibince rütbe ve memuriyetten mu
vakkaten mahrumiyet cezası hükmoilunmak icabeden 
ahvalde işbu cezayı fer'îye mukabil o kadar müddet 
açığa ihracına hükmolunur ve 'bu müddet Ikıdem ve 
hakkı tekaütten tenzil olunur. 

REİS —• Madde hakkında mütalaa var mı efen
dim? Birinci maddeyi reyinize arzediyorum, kabul 
edenler el kaldırsın... Kalbul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

RBÎS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun icrayı ahkâmına 
Adliye, Müdafaai Milliye ve Bahriye Vekilleri me
murdur., 

REİS — Maddeyi fca'bul edenler el kaldırsın... 
Kalbul eltmiyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kanunun ikinci müzakeresine geçilmesini kabul 
edenler el kaldırsın... Kalbul etmeyenler el kaldırsın... 
Ka'bul edilmiştir. 

Ruznamenin on yedinci madesindeki lâyihai ka-
nuniyenin müzakeresine haşlıyoruz efendim. 

32. — Derdesti teşkil olan Bursa Kaplıcaları Türk 
Anonim Şirketine Evkaf Müdiriyeti Umumiyesinin 
iştirake mezuniyetine dair Kanun tadili hakkında 
(1/1128) numaralı kanun lâyihası ve Bütçe Encü

meni Mazbatası. 

RBÎS — Okunacaktır efendim. 

Türlkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Müsteşarlığı 
Adet : 6/1299 

25 Mart 1927 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Derdesti teşkil olan Bursa Kaplıcaları Türk Ano
nim Şirketine Evkaf Müdiriyeti Umumiyesinin iştira
ke mezuniyetine dair olan 923 numaralı kanunun ta
dili hakkında tanzim edilen ve îcra Vekilleri Heye
tinin 20 Mart 1927 tarihli içti'maında tezekkür ve 
Meelisi Âliye arzı tasvip olunan Kanun lâyihası ile 
esbabı mucibe mazbatasının musadda'k sureti leffen 
takdim olunmuştur. 

Muktezasınm ifasına ve neticesinin iş'arına müsa
ade buyuruimasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
'Derdesti teşkil olan Bursa Kaplıcaları Türk Ano

nim Şiricetine Müdiriyeti Umum i yenin iştirake mezu
niyetinle dair olan 923 numaralı kanuna istinaden ic
ra edilen tetkikat ve müzakeratta Şirketin teşekkülü
nün mütevakkıf olduğu sermayeye nazaran Müdiri
yeti Umulmiyenin yalnız suların ve menafiinin serma
yeye kalbiyle iştiraki kâfi gelmiyeceği ve hissei işti
rakin yüz bin liraya kadar iblâğı zarurî olduğu anla
şılmış ve esasen şirketin teşekkülü teemmül edilen sa
ha dahilinde sulardan başka evkafa ait bazı me'bani 
ve arazi de bulunduğu cihetle sularla beraber bunla
rın da sermayeye Ikalbi ve üst tarafının da nakden 
tesfiyesi suretiyle hissei iştirakin berveçhi muharrer 
yüz bin liraya iblâğı için kanunu mezkûrun tevsien 
tadili lâzım gelmiş ve merbut lâyihai kanuniye bu 
maksatla arz ve teklif kılınmıştır. 
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Türküye Büyük 
Millet Meclisi 
Bütçe Encümeni 

il 40 Karar Numarası 
1/1128 Kayıt Numarası 

Bütçe Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

İBursa kaplıcaları Türk Anonim Şirketine Evkaf 
Müdiriyeti Umumiyesinin iştirakine mezuniyeti müta-
zammın 9 Haziran 1928 tarihli ve 923 Numaralı Ka
nunun tadili hakkında olup Heyeti Umumiyenin 
9 . 4 , 1927 tarihili içtimaında Encümenimize hava
le buyurulan kanun lâyihası tetkik ve müzalkere olun
du. 

Hükümetin esbabı mucibe lâyihasında bu şirkete 
hissel iştirakin yüz bkı liraya iblağı zarurî olduğu 
ve salifüzzİkir kanun ile evkafa ait bazı hukuk ve 
menafii sermayeye kalbetmek suretiyle bu miktarın 
elde edilemediği cihetle şirketin teşekkülü teemmül 
edilen saha dahilinde evkafa ait bazı mebani ve ara
zinin sermayeye kalbi ve üst tarafının da nakden 
tespiti suretiyle hissei iştirakin yüz bin liraya iblağı 
zarurî görüldüğü izah kılınmaktadır. 

'Maruz esbabı mucibeyi nazarı itibara alan Encü-
menomizce lâyihanın esas itibariyle kabulü muvafık 
görülmüş ve şekle ve ibareye ait bazı tadilâtla tan
zim kılınan şekli muaddelin Heyeti Umumiyeye arz 
ve takdimine karar verilmiştir. 

Reis Mazbata Muharriri 
Çatalca Gaziantep 

Şakir Ali Cenanı 
îzmir İstanbul 

Ahmet Münir Tevfi'k Kâmil 
Çorum Diyarbekir 

Mühendis Ziya Şeref 
Gaziantep Konya 

Ahmet Remzi Kâzım Hüsnü 
Kütahya Kütahya 

Mehmet Nuri Faik 
Giresun 

Musa Kâzım 

Hükümetin Teklifi 

Derdesti Teşjkil olan Bursa Kaplıcaları Türk Anonim 
Şirketine Evkaf Müdiriyeti Umumiyesinin iştirake 
mezuniyetine dair (923) numaralı Kanunun tadiline 

dair Kanun 
1. Derdesti teşkil olan Bursa Kaplıcaları Türk 

Anonim Şirketine Bursa ve civarındaki sıcak ve so
ğuk maden sularında ve kaplıcalanndaki hukuk ve 

menafiini ve şirketin sahai faaliyeti dahilindeki meba-
| ni ve arazisini sermayeye kalp ve üst tarafım da nak

den ita etmek suretiyle müesses ve hissedar olacak 
yüzbin lira ile iştirak için Evkaf Müdiriyeti Umumi-
yesine mezuniyet vermişlerdir. 

2. — Maddei sabıkada muharrer hukuk ve mena-
fiin ve metoani ve arazinin tayin ve takarrür ettirile
cek bedelleri bütçeye fevkalâde tahsisat kayıt ve ora
dan mahsup olunur. 

3. — ikinci Madde mucibince yapılacak muame-
lei mahsubiyeden sonra nakden verilecek mebaliğ 
evvel emirde Bursa'da nakit ile istibdal edilecek ma
haller bedelâtından temin edilecek ve kifayet etme
diği surette üst tarafı taksitlerin talep edildiği seneler 
bütçesinin akar, inşaat ve mübayaatı maddesinden 
tesviye olunacaktır, 

4. — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
5. — Bu kanunun icrasına Başvekil memurdur. 

20 Mart 1927 
'Başvekil Adliye Vekili 

İsmet Mahmut Esat 
Müdafaai Milliye Vekili Bahriye Vekili 

Recep İhsan 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 

M. Cemil Doktor Tevfik Rüştü 
beyefendi 

İmzada bulunmadı 
Maliye Vekili Maarif Vekâleti Vekili 

Mustafa Abdülhalik Doktor Refik 
Nafıa Vekili Ziraat Vekili 

'Behiç Mehmet Safori 
Ticaret Vekili Sıhhiye ve Muaveneti 

Mustafa Rahmi İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Bütçe Encümeninin Tadili1 

'Bursa kaplıcaları Türk Anonim Şirketine Evkaf 
Müdiriyeti Umumiyesinin iştiraki mezuniyetine dair 
olan 9 Haziran 1926 tarihli kanunun tadiline dair ka
nun. 

Birinci Madde — Bursa kaplıcalarının Türk Ano
nim Şirketine Bursa ve civarındaki sıcak ve soğuk 
maden sularında ve kaplıcalarındaki hukuk ve mena
fiini ve şirketin sahai faaliyeti dahilindeki mebani 
ve arazisini sermayeye kalp ve üst tarafını da nakden 
ita etmek suretiyle müessis ve hissedar olarak yüz bin 
liraya kadar iştirak için Evkaf Müdiriyeti Umumi-
yesine mezuniyet verilmiştir, 

İkinci Madde — Maddei sabıkada muharrer 
Hukuk ve menafiin ve mebani ve arazinin tayin ve 
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takarrür ettirilecek bedelleri bir taraftan bütçeye irat, 
düğer taraftan kuşat edilecek bir faslı mahsusa tah
sisat kaydedilmek suretiyle mahsup olunur. 

'Üçüncü Madde — İkinci madde mucibince yapı
lacak muamelei mahsubiyeden sonra nalkden verilecek 
mebaliğ evvelemirde Bursa'da nakit ile istibdal edi
lecek mahaller bedelâtından temin edilecek ve (kifayet 
etmediği surette üst tarafı taksitlerin talep edildiği 
seneler bütçesinin akar, inşaat ve mubaayatı madde
sinden tesviye olunacaktır. 

Dördüncü Madde — Bu-kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Beşinci Madde — Bu 'kanunun ahkâmını icraya 
Başvekil memurdur, 

REİS — Kanun lâyihasının Heyeti Umumiyesi 
hakkında mütalaa var mı, efendim? maddelere geçil
mesini kabul edenler el kaldırsın.. Kaibul etmeyenler 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Bursa Kaplıcaları Türk Anonim Şirketine Evkaf Mü-
diriyeti Umumiyesinin îştiraike Mezuniyetine dair 
olan 9 Haziran 1926 Tarihli Kanunun Tadiline dair 

Kanun 
Birinci Madde — Bursa Kaplıcaları Türk Anonim 

Şirketine Bursa ve civarındaki sıcak ve soğuk maden 
sularında Ikaplıcalarındaki Hukuk ve menafiini ve 
şirketin sahai faaliyeti dahilindeki mebani ve arazi
sini sermayeye kalp ve üst tarafını da nakden ita et
mek suretiyle müessis ve hissedar olarak yüz bin li
raya kadar iştirak için Evkaf Müdiriyeti Umumiye-
sine mezuniyet verilmişjtir. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? Birinci mad
deyi aynen reyinize arz ediyorum. Kabul edenler el 
'kaldırsın, kaibul etmeyenler el kaldırsın, kabul edil-
miş'tiir.. 

İkinci Madde — Maddei sabıkada muharrer hu-
ıkuk ve mienafiin ve mebani ve arazinin tayin ve ta
karrür ettirilecek 'bedelleri bir taraftan 'bütçeye irat, 
diğer taraftan kuşat edilecek bir faslı mahsusa tahsi
sat kaydedilmek suretiyle mahsup olunur. 

REİS — Mütala yoktur efendim. Maddeyi kaibul 
edenler el kaldırsın, kaibul etmeyenler el kaldırsto, 
kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — İkinci madde mucibince yapı
lacak muamelei mahsubiyeden sonra nakden verilecek 
mebaliğ evvelemfirde Bursa'da nakit ile isltibdal edile
cek mahaller bedelâtından 'temin ve kifayet etmediği 
surette üst tarafı taksitlerin talep edildiği seneler 
'bütçesinin akar inşaat ve mulbayaatı maddesinden1 

tesviye olunur. 
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REİS — Mütalaa var ımı efendliırt? Maddeyi re
yinize arz ediyorum, kaibul edenler lütfen el kaldırsın, 
kaibul etmeyenler lütfen el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

Dördüncü Madde — Bu Kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Mütalaa yoktur, kaibul edenler lütfen el 
kaldırsın, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın. Kaibul 
edilmiştir. 
, BEŞİNCİ MADDE — Bu Kanunun ahkâmını ic-
daya Başvekil memurdur. 

REİS — Kaibul edenler lütfen el kaldırsın, kaibul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Kanunun ikinci müzakeresine geçilmesfcıi kaibul 
edenler lütfen el kaldırsın, kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın;. Ka'bul edilmiştir. 

Ruznamenin 18 nci maddesinin müzakeresine 
başlıyoruz. 

33. — Ecnebilerin Türkiye'de Seyahatleri hakkın
daki Kanunu muvakkate bir madde tezyifine dair 
(1/1150) numaralı Kanun lâyihası ve Dahiliye ve Ad
liye Encümenleri mazbataları 

REİS — Okunacaktır efendim. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
21 . 4 . 1927 

Ecnebilerin Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri 
hakkındaki 2 Mart 1331 tarihli Kanunu muvakkate 
zeylen Dahiliye Vekâleti Celilesİ'nce tanzim edilen' 
ve İcra Vekilleri Heyetinin 13 Nisan 1927 tarihli içti-
maında tezekkür ve Meclisi Âlye arzı tasvip olunan 
kanun lâyihası ile esbabı mucibe mazbatasının mu-
saddak sureti löffen takdim kılınmıştır. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin iş'arjna müsaa
de buyrulmasını rica eylerim efendim. 

'Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mudbe 
30 Kânunusani 1923 tarihinde Lozanda imza edi

len Türk ve Rum ahalinin mübadelesiıne dair muka
velename ve protokolün birinci maddesinde 1 Mayıs 
1923 tarihinden itibaren ve Türkiye'den1 mülbadeleîten 
ihraç olunan arazide mıütevekkin Rum Ortadoks di
ninde bulunan mübadiller hükümetin müsaadesi ol
madıkça Türkiye'de temekkün edemd'yeceklerinden 
ve halbuki Yunanistan'a güdeni bir milyonu müteca
viz Rumlardan bir çoklarının kendilerini minelkadiim 
Yunan tebaası sıfatiyle göstererek tekrar memleketi
mize dahil olmaya çalışmakta oldukları ve bu gibile
rin memldketimize girmelerine mani olmak; üzere 
şehbenderliklerimizce son derecede dikkat ve itina ile 
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hareket olunmakta ve hu hususu temin için Türkiye' 
ye seyahat etmek isteyen Yunanlıların cümlesinden' 
ötedenlberi Yunan tebaası olduklarını mübeyyin ola
rak devairi belediye tarafından multa evrakı müspi-
te talep olunmakta ise de : ibraz edilen vesaikin ek
seriya muvafıkı sıhhat olmadığı, Yunanistan'daki şeh-
benderlilklerİmiizce müşalhade edilmekte olduğunda1» 
ve ıbu gibi vekayiin men'i tekerrürü hakkında Yu
nan Hariciye Nezareti nezdinde teşebbüsatı lâzimede 
bulunulduğu ve mamafih mübadele mukavelenamesi 
ahkâmını bu suretle ihlâline mani olmak üzere ahkâ
mı mezkûreye tevfikan Türkiye'yi terkedip Yunanis
tan'a giden Türkiyeli Rumlardan memleketimize da
hil olmaya muvaffak olafnların ya şahısları veya Tür
kiye'de tasarruf edecekleri emlâk hakkında ahkâmı 
kanuniye vaz'ı münasip alacağı Atina sefaretimizin 
iş'arma atfen Hariciye Vekâleti Celilesinden de bildi
rilmiş olduğundan mübadele suretiyle memleketimiz
den inlfilâk eden Rumların masfcat-i re's ve hüvi
yetlerini tebdil suretiyle eski Yunanistan! mütevellit
lerimden olduklarına dair ©İde edecekleri vesikalar 
üzerine memleketlimize ferceyab olarak yerleşen eşhas 
ve Türkiye'de tasarruf edecekleri emlâk hakkında ah
kâmı kanuniye vaz'ına zaruret hâsıl olmakla bu hap
ta tanzim edilen lâyihai kanuniye rapten arz ve tak
dim kılınmıştır. 

' Dahiliye Encümeni Mazbatası 
9 . 5 . 1927 

Riyaseti Celileye 
Ecnebilerin Türkiye'de ikamet ve Seyahatleri 

hakkındaki 2 Mart 1331 tarihli Kanuna bir madde 
tezyili hakkında Başvekâletten mevrut ve Heyeti 
Umumiyeden muhaVvel 21 Nisan 1927 tarih ve 1605 
numaralı Lâyihai Kanuniye ve esbabı mucibe mazba
tası tetkik ve müzakere olundu. 

Lozan Muahedesi mucibince mübadeleye tabi 
olan Rumların tebdili nam ve hüviyet ederek mem
lekete avdetlerine mani olmak üzere böyle bir kanu
na lüzum olduğuna Dahiliye Encümenince de kanaat 
hâsıl olmuştur? Bu maksadın husulünü istihdaf eden 
lâyihai kanuniye Heyeti Umum'iyeye arz olunur. 

Encümen Reisi Mazbata Muharriri 
Niğde Kayseri 
Atâ Ahmet Hilmi 

Çorum Balıkesir 
ismail Kemal Ali Şuuri 

Niğde izmir 
Galip Ahmet Münir 

Ardahan Tekirdağ 
Tahsin Faik 

Adliye Encümeni Mazbatası 
24 . 5 . 1927 

Riyaseti Celileye 

Ecnebilerin Türkiye'de ikamet ve seyahatleri 
hakkımdaki 2 Mart 1331 tarihli kanuna bir madde 
tezyili hakkında 1/1150 numaralı kanun lâyihası ve 
Dahiliye Encümeni Mazbatası Encümenimize havale 
buyurulmakla mütalaa olundu, 

Lozan Ahitnamesi mucibince mübadeleye tabi 
tutulan eşhasın tebdili nam ve hüviyet ederek Türki
ye'ye avdet edememelerini teminen müeyyedat vaz'ı
na dair olan kanun lâyihasının teklifine saik esbap, 
Encümenlimizce de temamiyle tasvip ve tetkikat'ta 
Dahiliye Encümeninin şekli esâs İttihaz edilmiştir, 

Ancak birinci maddedeki (ihtiyarı ikamet ve 
ıtemekkün) tabirinin tatbikatta müşkülâtı dai olacağı 
derpiş edilerek avdet kelimesinin mutlak surette isti
mali ile madde bu suretle tadil ve diğer maddeler 
aynen kabul olunmuştur. 

Reis 
Saruhan 

Kâtip 
Yozgat 

Ahmet Hamdı 
Aza 

ıKastamonu 
AH Nazmi 

Aza 
(Konya 

Mazbata Muharriri 
(Konya 
Refik 

Aza 
Antalya 

Ahmet Saki 
Aza 

Karasi 
Osman Niyazi 

TeVf ik Fikret 

Hükümetin Teklifi 

Ecradb:iı1ıariıni TÜırkiiıye'ıdıe ikamet ve Sayahaltiteıii Hak
kındaki 2 Mart 1331 tarihli Kanunu Muvakkate ilâ

ve edilen Maddei Kanuniye 

'Birinci Madde — Ahkâmı ahdiye mucibince 
Türkiye'den çıkarılmış ve avdeti memnu olan her
hangi bir şahıs hüviyetini, doğduğu mahalli ketm 
Ve tebdil et'mek suretiyle ve başka bir surette müsaa
desiz Türkiye'ye avdetle ihtiyarı ikamet ve temek-
kün eder ise altı aydan üç seneye kadar hapis olunur 
ve beş yüz liradan bin liraya kadar cezayı nakdi alı
nır., 

Taısarruf edeceği emvali gayrİmenkulesj hükü
metçe müsadere ve 'müddeti mahkûmiyetini ikmal
den sonra tekrar hudut haricine ihraç olunur, 
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İkinci Madde — Tarihi neşridden muteber olan 
lîşbu kanunun icrasma Adliye, Dahilîye ve Maliye 
Vekâletleri memurdur. 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Maliye Vekili 
'Mustafa Abdülhalik 

Nafia Vekili 
Beh'iç 

Ticaret Vekili 
Mustafa Rahmi 

13 Nisan 1927 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 
Bahriye Vekili 

İhsan 
Hariciye Vekili 

Doktor Tevfilk Rüştü 
Maarif Vekili 

Mustafa Necaıtfi 
Ziraat Vekili 
Ahmet Sabri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
'İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 

Dahiliye Encümeninin Tadili 

Ectnıebffiierin Türkiye'de Ikıaimiat ve Seyathiaitıleni Hak
kındaki 2 Mart 1331 tarihli Kanunu Muvakkate İlâ

ve Edilen Maddei Kanuniye Lâyihası. 

Madde 1. — Ahkâmı ahdiye mucibince Türkiye' 
den çıkarılmış ve avdeti memnu olan herhangi bir şa
hıs hüviyetini, doğduğu mahalli ketin ve tebdil et
mek suretiyle veya başka bir suretle müsaadesiz Tür
kiye'ye avkötle ihtiyarı ikamet ve temekkün ederse, 
altı aydan üç seneye kadar hapis olunur ve beş yüz 
liradan bir liraya kadar cezayı nakdiye alınır. 

Tasarruf edecekleri emvali gayrimenkulesl hükü
metçe müsadere ve müddeti mahkûmiyetini ikmalden 
sonra tekrar hudut haricine ihraç olunur. 

Madde 2. — Tarihi neşrinden muteber olan işbu 
kanunun icrasına Adliye, Dahiliye ve Maliye Ve
kâletleri memurdur. 

Adliye Encümeninin Tadili 

Ecıniöbilllerliın Türkiyelde İkaımöt ve Seyahatıleni Hak
kındaki 2 Mart 1331 Tarihli Kanunu Muvakkate İla

ve edilen Maddei Kanıunıiye 

Madde 1. — Ahkâmı ahdiye mucibince Türkiye' 
den çıkarılmış ve avdeti memnu olan herhangi bir 
şahıs hüviyetini, doğduğu mahalli ketm ve tebdil et-
ımek surötüıylie veya başka bir surietlie müsaadesiz 
Türkiye'ye avdet ederse bir aydan bir seneye ka
dar hapis ve elli liraidan beş yüz liraya kadar cezayı 
nakdiye alınır. Temellük edeceği emvali gayrimıen-
kule hükümetçe müsadere ve müddetli mahkûmuye-
Itini ikhralden sonra hudut hafidine çıkarılır. 

Madde 2. — Bu kanun neşri tarihinden mute^ 
berdir. 

Madde 3. — Bu kanunun icrasına Adliye, Dahi
liye, Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Kanunun heyeti umumİyesi hakkınlda 
söz isteyen yoktur. Maddelere geçilmesini kabul 
el kaldırsın, kabul edilteiştir. 

Ecnebilerin Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri 
Hakkındaki 2 Mart 1331 Tarihli Kanunu Muvak

kate İlâve edilen Maddei Kanuniye. 

Madde 1. — Ahkâmı ahdiye mucibince Türkiye' 
den çıkarılmış, ve avdeti memnu olan herhangi bîr 
şahıs hüviyetini, doğduğu mahalli ketm ve tebdil et
mek suretiyle veya başka bir suretle müsaadesiz Tür
kiye'ye avdet ederse bir aydan b'ir seneye kadar bapiS 
ve elli liradan beş yüz liraya kadar cezayı nakdiye 
alınır. Temellük edeceği emivali gayrimenküle hükü
metçe müsadere ve müddeti mahkûmiyetini ikmal
den sonra hudut haricine çıkarılır. 

IRIEİS — Takrirler var, okunacaktır. 

. Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin son fıkrasında (temellük ede

ceği emvali gayrimenküle hükümetçe müsadere) iba-
resinin tayyı suretiyle maddenin tadilimi teklif eyle
rim. 

İstanbul 
Tevfik K'âmül 

Riyaseti Celileye 
'Birinci maddenin zirde arz edildiği veçhile tadi

lini teklif eylerim. 
Ahkâmı ahdiye mucibince Türkiye'den çıkarılmış 

veyahut tabiiyetten ıskat edilmiş olup avdeti memnu 
bulunan herhangi bir şahıs ilâ.. 

Gaziantep 
Ali Oenanii 

REİS — Bu fıkranın temamen tayyını mı istiyor
sunuz? 

TEVEÜK KÂMİL BEY (İstanbul) — Yalnız son 
fıkranın efendim. 

ıRıEİÎS — Tevlfik Kâmil Beyin teklifini reye arz 
ediyorum, kabul edenler.. Anlaşılmadı, galiba tekrar 
reye arz edeceğim (İzahat Versin sesleri), 

TEVFİlK KÂMİL BEY (İstanbul) — Efendim. 
Teşkilâtı Esasiye kanunu mucibince müsadere mem
nudur. Onun için teklif ediyorum, 

REİS — Efendim, teklifini izah ettiler, temellük 
edeceği emvali gayrimenküle müsadere edilir, kay
dının tayyını istiyorlar. 
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ADLİYE ENCÜMENİ NAMTNA AHMET SA
Kİ BEY (Antalya) — Efendim, bu mühim mesele
dir, tetkik etmek üzere Encümeniimize havalesini tek
lif eylerim. 

ıRBİS — Takrirler iki tanedir, ikisini de yalnız 
bir maddeden ibaret olan lâyiha ile beraber Adliye 
Encümenine veriyoruz. 

Ruznamemin yirminci maddesindeki lâyihanın 
müzakeresine geçiyoruz : 

34. — İntihabı mebusan kanununun onuncu mad
desinin tadili hakkında. (1/1121) numaralı kanun lâ
yihası ve Dahiliye Encümeni Mazbatası. 

'RlEtS — Okunacaktır efendim : 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet Müsteşarlığı 

Adet 
6/1300 

30 Mart 1927 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesime 

İntihabı Mebusan kanununun onuncu madde
sinin tâdili hakkında Dahiliye Vekâleti Celilesimce 
tanzim edilen ve icra Vekilleri Heyetinin 23 Mart 
1927 tarihli içtimainda tezekkür ve Meclisi Âliye ar
zı tasvip olunan kanun lâyihası ile Esbabı mucibe 
•mazbatasının musaddak sureti leflfem takdim olun
muştur. 

Muktezasınım ifasına ve neticesinin işarına mü
saade buyruîmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
îsmet 

Esbabı Mucibe 
İdarei Umumiyei Vilâyet Kanunu Muvakkatimin 

42 'Ve 64 ncü maddelerimin tadiline ve Meclisi İdare
lerin ilga edilen müritehap azalıiklarına ait vezaifıin 
sureti icrasına dair olan 714 numaralı ve 14 Kânunu
sani 19126 tarihli kanun mucibince vilâyet ve kaza 
idare meclislerimin münitehap azalıkları ilga edilmiş-
tir. 

Hâlbuki 10 Eylül 1324 tarihli intihabı mebusan 
kanununun heyeti teftişîyemim ve mümtahiplerimim 
vezaif ve hukuku ile sureti intihaba ait faslı salisim-
dekd 10 mcu maddede heyeti teftişiyelerin meclisi 
beledi reisimin tahtı riyasetimde olmak üzere mecali-
si idaremin ahaliden intihap olunmuş bulunan azası 
ile belediye azasından terkip olumması lazım gel
mekte olduğu halde maruz 714 numaralı kanun ile 
idare meclislerinim mümtehap azalıkları ilga edilmiş 
bulunması ile işbu maddenin tatbiki kabil olarnamak-
taıdır. 

Heyeti teftiş iyeleri terkip edecek azalarım halktan 
müntehap olması hakkındaki icabı kanuniye göre 
meclisi idarede bulunamayacak olan azayı müntemibe 
yerine halk intihabı ile müteşekkil meclisi umumi vi
lâyetin encümeni daimisini teşkil eden azanın ikame
si halinde vazıı kanunun maksadı temin edilmiş olur. 

Binaenaleyh, intihabı mebusan kanununun 10 
ncu maddesinin meclisi idare azası yerine encümeni 
daimi azasının meclisi beledi azası ile birlikte ve be
lediye reisinin riyaseti altında vilâyet ve kazalarda 
encümeni daimi bulunmayacağına mebmi işbu heye
ti teftişiye tarafımdan kaza halkınidan evsafı kanuniye-
ye tevfikan intihap olunacak lüzumu kadar aza kaza 
belediye heyetiyle birleşerek kaza heyeti teftişiyesi-
mi teşkil etmesi ve meclisi Umumisi teşekkül etme
miş vilâyette idare heyeti tarafından ahaliden evsafı 
kanuniye dairesinde lüzumu kadar intihap olunacak 
aza, vilâyet belediye heyetiyle birlikte vilâyet heyeti 
teftişiyesimi ve kazalarında ise yine idare heyeti tara
fından kaza ahalisiniden eysafı kanuniye dairesinde 
intihap olunacak aza kaza belediye heyetliyle birleşe
rek kaza heyeti teftişiyesimi vücuda getirmesi teem
mül olunmuştur. 

İBunun için 10 ncu maddemin sureti asliyesi ile ya
nımda muharrer, muaddel sureti merbuten takdim kı
lındı. Mezkûr sureti muaddelenün iktisabı kanuniyet 
etmesi esbabının istikmali arz olunur efendim. 

10 Eylül 1334 tarihli İntihabı Mebusan 
Kanunun 10 ncu Maddesi 

Madde 10. — Kura ve mahallâttan matlup olan 
defâtir kazanın meclisi belediyesine vürut etmeye 
başladığı günden itibaren azası kazanın cesametine 
göre dörtten ona kadar olmak üzere bir heyeti tefti
şiye teşekkül edecektir. Heyeti teftişiye meclisli beledi 
reisinin tahtı riyasetinde olmak üzere meclisi idare
nin ahaliden intihap olunmuş bulunan azasiyle bele
diye azasından terkip olunur ve kazanım cesametli ha
sebiyle hariçten birkaç azanın alinmasına lüzum gö
rülür ise heyeti teftişiye azalığıma kabulü heyeti tev-
tişiyenln intihabı ile ve ekseriyeti arâ ile olur. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 
Dahiliye Encümeni 
61 Karar Numarası 25 . 5 . 1927 

1/11121 Esas Numarası 
Dahiliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Çelmeye 
lintihabı mebusan kanununun onuncu maddesi

nin tadili hakkında Dahiliye Vekâletinden tanzim ve 
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Başvekâletden Meclüsi Âliye takdim olunup Encü
menimize havale buyurulan kanun lâyihası mütalaa 
ve icabı müzakere olundu. 

Mezkûr lâyiihai kanuniyenin esbabı mucibe maz
batasında gösterilen lüzuma binaen mezkûr madde
nin tadili Ensümenimizce de tensip edilmiş ve bu hu
susta tespit olunan mevaddı kanuniye atiye derç-
olunarak Heyeti Umumliyenin nazarı tasvibine arz 
olunmuştur. 

Dahiliye Encümeni Mazbata Muharriri 
Reisi Namına 
Niğde İzmir 

(Mehmet A'tâ Ahimet Münir 
Kâtip Aza 
İzmir 
'Kâmil M. Faik 

Aza 
Süleyman Sırrı 

Hükümetin Teklifi 

İntihabı Mebusan Kanununun 10 ncu Maddesinin 
Tadili Hakkında Kanun 

•Madde d 0. — Kura ve mahallâtltan matlup olan 
defatir kazanın meclisi belediyesine vürüt etmeye 
başladığı günden itibaren .azası kazanın cesametine 
göre dörtten ona kadar olmak üzere bir heyeti tefti
şiye teşekkül edecektir. 

Heyeti teftişiye meclis beledi reisinin talhtı riya
setimde olmak üzere Encümeni daimiii vilâyet azası 
ile belediye azasından terkip olunur ve kazanın ce
sameti hasebiyle hariçten birkaç azanın alınmaisma 
lüzum görülürse heyeti teftişiye azalığından kabul, 
heyeti teftüşiyenin intihabı ile ve ekseriyeti ârâ ile 
ölür. 

Vilâyet heyeti tefttişiyesi tarafından her kaza için 
o kaza ahalisinden evsafı kanuniyeyi haiz intihap 
olunacak lüzumu kadar aza kaza belediye heyetiyle 
'birleşerek kaza heyeti teftişiyesini teşkil eder. 

Meclisi umumi teşekkül etmemiş vilâyette idare 
(heyeti tarafından ahaliden evsafı kanuniye dairesin
de lüzumu kadar intihap olunacak aza vilâyet bele
diye heyeti ile birlikte Vilâyet heyeti teftiişiyesini ve 
kazalarında da yine İdare heyetince kaza ahalisin
den eVsafı kanuniye veçhile intihap olunacak aza 
kaza belediye heyetiyle birlikte kaza heyeti tefüişiye-
ısini vücuda getirir. 23 Marit 19127 

Başvekil Adliye Vekili 
İsmet Mahmut Esat 

Müdafaa! Milliye Vekili Bahriye Vekili 
Recep İhsan 

Dahiliye Vekili 
M. Cemi 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülfoalik 

Nafia Vekili 
Behiiç 

Ticaret Vekili 
Mustafa Rahmi 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 

Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Dahiliye Encümeninin Tadili 

intihabı Mebüsan Kanununun 10 ncu Maddesinin 
Tadili Hakkımda Kanun 

Madde 1. — Kura ve mahallâlttan matlup olan 
defatir kazanın meclisi belediyesine vürüt etmeye 
başladığı günden itibaren azası kazanın cesametine 
göre dört'tan ona kadar olmak üzere bir heyeti tef
tişiye teşekkül eder. 

Heyeti teftişiye meclisi beledi reisinin tahtı riya
setinde' olmak üzere vilâyet merkezleri olan kazalar
da encümeni daimü vilâyet azasiyle belediye azasın
dan ve diğer kazalardan yalnız belediye meclisi aza
sından terkip olunur ve kazanın cesameti hasebiyle 
hariçten birkaç azanın alınmasına lüzum görülüyor
sa heyeti teftişiye azalığına kabul, heyeti teftişiye
nin intihabı ile ve ekseriyeti ârâ ile olur. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

'Madde 3. — İşbu kanunun ahkâmının icrasına 
Dahiliye Vekili memurdur. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında mütalaa 
yoktur. Maddelere geçlmeseüni kabul edenler lüt
fen el kaldırsın, kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın, kabul edilmiştir. 

İntihabı Mebusan Kanununun 10 ncu 
Maddesinin Tadili Hakkında Kanun 

Madde 1. — Kura ve mahallât'tan matlup olan 
defatir kazanın meclisi belediyesine vürut etmeye 
başladığı günden itibaren azası kazanın cesametine 
göre dörtten ona kadar olmak üzere bir heyeti tef
tişiye .teşekkül eder. 

Heyeti teftişiye meclisi beledi reisinin tahtı riya
setinde olmak üzere vilâyet merkezleri olan kazalar
da encümeni daimi vilâyet azasiyle belediye azasın
dan ve diğer kazalarda yalnız belediye meclisi azasın
dan terkip olunur ve kazanın cesameti hasebiyle ha
riçten birkaç azanın alınmasına lüzum görünüyorsa 
heyeti teftişiye azalığına kabul, heyeti teftişiyenin in
tihabı ile ve ekseriyet ârâ ile olur. 
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HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Bir kelime
nin. tashihi lâzımıdır (Lüzum görüyorsa) ifadesinin 
(Lüzum görülürse) şeklinde tashihi icabeder. 

REÎS — Bu tashih veçhile maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın, kabul -etmeyenler lütfen el kal
dırsın, kabul edilmiştir. 

Madde 2. — tşlbu kanun tarihli neşrinden mute
berdir. 

RfilS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın, kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

Madde 3. — îşbu kanunun ahkâmının icrasına 
Dahiliye Vekili memurdur. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın, ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

İkinci müzakeresine geçilmesini kabul edenler el 
kaldırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın, kabul edil
miştir. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Efendim, Trab
zon'uz Ömer oğlu Celâl hakkında müzakere cereyan 
dtmişti, arzuhal Encümeni dse haftalık mukarrerat 
cetveline geçirmek suretiyle karar altına almıştır. 
Halbuki Heyeti Umumiyede okunması karargir ol
muştu. Ruznameye alınmasını rica ederim. 

îREtS — Bfendi'm, Heyeti Umumi yede müzafce-
resünii hir takrirle talep edeceklsiniz. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Efendim, za
ten kabul edilmiştir, bir ihtaridan ibarettir. 

REÎS — Son nizaımnaınenin ahkâmına göre bir 
takrirle talep olunacaktır. 

Efendim, istihsali ârâ netieeselerini arz ediyo
rum:: 

— Dahiliye ve Müdafaai Milliye Vekâletlerimin 
1926 bütçelerinde münakale icrasına dair kanunun 
ikindi defa reye vazında iştirak eden azanın adedi 
{il 55) dir, (154) ikalbul, (1) müstenkif vardır. Kanun 
(154) reyle kabul edilmiştir. 

— Devlet Demiryolları ve Limanları fdarei 
Umümiyesinin 190.1 senesi bütçe kanununun ikinci 
defa reye vazında iştirak eden azanın adedi (161) 
dir, (160) kabul, (1) müstenkif vardır. Kanun (160) 
reyle kaibul edilmiştir. 

— Konya Sulama İdaresinin 1927 senesi Bütçe 
Kanununun ikinci defa reye vazında iştirak eden 
azanın adedi (156) dır, (155) kabul (1) müstenkif 
vardır. Kanun (155) reyle kabul edilmiştir. 

— İstanbul Darülfünunun 1927 senesi Bütçe Ka
nununun ikinci defa reye vazında iştirak eden aza
nın aidedi. (157) dir, (156) kabul, (1) müstenkif var
dır, kanun (156) reyle kabul edilmiştir. 

— Evkaf Müdiriyeti Hmumiyesinin 1927 senesi 
Bütçe Kanununun ikinci defa reye vazında iştirak 
eden azanın adedi (161) dur, (160) kabul, (il) müsten
kif vardır. Kanun (160) reyle kabul edilmiştir. 

— Maliye Vekâleti 1926 senesi bütçesine tahsi
satı munzamıma ilâvesine dair kanunun ikinci defa re
ye vazında iştirak eden azanın adedi (156) dır, (155) 
kabul, (1) müstenkif vardır. Kanun (155) reyle kabul 
edilmiştir., 

— îspirfio ve Meşrubatı küuliye inhisarının su
reti idaresi hakkındaki kanunun ikinci defa reye vazı-
nın neticesinde iştirak eden azanın adedi (153) dür, 
ı(152) kabul, (1) müstenkif vardır. Kanun (152) rey
le kabul edilmiştir. 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Krallığı 
arasında münakit ikamet mukavelenamesinin tasdiki 
hakkındaki kanunun ikinci defa reye vazı netice
sinde iştirak eden azanın adedi (il 56) dir, (156) ka
bul. Kanun (156) reyle kabul edilmiştir. 

— Şehir ve Köy yatı mekteplerinin sureti idare
leri hakkındaki kanunun ikinci defa, reye vazı neti
cesinde reye iştirak eden azanın adedi. (137) dir, 
(137) kabul. Kanun ikinci defa reye vaz edildiği için 
(137) reyle kabul edilmiştir. 

— Evkaf Müdiriyeti Umümiyesinin 1926 senesi 
bütçesinde münakale icrasına dair olan kanunun ne-
ticei arasında iştirak eden azanın adedi (104) dür, 
ı(104) kabul. Muamele tamam değildir, kanun ikinci 
defa reye vaz edilecektir. 

— Aydın hattı itüâfnamesİnin imza ve teatisi me
zuniyetine dair olan kanunun reye vazı neticesinde 
iştirak eden azanın adedi (1'25) dir, (125) kabul, mua
mele tamam değildir, kanun ikinci defa reye vaz edi
lecektir. 

— Türkiye ve Finlandiya Cuımhuriyeitleri arasın
da münakit ticaret ve seyrisefain muahedenamesfinin 
tasdiki hakkımdaki kanunun reye vazi neeticesiinde iş
tirak eden azanın adedi (106) dir, (106) kabul. Mua
mele tamam değildir. Kanun ikinci defa reye vaz 
edilecektir. 

REİS — Efendim, Trabzon Mebusu Abdullah 
Beyin takriri vardır : 
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Riyaseti Celileye 
Trabzonlu Ömerbaş oğlu Celâl Efendi hakkında

ki Arzuhal Encümenimin 21 numaralı haftalık mu-
karrerat cetvelinde mulharrer kararının evvelce ka-
rargir olduğu veçhile Heyeti ömumiiyede müzafcere-
ısinii arz ve teklif eylerim. 

Trabzon 
Abdullah 

REÎS — Abdullah Beyin teklifini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın, kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın, kabul editoiştıir. 

Ruznamemizde birşey kalmamıştır. Gelecek ini
kat saat 14 dedir, bugünkü inikada hitam veriyo
rum. 

Hitamı hâkat; Saat : 16,50 
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Dahiliye ve Müdafaai Milliye Vekâletlerinin 1926 Bütçelerinde Münakale terasına Dair Kanunun İkinci Defa 
Reye Vazı Neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

ADANA 
Kemal B. 

AFYONKARAHİSAR 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B, 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Ali Rıza B„ 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
Ali Fuat Paşa 
Hilmi B. 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Reşit Galib B. 
Mithat B. 

BEYAZID 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Samih Rifat B. 
Şükrü B„ 

Âza adedi : 287 
Reye iştirak edenler : 
Kabul edenler : 1 

Reddedenler : 
Müstenkifler : 

55 
54 

— 
1 

Reye iştirak etmeyenler : 131 
Münhaller : 1 

[Kabul Edenler] 

1 BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Şükrü B. 

1 BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Necati R 

Refet B. 

CANİK 

Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 

Dr. Kâzım B. • 
Haydar Rüştü B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARIBEKİR 
Cavit B. 

1 EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Muhittin B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
Kâzım Vehbi B. 

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

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Bahri B. 
Halet B. 

ESKİŞEHİR 
Ali Ulvi B. 

GAZtAYINTAP 
Ali Cenanî B. 
Ferit B. 
Şahin B. 

GENÇ 

Muhittin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. ' 
Şevket B. 
Tahir B. 

1 GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B, 
Emin B. 

İSTANBUL 

Behiç B. 
Edip Servet B. 
Hamdi B. 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
Ali Şuuri B. 
Mehmet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Hasan Fehmi B. 
Necmettin Molla B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Ragıp B. 
Saffet B. 
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KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Fuat B, 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B. 
Naim Hazım B. 
Refit B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B. 
Nuri B. 
Ragıp B. 
Recep B. 
Rıza B. 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Zamir B. 

AFYONKARAHÎSAR 
Ali B. 
Kâmil B. (M.) 

AKSARAY 
Neşet B. 

AMASYA 
Esat B. 

ANKARA r n ı r v r v r V / * 

Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 

ANTALYA 
Murat B. 

ARDAHAN 
Tahsin B, (M.) 

AYDIN 
Dr. Mazhar B< 
Tahsin B. 

BEYAZID 
Süleyman Sudi B. (M.) | 

I : 73 28 . 5 

1 ' MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 

MARDİN 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 
Necip B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE. 
Galip B. 

ORDU 
Halil Sıtkı B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 

[Müst 

MER 
Besim B. 

. 1927 C : 1 

1 RİZE 
Ali B. 
Esat B. 

SARUHAN 
Dr. Saim B. 
Nafiz B. 
Yaşar B. 

. SttRD 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Muammer B. 
Rahmi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

StVEREK 
Halil Fahri B. 
Mahmut B. 

mkif] 

SİN 

f 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Mehmet Vasfi B. (M.) 

BOZOK 
Avni B. 
Salih B. (M.) 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Nurettin Paşa 
Osman Nuri B. 

CANİK 1 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M.) 
İhsan B. (V.) 

ÇANKIRI 
Rifat B. (M.) 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. (Reisvekili) 
Münir B. | 

| DENİZLİ 
î Mazhar Müfit B. 
; Necip Ali B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYARIBEKİR 
Feyzi B. 
İbrahim Tâli B. 
Şeref B. 
Zülfi B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
İhsan Hâmit B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 

ERZURUM 
Câzim B. 
Münir Hüsrev B. 
Raif B. 
Ziyaettin B. (M.) 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Emin B. 

1 ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Rıza B. 
İsmail B. 

TEKİRDAĞ 
Faik B. 

TOKAD 
Emin B., 

TRABZON 
Abdullah B. 

URFA 
Ali B. 
Dr. Refet B. 
Refet B. 
Saffet B. 

VAN 
Hakkı B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Yusuf Ziya B. 

GAZİAYINTAP 
Ahmet Remzi B. 
Kılıç Ali B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. (M.) 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (İ. Â.) 
Nazmi B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. (M.) 
Fuat B. (M.) 
Hamdullah SupKi B. 
Haydar B. 
İhsan Paşa 
Kâzım Karabekir Paşa 
Ziyaettin B. 
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İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Haydar Adil B. (M.) 
Hulusi B. (M.) 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Vehbi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Halit B: 
Mehmet Fuat B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERt 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 
Sabit B. 
Zeki B. 

KIRŞEHIK 
Lûtfi Müfit B. (M.; 
Refik İsmail B. (M.) 
Yahya Galip B. (M.) 

KOCAELİ 
Mustafa B. 

KONYA 
Bekir B. 

KOZAN 
Ali Saip B. 

MALATYA 
Bedir B. (M.) 
İsmet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B. 

MARAŞ 
Mehmet B. 
Mithat B. 
Nurettin B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B. 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Niyazi B. 

MUŞ 
llyas Sami B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Ebubekir Hazım B. 
Halit B. 

ORDU 
Faik B. 

RİZE 
Ekrem B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Ethem B. 
Kemal B. 
Mehmet Sabri B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (M.) 

SİVAS 
Rasim B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. (V.) 

TOKAD 
Bekir Sami B. (M.) 
Kâmil B. (M.) 
Mustafa Vasfi B. (M.) 

TRABZON 
Ahmet Muhtar. B. 
Hasan B, (Reisvekili) 
Nebizade Hamdi B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. 

VAN 
İbrahim B. 
Münip B. (M.) 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Tunal'ı Hilmi B (M.) 
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Limanları Idarei Umumiyesinin 1927 Senesi Bütçe Kanununun İkinci Defa Reye 
Neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Âza adedi : 287 

Reye iştirak edenler : 161 

Kabul edenler : 160 

Reddedenler : — 

Müstenkifler : 1 

Reye iştirak etmeyenler : 125 

Münhaller : 1 

[Kabul Edenler] 

Devlet Demiryolları ve 

ADANA 
Kemal B. 
AFYON KARAHİİSAR 
İzzet Ulvi B. 
Musıa Kâzrm B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadılk B. 

AKSARAY 
Besiım Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
AK B. 
Al'i Fuat Paşa 
Hilmi B. 
İhsan B. 
Şalk'ir B. 

ANTALYA 
Ahmet Sâkü' B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rals'ih B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Reşit Galib fi. 
Mithat B. 

BEYAZID 
Şefik B. 

BİGA 
Mehlmet B. 
Sarriih Rifat B. 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmii B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Haımd'i B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Necati? B. 
Refet B. 

İ CANİK 
Cavit Paşa 

* Süleyman Necmi fi. 
| Ta'lâtAvni B. 
| ÇANKIRI 
| Talât B. 
| Ziya B. 

I ÇORUM 
İsmalil Kemal B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzumı fi. 
Haydar Rüştü :B. 
Necip Ali fi. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmdt Şükrü B. 

DİYARIBEKİR 
Cav'it B, 

EDİRNE 
Oaifer Tayyar Paşa 
Faik fi. 
Hüseyin Riifikı B, 

ELÂZİZ 
Hüseyin fi. 
Mustafa B. 
Muhittin B. 
Süleyman BJ 

ERGANİ 

I
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 
Hafi fi. 
İbrahim B. 
Rasiım B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Bahri B. 
Halet B. 

ESKİŞEHİR 
Al'i Ulvi B. 

GAZİAYINTAP 
Ali Cenani fi. 
Ferit B. 
Şahin B. 

GENÇ 

I
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
Halklkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 
TaJhir B, 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 

İSPARTA 
Hüseyiin Hüsnü B. 
İbrahim fi. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Behiç fi. 
Edip Servet B. 
Hamidli B. 
Kâzıım Karalbekir Paşa 
Tevfük Kâmil B, 

İZMİR 
Kâmil B. 
Malhlmut Celâl B. 
Münür fi. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
AK Şuurı fi. 
Meblmet Oab'it B. 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Allî Nazm'i B. 
Hasan Fehmi B. 
Necmettin Molla fi. 

KAYSERİ 
Zeki B, 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B, 
Şevket fi.' 
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KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Raıgıp B. 
Saffdt B. 

KONYA 
Eyüp Sabrî B. 
Fualtt B, 
Kâzılm Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa B, 
MusDafa Feyzi B. 
Naiını Hâzum B. 
Refik B. 
Tevsik Fikret İB, 

KOZAN 
(AM Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Fa)ik B. 
Nur1! B. 
Ragıip B. 
Recep B. 
Rıza BJ 

t : 73 

MALATYA 

Dr. H M B. 
Reşit B. 

< 
(MARAŞ 

Abdülkajdir B, 

MARDİN 

Abdülgani B. 
Al'i Rıza B. 
Nedip B. 

M U Ş 

Ilyas Sami B. 
Osman Kadri! B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata' B, 

ORDU 

H a » Sıitkı B. 
Hamdl B. 
ismail B. 
Reoaü B. 

Beşlim 

28 . 5 . 1927 C : 1 

RİZE 

Ali B. 
lEsalt B. ' 
Fuat B. 
Hasan Cavift B. 

SARUHAN 

Dr- SaHim B. 
Nafiz B, 
Yaşar B. 

ISÎİRD 
'Haitili HUlkii B. 
Mahmut B. 

ISİVAS 

Dr. Ömer Şevkli! B 
Muammeri B„ 
RaiHmli B, 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B, 

SİVEREK 
Halil Fahri B, 
Mahmut B. 

[Müstenkif] 

MERSİN 
B, 

[Reye îştiral k Etmeyenler] 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Zamiirl B. 
AFYON KARAHİSAR 

Ali B. 
Kâmil B. (M.) 

AKSARAY 
Neşet B. 

AMASYA 
Esalt B. 

ANKARA 
Gazi Mustafa Kemal 
Pasaj (Re'islieumhur) 

ANTALYA 
Murat B. 

ARDAHAN 
Tahsıb B. (M.) 

AYDIN 
Dr, Mazhar B2 

Tahsin B. 

BEYAZID 
Süleyman Sudi O. (M.) 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Fallı Rıfkı B. 
Mehmet Vasfi B. (M.) 

BOZOK 
Avnl B< 
Salih B. (M.) 

iBURDUBİ 
Mustafa Şeref B.ı 

BURSA 
Nurettin Paşa 
Osman Nuri B, 

CEBELİBEREKET 
AVnlj Pa§a (M.) 
İhsaw B. (V.) 

ÇANKIRI 
MUsitaf a AbdiMhaiik B. (V.) 
Rüflat B. (M.) 

ÇATALCA' 
Şaklir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B< 
İsmet B. (Reisvekli) 
Münir B, 

DENİZLİ 
Mazhar Müfilt B. 

DERSİM 
Feridum Fikrî B. 

DİYARIBEKİR 
Feyzi B. 
İbrahim1 Tâ ! B. 
Şeref B. 
ZülfJ B< 

ERGANİ 
İhsan B., 
Ahsan Hâmlit B. 

ERTUĞRUIİ 
Ahmet İffet Bi (M.) 

ŞARKÎ KARAHİSAR 
Ali Rıza B. 
ismaiK B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil Bj 
Failk B, 

TOKAD, 
Emiıî B. 

TRABZON 
Abdullah B, 

URFA 
AM B, 
Dr, Refet B. 
Refet B. 
Saffet B. 

VAH 
Hakkı B< 
İbrahim B, 

ZONGULDAK 
Halill B, 
Yusuf Ziyal B. 

ERZİNCAN 
Abdüfflhalk B, 

ERZURUM 
Câzlim B. 
Münir Hüsrey B. 
Raif B. 
Ziyaettlin B. (M.) 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmü B, 
Emlîti B, 

GAZİAYINTAP 
Ahmet Remzli B, 
Kılıç Ali B, 

GELİBOLU 
CelM Nuri B. 
Hasan Fehmi! B, 

GÜMÜŞHANE 
Zekî B. (M.) 
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'HAKKÂRİ 
Akâf fi. (t. A.) 
Nazmü B. 

İSTANBUL 

Aibm6t Muhiar B< 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Af Rıza B, 
Dr. Hakkı Şina'si B. 
Dr. Refik B. (M.) 
Fuat B. (M.) 
Hamdullah1 Suphi B. 
Haydar fi. 
İhsan Paşa 
Zîyaetfe B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rupi B. (V.) 
Mahmut Esad B, (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Mustafa Rahmi B. (V.) 
lOsmanızaıde Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Haydar Adil B. (M.) 
Hulusi B. (M.) 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Vehbi B. (M.) 

KARS 
Ağaloğlu Ahmet fi. 
Ömer fi. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B, 
HalÜt B. 
Mehmet Fuat B. 
Veled Çeleb! B, 

KAYSERİ 
Ahmet Hamli B. 
Dr. Halt fi. 
Sabit fi. 

KIRŞEHİR 
LÛtfi Müfit B. (M.) 
Refik tsma'i'I B. (M.) 
Yatıya Galip B. (M.) 

KOCAELİ 
Musltafa B. 

KONYA 
Bekir B. '(M.) 

KOZAN 
Ali Salip >B. 

MALATYA 
Bedir B. (M.) 
İsmet Paşa1 (Başvekil) 
Mahmut Nedim fi. 

MARAŞ 
Mehmet B, 
Mitihat 'B. 
Nurettte B. 

MARDİN 
Abdülrezzak B, 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B. 
Şükrü Kaya B, 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Niyazi B, 

NİĞDE 
Ebubekir Hazım B. 
Gaip fi. 
Halüt fi, 

ORDU 
Faik B. 

RİZE 
Ekrem B, 

SARUHAN 
Ethem B. 
Kemali B. 
Mehlmet Sabri(B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. 

p * -
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SİNOP 
Dr; Rıza Nur ıB. 
Recep Zühtü B, 
Yusuf Kemal B. (M.) 

SİVAS 
Ra'Skrıl B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 

ŞARKtKARAHİSAR 
Mehmet Emdo B, 

TEKİRDAĞ 
Cermi! B. (V.) 

TOKAD 
Bekir Sami B. (M.) 
Kârriîl B. (M.) 
Mustafa Valsfi B. (M.) 

TRABZON 
Ahmet MüMar B. 
Hasan B. (Reisvekili) 
Nebfcade Hamdi B. 
R a M B. 
Süleyman Sırrı fi, 
Şefik B. 

VAN 
Mütıip B. (M.) 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Tumtaîı Hilmli B. (M.) 
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Konya Sulama İdaresinin 1927 Senesi Bütçe Kanununun İkinci Defa Reye Yazı Neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

ADANA 
Ismalil Safa1 B. 
AFYON KAR AHlSAR 

İzzet UM B. 
Musa Kâzım B, 
Ruşen Eşref B. 
Saride B.

AKSARAY 
Besim Atalaıy B, 
Mustafa Vefobi B. 

AMASYA 
Ali Rıza B< 
Esat B. . 
Naflia B, ' {'W 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 
Hilmi B. 
Şaflcür B. 

ANTALYA 
Ahmet Sâkli B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
HüîımJ B; 

AYDIN 
Dr. Reşit Gafib B, 
Mithat B. 

BEYAZID 
ŞefSk! B, 

BİGA 
Mehlm©t B. 
Samüh Rifait B, 
Şütkrü B. 

Âza adedi : 287 
R.eye iştirak edenler : 156 
Kabul edenler : 155 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 

— 
,1 

Reye iştirak etmeyenler : 130 
Münhaller : 1 

[Kabul Edenler] 

BİTLİS 
Muhittin Namıii B. 

BOLU 
Cevat Abbas B, 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B, 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmii B. 
Neeatli B, 
Refet B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necimi B. 
Talâlt Avdi B< 

ÇANKIRI 
Talât B. 
Ziya B< 

ÇORUM 
İsmail Kemal1 B< 
Ziya B< 

DENİZLİ 
Df. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARIBEKİR 
Cavdl B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı fi. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Muhitin B. 
Süleyman B, 

ERGANİ 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 
Hal! B. 
İbrahim B. 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
'Sabrt B. 

ERZURUM 
Bahri B, 
Halet B, 

ESKİŞEHİR 
Ali UM B. 

GAZİAYINTAP 
Ali Cenanı B. 
Feri* B. 
Şahin B. 

GENÇ 
Muhittin B-

GİRESUN 
Hadim Muhittin B. 
Hakkı Tarık B4 

Kâzım B. 
Şevket B, 
Tahir B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrern B, 

İÇEL 
Dr. TeVfîk B. 
Emin B, 

İSTANBUL 
BelbJiç B. 
Edip Servet B. 
Hamdi B., 
Tevfik Kâmil B< 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mıinüf B. İ T İ U.1JM1 A-* . 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
Alü Şuuri B. 
Mehmet Cavit B. 
Osman Niyazi B̂  

IKASTAMONU 
Ali Nazmı B. 
Hasan Fehmi B. 
Necmettin Molla B. 

KAYSERİ 
Zeki B, 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B, 
Şevket B, 

KOCAELİ 
İbrahim Süreyya B. 
Ragıp Bj 
Saffet! B. 
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KONYA 
Eyüp Safari fi. 
Fuat fi, 
Kâzımı Hüsnü B, 
Musa Kâzım IB. 
Mustafa B, 
Mustafa Feyzi B. 
Naim Hazım B. 
Refik fi. 
Tevfilk Fikret fi., 

KOZAN 
AK ŞadÜ fi. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B, 
Nuri fi, 
Ragıp B, 
Recep B, 
Rıza B< 

ADANA 
Kemal B, 
Zamıir B, 

AFYON KARAHİSAR 
Ani B, 
Kâlmiil B. 

AKSARAY 
Neşet fi. 

ANKARA 
Ali fi. 
Gazi Mustafa Kemal Paşa 
(ReMcumhur) 
ihsan B. 

ANTALYA 
Murat fi. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar fi, 
Tafosta fi. 

fiEYAZID 
Süleyman Sudi B. (M.) 

MALATYA 
Dr. Hilmi fi, 
Reşit B. 

MARAŞ 
Abdütfkadir fi. 

MARDİN 
Albdlülgani fi< 
AK Rıza fi. 
Nedip B. 

MUŞ 
Ilyas Sami fi. 
Ösıman Kadri B. 
Rıza *B. 

NİĞDE 
Galip B. 

ORDU 
Halil «itki B. 
Hamdi fi. 
Ismaill B. 
Recai fi. 

RİZE 
Alî fi, 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Dr. Saim fi. 
Nafiz B. 
Yaşar B. 

ıSİİRD 
Halil Hulki B-
Mahmut B. 

SİVAS 
Dr, Ömer Şevki B. 
Muammer IB. 
Rahlmi B, 
Şemsettin fi. 
ZiyadMn fi, 

İSİVEREK 
Halil Fahri fi. 
Mahmut fi. 

[Müstenkif] 

MER 
Besim B. 

StN 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

BOLU 
Dr, Emdin Cemal fi. 
Faİh Rıfkı \B. 
Mehmet Vaisfi B, (M j 

IBOZOK 
Avnli fi. 
Salih fi. (M.) 

BURDUR 
Mustafa Şeref IB. 

BURSA 
Nurettin! Paşa 
Osman Nur] fi. 

CEBELİBEREKET 
Avdİ Paşa1 (M.) 
İhsan fi. (V.) 

ÇANKIRI 
Mustafa Afodülhalilfc B. (V.) 
Rijfaıü fi. 

ÇATALCA 
•ŞaM* B. 

ÇORUM 
Dr, Mustafa B< 
İsmet B. (Rdisvefcli) 
Münir B. 

DENİZLİ 
Mazhar Müfit B. 

DERSİM 
Feridun Fikri IB. 

DİYARIBEKİR 
Feyzi B. 
İbrahim Tâli fi. 
Şeref fi. 
Zülfi fi, 

ERGANİ 
İhsan B. 
İhsan Hâmit R, 

ERTUĞRUL 
Ahmdt İffet! B. (M.) 

ERZİNCAN 
Abdüîh^k fi. 

ERZURUM 
Câzfim fi, 
Münir Hüsrev B. 
Raif B. 
Ziyaett'in fi. (M.) 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. (M.) 
Emin B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
AK Rıza B. 
İsmail B. 

TEKİRDAĞ 
Faik fi, 

TOKAD 
Emin fi. 

TRABZON 
Abduiah fi. 

URFA 
Alli fi. 
Dr. Refet fi. 
Refet fi. 
Saffet B. 

ıVAN 
Halkıkı fi. 
İbrahim fi. 

ZONGULDAK 
Halil fi. 
Yusuf Ziya B, 

GAZİAYINTAP 
Ahmet Remzi fi, 
Küıç Ali fi, 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B, 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmli fi.; 
ZdkÜ fi. (M.) 

HAKKÂRİ 
Asâf fi. (1. Â.) 
Nazmi fi. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B, 
Akçıoraoğlu Yusuf B. 
Ali Rıza B. (1. Â.) 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik fi. (V.) 
Fuat fi. (M.) 
Harniduİah Suphi B. 
Haydar fi, 
İhsan 'Paşa 
Kâzım Karalbekir Paşa 
ZıVaöttin !B, 
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«İZMİR 
Dr. TevfiHc Rüştü B. (V.) 

Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa Necaıffi B. (V.) 
Mustafa Rahmi B. (V.) 
Osfti'anKade Hamdı B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESt 
(Haydar Adil B, (M.) 
Hulûslı B., (M.) 
Kâztaı Paşa (Reis) 
Mehmet Vehbi B. (M.) 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
AH Rıza B. 
H a » ». 
Mehmet Fualt B. 
Veled Çelebi B, 

KAYSERİ 
Ahmet HÜml B. 
Dr, H a » B. 
Sabit B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi MüfJt B. <M.) 
Refilk famal B< 
Yahya Galip B. (M.) 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
Muısitafa B. 

KONYA 
Bekir B. (M.) 

KOZAN 
Ali Salip B, 

MALATYA 
Bedir B, (M.) 
İsmet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B, 

MARAŞ 
Mehmet B. 
MltJhalt B. 
Nuröttün B, 

MARDİN 
Afodülrezzafc B. 
Yalkup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B. 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nıadi B, 

MERSİN 
Nliyazfi B, 

NİĞDE 
Ata B, 
Ebubeklir Hâzıra B. 
Hafit B. 

ORDU 
(Faik! B. 

RİZE 
Ekrem B. 
Esalt B. 

SARUHAN 
Etlhem B. 
Kemal B. 
Mehmet Sabrı B. (V.) 
Mustafa Fevzi B< 

SİNOP 
Dr, Rıza Nur B. 
Recep Zühttü B, 
Yusuf Kemal B. (M.) 

SİVAS 
Raisîm B. '(t.Â.) 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Mehmet Emlin B. 

TEKİRDAĞ 
Cemi B. (V.) 

TOKAD 
Bekir Sami B, 
Kâml B. (M.) 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. (Reilsvekili) 
Neb'izade Hamdli B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B, '(M.) 

VAN 
Munlip B. (M.) 

ZONGULDAK 
Ragıp B. (M.) 
Tunafh H M B. (M.) 
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İstanbul Darülfünunun 1927 Senesi Bütçe Kanununun İkinci Defa Reye Vazı Neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

ADANA 
Kemal B. 
AFYON KARAHİSAR 

İzzet Ulvi B< 
Muisa Kâzım! B. N 

Ruşen Eşref B. 
Sadik B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B-
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
AHİ Rıza BJ 
Nafiz B. 

ANKARA 
A1H B. 
AH Fuat Paşa 
Hilmi B, 
İhsan B, 
Şakür B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasiih B, 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi fi. 

AYDIN 
Dr. Reşit G a l b B. 
Mithat B. 

BEYAZID 
Şefik B, 

(BİGA 
Mehmet B. 
Samit Rifat B, 
Şükrü B. 

Aza adedi : 287 

Reye iştirak edenler : 1 57 
Kabul edenler : 156 
Reddedenler : 

Müstenkifler : 
— 

1 

Reye iştirak etmeyenler : 129 
Münhaller : 1 

[Kabul Edenler] 

BİTLİS 
Muhittim Nâmıi B. 

BOLÜ 
Cevat Abbas B. 
Şükrü Bey 

BOZOK 
Ahmet Hamd'f B. 
Süleyman Siırrı B, 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B, 
Necati B. 
Refet B, 

CANİK 
CaVit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhafk B. 
Talât B. 
Ziya B< 

ÇATALCA 
Şakır B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal1 B. 
Ziya B, 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B, 
Haydar Rüştü B. 
Yusuf B, 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B, 

DİYARIBEKİR 
CavÜC B, 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Faik B. 
Hüseyin Rtfkı B. 

FLÂZÎZ 
Hüseyin: B. 
Mustafa B. 
Muhittin B. 
'Süleyman B. 

ERGANİ 
Kâzım Vehbi B, 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 
İbrahtaı fi, 
Ras'im B. 

ERZİNCAN 
Şahit B, 

(ERZURUM 

Bahri B. 
Halet B. 

ESKİŞEHİR 
Aİİ Ulvi B. 

GAZİAYINTAP 
AH Cenanî B. 
Ferüt B. 
Şahin B. 

GENÇ 
Muhitin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B, 
Hakkı Tarik fi. 
Şevket fi. 
Tahir fi. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüstıiü B. 
İbrahim B. 
M'ükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emlin B. 

İSTANBUL 
Behiç fi. 
Edip Servet B. 
Hamdı B. 
Kâzım Karâbek'ir Paşa 
Tevfik K â m i B< 

İZMİR 
'Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Raihmli B. 
Münıir fi. 

KARESİ 
AhSmet Süreyya B„ 
AH Şuufi B, 
Mehmet Cavit B. 
Gamamı Niyazi fi, v 

KASTAMONU 
AH Nazmli B. 
Hasam Fehmi B, 
Necmietttin M o l a B. 

KAYSERİ 
S a b i B. 
Zeki B, 

KIRKLARELİ 
Dr< Fuat B. 
Şevket B. 
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•KOCAELİ 
İbraıhütm B. 
İbrahim Süreyya B. 
Ragııp B. 
Saffet fi. 

KONYA 
Eyüp 'Safari B. 
Fualt B, 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa fi. 
Muısltaf a Feyzi B. 
Naıim Hâzıarı B. 
Refik fi. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Alü Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Fafik fi. 
Nuri B, 

' 

ADANA 
Ismai Safa B. 
Zamir B. 
AFYON KARAHtSAR 
m B, 
Kâırül B, 

AKSARAY 
Neşdli B. 

AMASYA 
Esat fi. 

ANKARA 
Gazi Mustafa Kemaî Paşa 
(Reüsfouımlhur) 

ANTALYA 
Murat B, 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDIN 
Dr. Maizhar fi. 
Tahsin B. (M.) 

fiEYAZID 
Süleyman Sudi B. (M.) 

t : 73 28 . 5 

Raıgıp B. 
Recep B. 
Rıza B< 

MALATYA 
Dr; Hilmi B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B; 

MARDİN 
Abdülgarii B. 
Alti Rıza B, 
Necip B. 

MUŞ 
Osman Kadrii fi. 
Rıza fi. 

NİĞDE 
Galip B. 

ORDU 
Halil SıDkı fi. 
Haimıdi B. 
İsmail B. 
Recali B. 

. 1927 C : 1 

RİZE 
Ali fi. 
Fuat fi. 

SARUHAN 
Dr. Salim fi. 
Nafiz B. 
Yaşar B. 

ıSllRD 
HaM HuM B. 
Mahmut B. 

SİVAS 

Dr. Ömer Şevki B. 
Muammer ©< 
Rahmi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaetltin B. 

SİVEREK 

Haflill Fahri B. 
Mahmut B, 

[Müstenkifi 

MER 
Besimi B. 

SIN 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

BOLU 
Dr. Emim Cemal B. 
Falh Rıfkı B. 
Mehmet Vasfi B. (M.) 

BOZOK 
Avni B. 
Salih B. (M.) 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Nurettin Paşa 
Osman Nuri B. 

CANİK 
Talât Avdi B. 

CEBELİBEREKET 
Avnıi Paşa (M.) 
İhsan fi. (V.) . 

ÇANKIRI 
Rıfat B. (M.) 

ÇORUM 
Dr. Mustafa fi. 
İsmet B. (Relfevekii) 
Münlir B. 

DENİZLİ 
Mazhar Müfit B. 
Necip A i B. 

/DERSİM 
Feridun Fikrî B. 

DİYARIBEKİR 
Feyzi B. 
İbrahim Tâli B, 

Şeref B. 
Zülf i B4 

ERGANİ 
İhsan B, 
UttaU Hâmlit B. 

ERTUĞRUL 
Ahimdt İffet B. (M.) 

ERZİNCAN 
Abdülhafc B< 

ŞARKİ KARAHtSAR 
Ali Rıza B. 
tsrmaiH fi. 

TEKİRDAĞ 
Faik fi, 

TOKAD 
Emlin B« 

TRABZON 
Abdullah B. 

URFA 
AÜi fi. 
Dr. Refet fi. 
Refet fi. 
Saffet B.

VAN 
Hakkı B -J- X>(UVJY A XJ • 

ZONGULDAK 
HaM B. 
Yusuf Ziya fi. 

ERZURUM 
Câzim B. 
Müniir Hüsrev B. 
Raif fi, 
ZiyaıetÜn B. (M.) 

ESKİŞEHİR 
AbduH'ah Azmi B. (M.) 
Ermin fi. 

GAZİAYINTAP 
Ahmet Remzi fi. 
Kılıç Ali B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Kâzüm B. 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi fi. 
Zeki B, (M.) 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (1. Â.) 
Nazmü ıB. 
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İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlü Yusuf B. 
Ali Rıza B. (t. Â.) 
DrH Halklkı Şinas'i Paşa 
Dr. Refik! B, (V.) 
Fuat B. (M.) 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
İhsan Paşa 
Ziyaettin B, 

lİZMİR 
Dr. TeVflilk Rüştü B. (V.) 
Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Osımanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Haydar Adil B. (M.) 
Hulusi B. (M.) 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Vehbi B, 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Hal'it B. 

Mehmet Fuat B. 
Vel'öd Çeleb'i B. 

IKAYSERÎ 
Ahmet Himü B. 
Dr. Halİt B, 

KIRŞEHİR 
LfNtffi Müfit B. (M.) 
Refik İsmail B. 
Yahya Gaip B, (M.) 

KOCAELİ 
Mustafa B. 

KONYA 
Bekir B. (M.) 

KOZAN 
Ali Sa'ip B. 

MALATYA 
Bedir B. <M.) 
İsmet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B. 

MARAŞj 
Mehmet B. 
MMıat B. 
Nurettin B. 

MARDİN 
Abdül'rezzak B, 
Ya'kup Kadrii B. * 

MENTEŞE 
Esat B. 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nad'i B. 

MERSİN 
Niyazi B. 

/MUŞ 
İlyais Sami B. 

NİĞDE 
Ata (B. 
Ebuhekir Hazmı B. 
Halt B. 

ORDU 
Faik B. 

RİZE 
Ekrem B. 
Esat B. 
Hasan Cavllt B., 

SARUHAN 
Eîhem B. 
Kemali B. 
Mehmet Salbri B. (V.) 
Mustaîfa Fevzi B, 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Recep Zühtü B< 
Yusuf Kemali B. tfM.) 

SİVAS 
Raslim iB, (t. Â.) 

SİVEREK 
IKaidrö Ahmet B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Mehmet Emini B. 

TEKİRDAĞ 
Cemü B, 

TOKAD 
!Bek!ir Sami B. 
KâmI B. (M.) 
Mustafa Valstfi B.: 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. (Reisvekili) 
Ndbizade Hamdi B. 
Rahmii B. (M.) 
Süleyman Sırrı B. 
Şeflik B. (M.) 

VAN 
İbrahim B. 
Muhip B, (M.) 

ZONGULDAK 
Ragıp Bi (M.) 
Tunalı Hilmli B. (M.) 
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Evkaf Müdüriyeti Umumiyesi 1927 Senesi Bütçe Kanununun İkinci Defa Reye Vazı Neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

287 
161 
160 

1 
125 

1 

[Kabul Edenler] 

ADANA 
Kemal B, 
AFYON KARAHlSAR 

izzet Ulvi B, 
Musa Kâzımı B< 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AKSARAY, 
Besim AtaÜay B, 
Muttatfe Vehbi B, 
Neşeıt B, 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Afi B. 
Ali Fuat Paşa; 
H M B. 
ihsan B, 
Şakirt B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B< 
Hasan Sflkı B. 
Rastı B, 

ARDAHAN 
Talat B, 

ARTVİN 
Halmi B< 

AYDIN 
Dr. Reşit Galifo B, 
MiHhalt B. 

İBEYAZID 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B, 
Samlh Rifaıt B, 
Şükrü B. 

»BİTLİS 
Muh'klm Nâm'i B, 

BOLU 
Oevat Abbas B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B, 
Necati B. 
Refet B. 

CANİK 
CaVJt Paşa 
Süteyımian Necini B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalilk B. 
Talât B. 
Ziya B, 

ÇORUM 
tasmam Kettnal B, 
Ziya B, 

DENİZLİ 
Dr, Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Nedip AK B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARIBEKİR 
CavJt B. 
Şeref İB< 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Faik B. 
Hüseyün Rıfiki B. z 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
MuhMn ıB. 
Süfeyrnıari B. 

ERGANİ 
Kâzün Vehbi fi. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fîfcret B, 
Halil B. 
İbrahim B. 
Rasîm B. 

ERZİNCAN 
Sabliit B. 

ERZURUM 
Balhrii B. 
Halet B< 

ESKİŞEHİR 
Alli UM B. 

GAZÎAYINTAP 
Alî Cenanî B. 
Ferit B, 
Şahıün B. 

GELİBOLU 
GENÇ 

MuıhülftJin! B, 

GİRESUN 
Hâoim MubMin B. 
Hakkı Tarılk B. 
Şevtket B< 
Tanır B. 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B-

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B, 
İbrahim B. 
Mükerrem B, 

İİÇEL 
Dr. Tevfıilk B. 
Emlim B. 

İSTANBUL 
Behüç B, 
Edip Servet B. 
Haımdi B. 
Kâzım Karalbeküır Paşa 
Tevfik Kâmlil B, 

İZMİR 
Kâml B. 
Mahmut Esad B. 
Musltafa Rahmi B. 
Münir B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
Ali Şuuri B. 
Mehmet CaJvit B. 
Osıman Niyaızi B. 

KASTAMONU 
Ali Nazrrii B, 
Hasan Fehmi B. 
Necmettin MdMa B. 

KAYSERİ 
Zeki B« 
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KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevlköt B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Ragıp B. 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Sabrı B. 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Tevfük Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet ,B. 
Faıilk B. 
Nuri B. 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Zamlîr B. 
AFYON KARAHtSAR 

Ali fi< 
Kâmil B. 

AMASYA 
Esat B. 

ANKARA 
Gazi Mustafa Kemal Paşa 
(Reisicumhur) 

ANTALYA 
Murat B. 

ARDAHAN 
Tatilsin B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. (M.) 

BEYAZID 
Süleyman Sudi B. (M.) 
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Ragıp B. 
Recep B. 
Rıza fi. 

MALATYA 
Dr. Hİmli B. 
Reşit B, 

MARAŞ 
Abdülfcadir fi, 

MARDİN 
Abdüflganü B« 
Ali Rıza B. 
Necip B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

IN1ĞDE 
Galip fi. 

ORDU 
HalJl Sıtkı B. 
Hamıdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 

[Müsn 

MER 
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RİZE 
Ali B. 
Esat B. 
Fuat B, 
Hasan Cavit B. 

İSARUHAN 
Dr, Saim B. 
Ethem B. 
Nafiz B. 
Yaşar B. 

SİİRD 
Haffl Hullkü fi. 
Mahmut fi. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B 
Muammer B. 
Rahmi B. 
Şemsettin. B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Hail! Fahri B. 
Mahmut B. 

mkif] 

SİN 
Besim B, 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

BOLU 
Dr. Emlin Cemal B. 
Fallı Ruflkı B. 
Mehmet Vasfi B. (M.) 

BOZOK 
Avnıi B. 
Salih B. (M.) 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Nuretltün Paşa 
Osman Nurlî B, 

CANİK 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
AvnJi Paşa (M.) 
İhsan B. (V.) 

ÇANKIRI 
Rifat B. (M.) 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B« 
Ismıet B. (ReİlsvekMi) 
Münir B. 

DENİZLİ 
Mazhar Müfit B, 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DÎYARIBBKİR 
FeyzJi B. 
İbrahim Tâli B. 
Züîlfi B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
İhsan Hâmit B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet îffdt B. (M.) 

ŞARKİ KARAHİSAR 

Ali Rıza B. 
İsmail! B. 

TEKİRDAĞ 
Faik B. 

TOKAD 
Emin fi. 

TRABZON 
Abdullah B. 

URFA 

Alı B. 
Dr. Refet B. 
Refet B. 
Saffet B. 

VAN 
Halkikı B. 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
HaM B. 
Yusuf Ziya B. 

ERZİNCAN 
Abdülhalk B, 

ERZURUM 
Câzlim B. 
Münir Hüsrev B. 
Ralif B. 
Ziyaıettin B. (M.) 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmü B. (M.) 
Emün B< 

GAZİAYINTAP 
Ahmet Remizi B. 
Kıhç Ali B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B< 

GİRESUN 
Kâzdım B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B., 
Zeki B. (M.) 
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HAKKÂRİ 
Asâf B, (t. A.) 
Naztmlî B. 

İSTANBUL 
Ahmıet Muhtar B. 
Alkçoraoğlu Yusuf B. 
Afi Rıza B; (1. Â.) 
Dr, Hakkı Şinıasi Paşa 
Dr. Refik B, (V.) 
Fuat B. (M.) 
Hamdullah Suphi B. (M.) 
Haydar B. 
İhsan Paşa 
2%aet!tin B. 

IİZMİR 
Dr. Tevfük Rüştü B. (V.) 
Mahmut Celâl B. 
Musitafa Necati B, (V.) 
Osrnanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. • 

KARESİ 
Haydar Adli B. (M.) 
Hulûsti B. (M.) 
Kâzımı Paşa (Reis) 
Mehmet Vehlbi B. (M.) 

KARS 
Ağa/oğlu Ahmet B. 
Ömer B, 

KASTAMONU 
Ali Rıza B, 
Halt B. 
Mehmet Fuat B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B, 
Dr. H a » B, 
Sahiıt B. 

KIRŞEHİR 
Lütfi Müfit B. (M.) 
Refik İsmail B. 
Yahya Galip B. (M.) 

KOCAELİ 
Mustafa B. 

KONYA 
Bekir B. (M.) 

KOZAN 
Ali Saip B. 

MALATYA 
Bddir B. (M.) 
Isımet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B. 

MARAŞ 
Mehmet B* 
M'Mıat B. 
Nurettin B. 

MARDİN 
AWülrezza!k B, 
Yaflcup Kadrt B. 

MENTEŞE 
Esat B. 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadî B. 

MERSİN 
Niyazi B. 

MUŞ 
tflyas Sami B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Ebubekiir Hazım B. 
H a » B. 

ORDU 
Faik B. 

RİZE 
Ekrem B. 

SARUHAN 
Ethem B. 
Kemal B. 
Mehmet Sabri B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. 

' SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Recep Zühtiü B: 
Yusulf Kemal B. (M.) 

SİVAS 
RalsJm B. (1. Â.) 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B< 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. (V.) 

TOKAD 
Bekîir Sami B. 
Kâmil B. (M.) 
Mustalfa Vasfi B, 

TRABZON 

Ahlmet Muhtar B. 
Hasan B. (Rei'sveMl'i) 
Neblizade Hamdi B. 
Rahmi B. (M.) 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. (M.) 

. VAN 
Münip B. (M.) 

ZONGULDAK 
Ragıp B< (M.) 
Tunalı Hilmi B. (M.) 
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Maliye Vekâleti 1926 Senesi Bütçesine Tahsisatı Munzamına İlâvesine Dair Kanunun tkinci Defe Reye Vaz 
Neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

ADANA 
Kemali B. 
AFYON KARAHtSAR 

İzzet U M B. 
Musa Kâzımı B. 
Ruşen Eşref B, 
Sadık B. 

A K S A R A * 
Besim Atalaıy B. 
Musltafa Vehbi B, 

AMASYA 
Ali Rıza B, 
Esat B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
Hilrrii B. 
(tutan B. 
Şakür B. 

ANTALYA 
Ahimet Sâkıi B, 
Hasan Sı«kı B< 
RasJh B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Himli B. 

AYDIN 
Dr. Reşit Galib B. 
Mithat B. 

BEYAZID 
Şefik' fi, 

BİGA 
Mehknet fi, 
Samiı Rlfat B, 
Şülkrü B. ^ 1 

Âza adedi : 

Reye iştirak edenler : 

Kabul edenler : 

Reddedenler 
Müstenkifler : 

Reye iştirak etmeyenler : 
Münhaller : 

287 

156 

155 

,1 
130 

1 

[Kabul Edenler] 

1 BİTLİS 
MuhSttün Nârrii B, 

BOLU • 
Cevat A^bas B. 
§ülkrü B. 

IBOZOK 
Ahmet Hamdi B, 
Süleyman Sırrı fi. 

BURDUR; 
'Hüseyin fiâkl B, 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Necatlİ B. 
Refet B. 

CANİK 
Cavlit Paşa 
Süleyrnaö Necini B. 

ÇANKIRt 
Mustafa AbdiüJhalk B. 
Talât IB. 
Ziya B. 

ÇORUM 
İsmail Kemaıl B, 
Ziya B, 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Haydar RÖştü B, 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü1 B. 

DİYARIBEKİR 
Caviit 'B. 
Şeref B; 

I EDİRNE 
I Cafer Tayyar Paşa 
1 Faiik B, 
1 Hüseyin Ri'flkı B. 
1 ELÂZİZ 
1 Hüseyin B. 
1 Mustafa B. 
1 Muhittin B. 
1 Süleyman B. 

ERGANİ 
Kâzım Vehbi B< 

ERTUĞRUL 

1 Dr. Fikret B. 
Hal1! B. 

1 İbrahim fi; 
1 Rasiim B. 

ERZİNCAN 
1 Sabilt B 1 v>dL/ilt U, 

ERZURUM 
IBafari B. 
H â M B. 

ESKİŞEHİR 
Ali Ulvi fi. 

GAZÎAYINTAP 
Ali Cenanî B, 
Ferit B. 
ŞaMİn B, 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhiüfctta B. 
Halklkı Tarıfc B. 
Şevket B. 
Tahfır B. 

1 GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B, 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbraihim B, 
Mülkterrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Behiç fi. 
Edip Servet fi. 
Hamıdi fi. 
Tevtfik Kâmifl B. 

İZMİR 
Kâmil fi. 
Mahmut Celâl fi. 
Mustafa Rahrnlî fi. 

I 
Müriir, B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
Alli Şuurii fi, 
Mehmet Cavit B. 
Osman Niyazii B. 

KASTAMONU 
AH Nazmı fi. 
Hasan Fdhmi B. 
Necmettin M o l a fi. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat fi. 
Şevket fi. 

KOCAELt 
îbradiiim B. 
îbralhÜtm Süreyya B. 
Ragıp B. 
Saffet B. 
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IKONYA 

Eyüp Salbrı B. 
Fuat B. 
Kâzıım Hüsruü B, 
Musa Kâzımı B. 
Musitafa !B. 
Nateı Hazım B. 
Refik B. 
TeVfilk Fikret B. 

KOZAN 
A1Ü Sadi B. 

KÜTAHYA 

Cevdet B. 
Faik B. 
Nuri B. 
Ragıp B, 
Recep B. 
Rıza B, 

ADANA 
tsımıalM Safa B. 
Zamlir B. 
AFYON KARAHİSAR 

Alt B. 
Kârnil B. (M.) 

AKSARAY 
Neşet ıB. 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 
Gazi Musitafa Kemal Paşa 
(Reisicumhur) 

ANTALYA 
Murat B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. (M.) 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Talisin B. 

BEYAZID 
Süleyman Sudi B. (M.) 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Reşit IB. 

MARAŞ 
AbdüHkadir B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Ali Rıza B. 
Nedip B. 

MUŞ 
Osman ıKadri B. 
Rıza B; 

NİĞDE 
Galip B. 

ORDU 
Halil Sıtkı B, 
Hamdi B. 
tsmâ ill B. 
Recali B. 

BOLU 
Dr. Emlin 'Cemal B. 
FaOi Rlfikı B. 
Mehmet Vasfi B. (M.) 

BOZOK 
A^rii B. 
Salih B. (M.) 

BURDUR 
Mustafa Şeref B, 

BURSA 
Nurettin Pa)şa 
Osman Nuri B. 

CANİK 
Talât Avnîl B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M.) 
Jfeaö fi. (V.) 

ÇANKIRI 
Rtifaıt fi. ı(M.) 

ÇATALCA 
Şa'kir B, 

İ RİZE 
A l B. 
Fuat B. 
Hasan Caviit B. 

SARUHAN 
Dr. Sa'im ıB. 
Nafiz fi. 
Yaşar B. 

SİİRD 
Haül Hulki fi. 
Mahmut B. 

SİVAS 
Dr. Ömer ŞeVki B. 
Muammer B. 
Rahmi B. 
Şemısettin B. 
Ziyaıettin B. 

SİVEREK 
Halt Fahrî B. 
Mahmut B. 

ÇORUM 
Dr, Mustafa B. 
İsmet B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Mazhar Müfit B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B, 

DİYARIBEKİR 
Feyzii B. 
İbrahim Tâli B. 
Zülfi B, 

ERGANİ 
İhsan B. 
İhsan Hâm'it B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. (M.) 

ERZİNCAN 
Abdüihaik B, 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Rıza B. 
İsmail B. 

TEKİRDAĞ 
Faik B. 

TOKAD 
Emin B« 

TRABZON 
Abdullah fi, 

URFA 
Ali Bw 
Dr, Refet fi. 
Refet B. 
Saffet B. 

VAN 
Hakkı B, 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Hali B. 
Yusuf Ziya B. 

ERZURUM 
Câzim B. 
Müniir Hüsrev B. 
Ralîf B. (Reisvefk'iH) 
Ziyadfctin B. (M.) 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Emin B. 

GAZÎAYINTAP 
Ahimiet Remzi B. 
Kılıç Ali B, 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Kâzıim B. 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B, (M.) 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (t. Â.) 
Nazm'i B.; 

[Müstenkif] 

MERSİN 
Besim B. 

[Reye İştirak Etmeyenler] 
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İSTANBUL 

Ahmet Muhtar fi. 
Alkşora'oğhı Yusuf B. 
Ali Rıza fi. (t. A.) 
Dr. Hakiki Şinaısi Paşa 
Dr. Refik B. (V.) 
Fuat B. (M.) 
Hamdullah Sup'hi B. 
Haydar fi. 
İhsan Paşa 
Kâzım Karabeklir Paşa 
Ziyaettin B, 

İZMİR 

Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Mafomut Bsad fi. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Osrnanzade Haindi fi. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

IKARESÎ 

Haydar Adil B. (M.) 
Hulusi B. (M.) 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Vehbi B. (M.) 

KARS 

Ağaıoğlu Ahmet B. 
Ömer B. 

İ : 73 28 . 

KASTAMONU 
Ali Rıza fi. 
Halit B. 
Mehımet Fuat B. 
Vefed Çelebi B. 

KAYSERİ 

A'hrnet H imi B. 
Dr. Hatit fi, 
Sabit B. 
Zeki B, 

KIRŞEHİR 

Lûtfi Müfit B. (M.) 
Refik İsmail fi. (M.) 
Yalıya G a i p B, (M.) 

KOCAELİ 
Mustafa B. 

KONYA 

Bekir fi. (M.) 
Mustafa Feyzi B. 

KOZAN 
Alı Saip fi. 

MALATYA 
Bedir fi. (M.) 
İsmet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B. (M.) 
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MARAŞ 
Mehmet B. 
M'ithaıt B. 
Nurettin* B. 

MARDİN 
Abdülrezzaık B. 
Yalkup Kadri B< 

MENTEŞE 
Esat fi. (M.) 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Naidü B. 

MERSİN 
Niyaz)! B. 

MUŞ 
İlyais Samfi B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Ebubekir Hazım B. 
Hallilt B. 

ORDU 
F a * B. 

RİZE 
Ekrem B. 
Esat B, 

SARUHAN 
EChem B, 
Kemal B, 
Möhlmst Sabrı B. (V.) 
Mustafa FeVzi B. 

4m*°~"4>-

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Recep Zühtü fi. 
Yusuf Kemal fi. (M.) 

SİVAS 
Rasim B. 

SİVEREK 
Kadri Ataıet B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Mehmet Emin B< 

TEKİRDAĞ 
Cemiül B. (V.) 

TOKAD 
Bekir Sami fi. 
Kâmıil fi. (M.) 
Mustafa Va'sfi B. 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. (Rei'svekffi) 
Ndbizade Haımd'i B. 
Rafımı fi. (M.) 
Süîeyman Sırrı B. 
Şefik fi. (M.) 

VAN 
Münip B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Tunalı HilL'mi B. (M.) 
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İspirto ve Meşrubatı KUuliye İnhisarının Sureti İdaresi Hakkındaki Kanunun İkinci Defa Reye Vazı 
Neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

ADANA 
Kemail B, 
AFYON KARAHİSAR 

izzet Ulvi B< 
Musa Kâzım' B, 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Beşlim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Afi Rıza B. 
•Nafiz B. 

ANKARA 
Alil B. 
Hilmi B. 
ÎKsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmet Sâ'k'i B, 
Hasam Sıtkı B. 
Rasflı B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 
Talât B. 

ARTVİN 
Himü B. 

AYDIN 
Dr. Reşit Galib B. 
Mlîtihat B. 

BEYAZID 
Şefik B, 

BİGA 
Mehmet B. 
SamSh Rifât B. 
Şükrü B. 

Âza adedi : 287 

Reye iştirak edenler : 
Kabul edenler 

Reddedenler : 

Müstenkifler : 
Reye iştirak etmeyenler : 1 
Münhaller 

153 
152 

— 

1 
33 

'* 

[Kabul Edenler] 

1 BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

IBOLU 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Haımdi B. 
cvriıl J. ıC _ T* 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

CANtK 
Caviıt Paşa 
Süleyman' Neomıi B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. ı 
Talât B. 
Ziya B< 

ÇATALCA 
ŞakÜr B. 

ÇORUM 
'İsmail Kemal fi. 
Ziya B< 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B< 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahtoet Şükrü B, 

DlYARIBEKİR 
Cavilt B. 

1 EDİRNE 
Faik B.. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B« 
Mustafa B. 
Muhittin fi. 
Süleyman B, 

ERGANÎ 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. / 
Halil B. 
İbrahim B. 

' -r\ •* T» 
RaSım B. 

ERZİNCAN 
Şahit B. 

ERZURUM 1 
Bahri B. 

ESKİŞEHİR 
AH U M B. 

GAZİAYINTAP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenanî B. 
FeriK B, 
Şahin B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
Hakkı Tank B. 
Şevket B. 
Talhir B, 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 

i İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfılk fi. 
Erriirt B. 

İSTANBUL, 
Böhiç B. 
Edip Servet B. 
Haimidİ B. 
TavÛk Kâmil B, 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mahmut Esad B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münıir B, 
Osmanızade Hamdi B 

1 KARESİ 
i Ali Şuuri B. 

Mehmet Cavit B. 
Osman Niyazi fi. 

KASTAMONU 
ASi Nazmi B. 

i Hasa© Fehmi B. 
NeomeMn Mola B. 

! Vefed Çelebi B. 
KIRKLARELİ 

; Şevket B. 
1 KIRŞEHİR 

Refik İsmail B. 
KOCAELİ 

İbrahim B, 
İbrahim Süreyya B. 
Ralgıp B. 
Saffet B. 
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KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B„ 
Mustafa B, 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Tevfİk Fikret B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B. 
Nuri B. 
Ragıip B. 
Recep B. 
Rıza B, 

MALATYA 
Dr. Hillmli B< 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B. 
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MARAŞ 
Abdiillkadiir B. 
Mithat B. 

MARDİN 
Abdüllganii B, 
Ali Rıza B. 
Necip B. 

(MUŞ 
Osman Kadri B< 

(NİĞDE 
Galip B, 

ORDU 
Hali! Safla B. 
Hamıdi B. 
İsmail B. 

Recai B. 
RİZE 

Ali B« 
Fuat B. 
Hasan Cavüt B. 

[Müsti 

MER 
Besim B. 

1 . 1927 C : 1 

SARUHAN 
Dr. Salim B, 
NaJfiz B. 
Yaşar B. 

SİİRD 
Halil Hullki B, 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B, 
Muammer B. 
Rahkni B. 
Şemsötltin B. 
Ziyaettitı B< 

SİVEREK 
Hail Fahri B. 
MaJhlmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 

Ali Rıza B. 
İsmail B. 

mkif] 

SİN 

TEKİRDAĞ 
Faik B, 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Emin B, 

TRABZON 
Abdullah B, 

URFA 
Ali B. 
Dr. Refet B. 
Refet B, 
Saffet B. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Halil B, 
Yusuf Ziya B. 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

ADANA 
IsmaJiI Safa B. 
Zamir B. 

AFYON KARAHİSAR 
Ali îB.-
ıKâml B. 

AKSARAY 
Neşet B.

AMASYA 
.Esalt B. 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 
Gazi Mustafa Kemal Paşa 
(RelMcumhur) 

ANTALYA 
Murat B, 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Talhslra B. (M.) 

BEYAZID 
Süleyman Sudi B. (M.) 

BOLU 
Gevat Abbas B. 
Dr. Bm'irt Cemaü' E. 
F a » Rıfkı B. 
Mehmet Vasfi B. (M.) 

BOZOK 
Avni B. 
Salih B. (M.) 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necatı B. 
Nurettin Paşa 
Osamara Nuri B. 

CANİK 
Talât Avnffl B< 

CEBELİBEREKET^ 
Avni Paşa (M.) 
İhsan B. <V.) 

ÇANKIRI 
Rilfat B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B, 
İsmet B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Nedip Ali B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B, 

DİYARIBBKİR 
Feyzi B. 
İbrahim Tâili B. 
Şeref B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Calfer Tayyar Paşa 

ERGANİ 
Ihisan B. 
İhsan Hâmit B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. (M.) 

ERZİNCAN 
Abdüinak B. (M.) 

ERZURUM 
Câzim B. 
Halet B. 
Münir Hüsrev B, 
Rauf B. 
Ziyaetıtin B. (M.) 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmli B. (M.) 
Emin B. 

GAZİAYINTAP 
Kılıç AH B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
'Kâzım B. 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fetarii B. 
Zeki B. (M.) 

HAKKÂRİ 
Asâif B. (1. Â.) 
Nazımıi B. 
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İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğhı Yusuf B. 
Al!i Rıza B. (t. Â.) 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik 'B. (V.) 
Fuat B. (M.) 
Hamdullah Suphi B. (M.) 
Haydar B. 
ihsan Paşa 
'Kâzım Karabelkir Paşa 
Ziıyaettin B. 

İZMİR 

Dr. TevfMc Rüştü B. (V.) 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Necati B. (V.) 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 

Ahimet Süreyya B. 
Haydar Adi B. (M.) 
Hulusi B. (M.) 
Kâzıim Paşa (Reis) 
Mehmet Vehbi B. (M.) 

KARS 

Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza Bv 
Halt B. 
Mehmet Fuat B, 

KAYSERt 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Hafit B. 
Sabit B. 
Zek!i B, 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. (M.) 
Yahya Galip B. 

KOCAELİ 
Mustafa B. 

KONYA 
Bekir B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa Fevzi B, 

KOZAN 
Ali Saip B. 
Ali Şadı B. 

MALATYA 
Bedir B. (M.) 
ismet Paşa {Başvekil) 

MARAŞ 
Mehmet B. 
Nurettün B. 

MARDİN 
Abdül'rezzak B. (M.) 
Yakup Kadri B. • 

MENTEŞE 
Esat B. (M.) 
Şükrü Kaya B, 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Niyazi B. 

MUŞ 
İlyas Sami B. 
Rıza B, 

NİĞDE 
Ata B. 
Elbübekir Hazım B. 
HaÜÜt B, 

ORDU 
Faik B. 

RİZE 
Ekrem B. 
Esat B. 

SARUHAN 
Ethem B. 
Kemal B. 
Mehmet Sabri B. (V.) 
ıMüstafa Fevzi B. 

SlİRD 
Malhmut iB< 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (M.) 

SİVAS 
Rasim B. (t. Â) 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 

ŞARKİ KARAHÎSAR 
Mehmet- Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. (V.) 

TOKAD 
Kâmİ B. (M.) 
Mustafa Vasffl B. 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. (Reisvekili) 
Nebizad© Hamdl B. 
Rahmi B. (M.) 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. <M.) 

VAN 
Münip B. (M.) 

ZONGULDAK 
Ragıp B. (M.) 
Tunalı Hİmlî B. (M.) 

» • • < ^ ' • » 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Krallığı Arasında Münakit tkamet Mukavelenamesinin Tasdiki Hakkın
daki Kanunun İkinci Defa Reye Yazı Neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Âza adedi : 287 

] 

] 

] 

ADANA 
Kemal B. 

AFYONKARAHİSAR 
îzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B, 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Ali Fuat Paşa 
Hilmi B. 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B.: 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 

Hilmi B. 
AYDIN 

Dr. Reşit Galib B. 
Mithat B. 

BEYAZID 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

leye iştirak edenler : 156 
K.abul edenler : 156 
Reddedenler : 

Müstenkifler : 
— 

leye iştirak etmeyenler : 130 

Münhaller : 1 

[Kabul Edenler] 

BOLU « 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR XJ \-/ 1 \ 1—/ KJ AV 

Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B, 
Refet B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
ismail Kemal B. 
Münir B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARIBEKİR 
Cavit B. 
Şeref B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Muhitin B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
Kâzım Vehbi B. 

F R T T T G R U T i—/AV L U VJ XV w A_/ 

Dr. Fikret B. 
. Halil B. 

İbrahim B. 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Bahri B. 

ESKİŞEHİR 
Ali Ulvi B. 

GAZİAYINTAP 
Ali Cenanî B. 
Ferit B. 
Şahin B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
Hakkı Tarık B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Behiç B. 
Edip Servet B. 
Hamdi B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mahmut Cdâl B. 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi B. 

KARESİ 
Ali Şuuri B. 
Mehmet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B, 
Hasan Fehmi B. 
Necmetin Molla B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Ragıp B. 
Saffet B. 
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KONYA 
Eyüp Sabri B, 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
N.aim Hazım B.: 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 

Cevdet B. 
Faik B. 
Nuri B. 

Ragıp B. 

Recep B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 

Mahmut Nedim B. 
Reşit B. 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Zamir B. 

AFYONKARAHİSAR 
Ali B. 
Kâmil B. 

AKSARAY 
Neşet B. 

AMASYA 
Esat B. 

ANKARA 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 

ANTALYA 
Murat B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. (M.) 

BEYAZID 
Süleyman Sudi B. (M.) 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
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1 MARAŞ 
Abdülgani B, 
Mehmet B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Ali Rıza B. 
Necip B. 

MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 

NİĞDE 
Galip B. 

ORDU 
Halil Sıtkı B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 

RİZE 
Ali B. 

i . 1927 C : 1 

1 Esat B. 
1 Fuat B. 

Hasan Cavit B. 

SARUHAN 

Dr. Saim B. 
Nafiz B. 
Yaşar B. 

SİİRD 

Halil Hulki B. 

SİVAS 

Dr. Ömer Şevki B. 
Muammer B. 
Rahmi B. 

1 Şemsettin B. 

Ziyaettin B. 

SİVEREK 

i Halil Fahri B. 

Mahmut B. 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

Falih Rıfkı B. 
1 Mehmet Vasfi B. (M ) 

BOZOK 
Avni B. 
Salih B. (M.) 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 
BURSA 

Necati B. 
Nurettin Paşa 
Osman Nuri B. 

CANİK 
Talât Avni B. 

| CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M.) 
İhsan B. (V.) 

ÇANKIRI 
Rifat B. (M.) 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. (Reisvekili) 

DENİZLİ 
Necip Ali B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYARIBEKİR 
Feyzi B. 
İbrahim Tâli B. 
Zülfi B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
İhsan Hâmit B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. (M.) 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 

ERZURUM 
Câzim B. 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. 
Raif B. 
Ziyaettin B. (M.) 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B.) (M.) 
Emin B. 

GAZİAYINTAP 
Ahmet Remzi B. 
Kılıç Ali B, 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

1 ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Rıza B, 
İsmail B. 

TEKİRDAĞ 
1 Faik B. 
1 TOKAD 

Bekir Sami'B. 
Emin B. 

TRABZON 
Abdullah B. 

IJRFA 

Ali B. 
Dr. Refet B. 
Refet B. 

'Saffet B. 
VAN 

Hakkı B. 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Yusuf Ziya B. 

GİRESUN 
Kâzım B, 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. (M.) 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (İ. Â.) 
Nazmi B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ali Rıza B. (t. Â.) 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. (V.) 
Fuat B. (M.) 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
İhsan Paşa 
Ziyaettin B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Mustafa Rahmi B. (V.) 
Saraçoğlu Şükrü B. 
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KARESt 
Ahmet Süreyya B. 
Haydar Adil B. 
Hulusi B. (M.) 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Vehbi B. (M.) 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Halit B. >' 
Mehmet Fuat B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 
Sabit B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. (M.) 
Refik İsmail B. 
Yahya Galip B. (M.) 

KOCAELİ 
Mustafa B. 

KONYA 
Bekir B. (M.) 
Musa Kâzım B. 
Mustafa Feyzi B. 

KOZAN 
Ali Saip B. 
Ali Sadi B. 

MALATYA 
Bedir B. (M.) 
İsmet Paşa (Başvekil) 

MARAŞ 
Mithat B. 
Nurettin B. 

MARDİN 
Abdülrezzak B., 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B. 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Niyazi B. 

MUŞ 
İl yas Sami B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Ebubekir Hazım. B. 
Halit B. 

ORDU 
Faik B. 

RlZE 
Ekrem B. 

SARUHAN 
Ethem B. 
Kemal B. 
Mehmet Sabri B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. 

SİİRD 
Mahmut B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B, 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (M.) 

SİVAS 
Rasim B. (t. Â.) 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. (V.) 

TOKAD 
Kâmil B. (M.) 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 

Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. (Reisvekili) 
Nebizade Hamdi B. 
Rahmi B. (M.) 
Süleyman Sırrı B, 
Şefik B. (M.) 

VAN 
Münip B. (M.) 

ZONGULDAK 

Ragıp B. (M.) 
Tunalı Hilmi B. (M.) 

• • • • « 
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Şehir ve Köy Yatı Mekteplerinin İdaresi Hakkındaki Kanun Lâyihasının İkinci Defa Reye Van» Neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

AFYON KARAHİSAR 
İzzet UİVİ B. 
Musa Kâzım B. 
Sadık BH 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Neşe* B. 

AMASYA 
Al Rıza B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
Ali Fualt Paşa 
Hilmi B< 
İhısari B, 
Şalkir B, 

ANTALYA 
Ahinet Sâlki B. 
(Hasan Sıtkı B, 
Rasflh B; 

ARDAHAN 
Tahsin B. 
Talât B« 

ARTVİN 
Himi B. 

AYDIN • 
Mithat B. 

BEYAZID 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Şükrü B 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B | 

Âza adedi : 
Reye iştirak edenler : 
Kabul edenler ' : 
Reddedenler 
Müstenkifler * : 
Reye iştirak etmeyenler : 

Münhaller : 

287 
137 
137 

— 
149 

1 

[Kabul Edenler] 

1 BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhaik B. 
Talât B. 
Zllya B. 

ÇATALCA 
Şalkir B. 

ÇORUM 
tsmail Kemali B. 
Münir B. 
Ziya 'B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B, 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar 'Müfit B. 
Nedip Ati B. 

DERSİM 
Ahmelt Şükrü B. 

DİYARIBEKİR 
CaVit fi. 
Şeref B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Muhittin B. 
Süleyman fi, 

1 ERGANİ 
1 Kâzım Vehbi B, 

ERTUĞRUL 
1 Ahmet İffet B« 
1 Dr. Fikrat B. 
1 Halil B. 
1 İbrahim B. 
1 Rasim B. 

1 ERZİNCAN 
1 Sabit B J 

ERZURUM 
1 Bahri B. 
1 Halet B. 

ESKİŞEHİR 
Ali Ulvi B. 

GAZİAYINTAP 
Ahinet Remzi B. 
Ali Cenanî B. 
Ferit B, 
Şahin B. 

GENÇ 
Muhittim fi. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
Halklkı Tarık B. 
Şevket B, 
Tahür B. 

İSPARTA 
Mükerrera B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik fi. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Edip Servet B, 
Haımdi B. | 

I 'Kâzım Karabelkir Paşa 
Tevfifc Kâm! B, 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mahmult Celâl B. 
Müniir' B. 
Osmanzade Hamdi B< 

KARESİ 
Ali Şuuri B. 
Mehmet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ali Nazlmi B. 
Hasan Fehmi B. 
Necmettin Mola B. 
Veîed Çelebi B< 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B, 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Refik tsmail B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya fi. 
Ragıp B, 
Saffet B. 

IKONYA 
Eyüp Sabrİ B. 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü fi. 
Mustafa B. 
Niaim Hâzum B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 
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KÜTAHYA 
Recep B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B, 

MARAŞ 
Abdülkadir B, 

MARDİN 
Ali Rıza B. 
Necip B. 

MERSİN 
Besim B. 

ADANA 
Ismalil Safa B< 
Kemal B. 
Zaırriir B. 
AFYON KARAHİSAR 

Ali B, . 
Kâmil B.
Ruşen Eşref B-

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Esat B, 

ANKARA 
Gazli Mustafa Kemal Paşa 
(Reisicumhur) 

ANTALYA 
Murat B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit Galip B. 
Tahsin B. (M.) 

BEYAZID 
Süleyman Sudi B. (M.) 

BİGA 
Samilh Rifat B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emlin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 

MUŞ 
Osman Kadri B, 

ORDU 
Hai l Sıtkı ıB. 
Isımaiil B. 
Reca'ı B. 

RİZE 
Ali B, 
Ekrem B, 
Fuat B. 
Hasan Caviit B. 

SARUHAN 
Nafiz B. 
Yaşar B. 

[Reye îştiı 

Mehmet Vasfi B. (M.) 
Şükrü B. 

BOZOK 
Avni B. 
Salh B. (M.) 

BURDUR 
Hüseyin Baki B, 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B. 
Nurettin Paşa 
Osman Nuri B, 

CANİK 
Talât Avnü B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M.) 
İhsan B. (V.) 

ÇANKIRI 
Rifat B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. (Reisvekili) 

DENİZLİ 
Yusuf B< 

DERSİM 
Ferîdun Fikri B. 

DİYARIBEKİR 
Feyzi B. 
İbrahim Tâli B. 
Zülîfi B, 

SİİRD 

Halil Hulki B. 
Mahmut B, 

SİVAS 
Muammer B. 
Rahmli B. 
Şemsettin B. 
Ziyaelttiîi B. 

SİVEREK 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Rıza B. 
ismail B. 

Etmeyenler] 

ERGANİ 
İhsan B, 
İhsan Hâmilt B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B, 

ERZURUM 
Câzim B. / 
Münir Hüsrev B. 
Raif B. 
Ziyaettin B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmii B. (M.) 
Emiin B. 

GAZİAYINTAP 
Kılıç Ali B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Kâzım B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B, 
Hasan Fehmi B, 
Zekâ B. (M.) 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (1. Â.) 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüîseylin Hüsnü B. 
İbrahim B. 

İSTANBUL 
Ahmet MuWar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
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TEKİRDAĞ 
Faflk B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Bm'in B. 

TRABZON 
Abdullah B. 

URFA 
AIü B, 
Dr. Refet fi. 

VAN^ 
Hakkı B. 
IbralArı B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 

Ali Rıza B. (1. A.) 
BehJîç B. (V.) 
Dr. Hakta Şinasi Paşa 
Dr. Refik B, (V.) 
Fuat B. (M.) 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
Ihısaın Paşa 
ZiyaelttÜn B, 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Mustafa Rahmi B. (V.) 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B, 
Haydar A d i B , (M.) 
Hulusi B. (M.) 
Kâzım Paşa (Reüs) 
Mehmet Vehbi B.

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Halit B. 
Mehmet Fuat B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hiirtii B. 
Dr. H a l t B, 



Sabit B, 
Zeki B, 

KIRŞEHİR 
Lfltfi Müfit B. (M.) 
Yahya Galip B. (M.) 

KOCAELÎÎ 
Mustafa B. 

KONYA 
Bekir iB. (M.) 
Musa Kâzım B, 
Mustafa Feyzi B. 

KOZAN 
Ali Saiip B. 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B, 
Nuri B, 
Ragıp BJ 

MALATYA 
Bedir B. (M.) 
îsmet Paşa (Başvekil) 
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MARAŞ 
Mehmet B. 
Mithat B. 
Nurettin B. 

MARDÎN 
Abdüilgalni B. 
Abdülrezzak B, 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B. 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

iMERSİN 
Niyazi B. 

MUŞ 
tlyas Sarrii B. 
Rıza B. 

NÎĞDE 
Ata B, 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 
Halt B. 
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I ORDU 
I Faik B. 
I Hamdi B. 

RlZE 
I Esat B. 

SARUHAN 
I Dr. Saim B̂  
I Eth'em B. 
I Kemal B. 
I Mehm'et Salbui B. (V.) 
I Mustafa Fevzi B. 
I SİNOP 
I Dr. Rıza Nur B. 
I Recep Zühtü B. 
I Yusuf Kemal B. (M.) 
| SÎVAS 
I Dr. Ömer Şevki B. 
I Rasim B. (t. A.) 
I SÎVEREK 
| Halil Fahri B. 
I Kadri Ahmet B. 
I ŞARKÎ KARAHÎSAR 
I Mehmet Erriîn B. 

*wmii ı 

TEKİRDAĞ 
Cemi B, (V.) 

TOKAD 
Kâmil B. (M.) 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. (ReisvekM) 
Nehizade Hamdi B. 
Rahmi B. (M.) 
Süleyman Sırrı B. 
Şeflik B. (M.) 

URFA 
Refet B. 
Saffet B, 

VAN 
Muhip B. (M.) 

ZONGULDAK 
Ragıp B. (M.) 
Tunah Hilmi B. (M.) 
Yusuf Ziya B. 

» 
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Evkaf Müdiriyeti Umumiyesinin 1926 Senesi Bütçesinde Münakale İcrasına Dair Kanunun Neticei Ârâsı 
(Nisap yoktur) 

AFYONKARAHISAR 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
Ali Fuat Paşa 
İhsan B. 
Şakir B, 

ANTALYA 
Ahmet Saki B.< 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

BEYAZID 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B, 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B 
Refet B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B, 

Âza adedi : 287 
Reye iştirak edenler : 104 
Kabul edenler : 104 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 

— 
— 

R.eye iştirak etmeyenler : 182 
Vlünhaller : 1 

[Kabul Edenler] 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Talât B, 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
ismail Kemal B. 
Münir B., 
Ziya B. 

DİYARIBEKİR 
Cavit B. 
Şeref B. 

EDİRNE 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Muhittin B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Bahri B. 

ESKİŞEHİR 
Ali Ulvi B. 

GAZİAYINTAP 
Ahmet Remzi B, 
Ali Cenanî B. 
Ferit B. 
Şahin B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
Tahir B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B., 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Edip Servet B. 
Tevfik Kâmil B, 

İZMİR 
Kâmil B. 
Münir B. 
Osmanzade Flamdi B. 

KARESİ 
Ali Şuuri B. 
Osman Niyazi B, 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Hasan Fehmi B. 
Necmettin Molla B. 
Veled Çelebi B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 

Refik İsmail B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
Ragıp B. 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B, 
Naim Hazım B. 

Tevfik Fikret B. 
KÜTAHYA 

Ragıp B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B. 
Ali Rıza B. 
Necip B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 

ORDU 
Hamdi B. 
İsmail B, 

SARUHAN 
Nafiz B. 

SİVAS 
Muammer B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B,. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Rıza B. 

TEKİRDAĞ 
Faik B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 

TRABZON 
Abdullah B. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
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[Reye lştiral 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B. 
Zamir B. 

AFYONKARAHİSAR 
Ali B. 
Kâmil B. 

AKSARAY 
Neşet B, 

AMASYA 
Esat B, 

ANKARA 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B. 

ANTALYA 
Murat B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit Galib B. 
Mithat B. 
Tahsin B. (M.) 

BEYAZID 
Süleyman Sudi B. (M.) 

BÎGA 
Samih Rifat B, 
Şükrü B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Mehmet Vasfi B. (M.) 
Şükrü B, 

BOZOK 
Avni B. 
Salih B, (M.) 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B< 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B. 
Nlrettin Paşa 
Osman Nuri B. 

CANÎK 
Talât Avni B. 

| CEBELİBEREKET 
I Avni Paşa (M.) 
I İhsan B. (V.) 
I ÇANKIRI 
I Rifat B. (M.) 
I ÇORUM 
I Dr. Mustafa B., 
I İsmet B. 

I DENİZLİ 
I Dr. Kâzım B, 
I Haydar Rüştü B. 
I Mazhar Müfit B. 
I Necip Ali B. 
I Yusuf B. 
I DERSİM 
I Ahmet Şükrü B. 
I Feridun Fikri B. 
I DİYARIBEKİR 
I Feyzi B. 
I İbrahim Tâli B. 
I Zülfi B. 
I EDİRNE 
I Cafer Tayyar Paşa 
I ERGANİ 
I İhsan B. 
I İhsan Hâmit B. 
I ERTUĞRUL 
I Ahmet İffet B. (M.) 
I Dr. Fikret B. 
| İbrahim B. 

I ERZİNCAN 
I Abdülhak B, 
I ERZURUM 
I Câzim B. 
I Halet B, 
I Münir Hüsrev B. 
I Raif B. 
I Ziyaettin B. (M.) 
I ESKİŞEHİR 
I Abdullah Azmi B. (M.) 
I Emin B. 
I GAZİAYINTAP 
I Kılıç Ali B. 
I GELİBOLU 
I Celâl Nuri B. 
I GİRESUN 
I Hakkı Tarık B, 

Etmeyenler] 

Kâzım B, 
| Şevket B. 
j GÜMÜŞHANE 
I Cemal Hüsnü B, 
I Hasan Fehmi B. 
I Zeki B. (M.) 
I HAKKÂRİ 
I Asâf B. (İ, Â.) 
I Nazmi B, 

I İSPARTA 
I İbrahim B., 
I İÇEL 
I Emin B. 

I İSTANBUL 
I Ahmet Muhtar B. 
I Akçoraoğlu Yusuf B. 
I Ali Rıza B, 
I Behiç B. (V.) 
I Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
i Dr. Refik B, (V.) 
j Fuat B. (M.) 
I Hamdi B. 
I Hamdullah Suphi B. 
I Haydar B. 
I İhsan Paşa 
I Kâzım Karabekir Paşa 
| Ziyaettin B. 

I İZMİR 
I Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
I Mahmut Celâl B< 
I Mahmut Esad B. (V.) 
I Mustafa Necati B. (V.) 
I Mustafa Rahmi B. (V.) 
I Saraçoğlu Şükrü B. 

I KARESİ 
I Ahmet Süreyya B. 

Haydar Adil B. (M.) 
I Hulusi B. (M.) 
i Kâzım Paşa (Reis) 
I Mehmet Cavit B. 
I Mehmet Vehbi B. (M.) 
I KARS 
I Ağaoğlu Ahmet B. 
I Ömer B.j 
I KASTAMONU 
I Ali Rıza B. 

I Halit B, 
I Mehmet Fuat B. 
I KAYSERİ 
I Ahmet Hilmi B. 
I Dr. Halit B. 
I Sabit B. 
I Zeki B. 
I KIRŞEHİR 
I Lûtfi Müfit B. (M.) 
I Yahya Galip B. (M.) 
I KOCAELİ 
I İbrahim Süreyya B. 
I Mustafa B. 
I KONYA1 

I Bekir B. (M.) 
I Musa Kâzım B. 
I Mustafa Feyzi B. 
I Refik B. 
I KOZAN 
I Ali Saip B. 
I Ali Sadi B. 
I KÜTAHYA 
I Cevdet B, 
I Faik B. 
I Nuri B. 
I Recep B. (V.) 
I MALATYA 
I Bedir B. (M.) 
i İsmet Paşa (Başvekil) 
I MARAŞ 
I Abdülkadir B, 
I Mehmet B< 
I Mithat B. 
I Nurettin B. 
I MARDİN 
I Abdülgani B< 
I Abdülrezzak B. 
I Yakup Kadri B. 
I MENTEŞE 
I Esat B. 
I Şükrü Kaya B. 
I Yunus Nadi B. 
I MERSİN 
I Besim B. 
I Niyazi B. 
I MUŞ 
I İlyas Sami B, 
I Rıza B. 
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NİĞDB 
Ata B, 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 
Halit B, 

ORDU] 
Faik B. 
Halil Sıtkı B, 
Recai B, 

RİZE 
Ali B< 
Ekrem B, 
Esat B. 
Fuat B, 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Dr. Saim B. 
Ethem B., 
Kemal B< 
Mehmet Sabri B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. 
Yaşar B, 

SİİRD 
Halil Hulki B. 
Mahmut B< 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (M.) 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B< 

ŞARKİ KARAHİSÂR 
İsmail B, 
Mehmet Emin B, 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. (V.) 

TOKAD 
Emin B, 
Kâmil B, (M.) 
Mustafa Vasfi B.; 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. (Reisvekili) 

Nebizade Hamdi B, 
Rahmi B. (M.) 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. (M.) 

URFA 
Ali B̂  
Dr. Refet B. 
Refet B, 
Saffet B, 

VAN 
Münip B. (M.) 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B. (M.) 
Tunalı Hilmi B._ (M.) 
Yusuf Ziya B. 

mm m*m 
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Ay dm Hattı İüU'ıfnamesinin tnı/a ve Tarihi Mezuniyetine Dair Kanunun Neticei Ârâsı 

(Nisap yoktur) 

AFYONKARAHİSAR 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
Saıdılk B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
'Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B< 
Ali Fuat Paşa 
ihsan B. 
Şafcir B, 

ANTALYA 
Ahmet Saki B, 
Hasan Sıtkı B. 
Raislîh B, 

ARDAHAN 
Tahsin B. 
Talât B, 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Mithat B, 

BEYAZID 
şefilk B. 

IBİGA 
Mehmet B. 

BİTLİS 
MUhföin Nâmi B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Süleyman Swn B, 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

287 
125 
125 

161 
1 

[Kabul Edenler] 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Refdt B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Talat B. 
Ziya B, 

ÇATALCA 
Şakiir B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
Mlünlk B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARIBEKİR 
Cavit B. 
Şeref B< 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Faîk B. 
Hüseyin Rıftı B. 

IELÂZÎZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
MubMn B< 
Süleyman B< 

ERGANİ 
Kâzûn Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B, 

Hail B. 
İbrahim B. 
Ras'lm B. 

ERZURUM 
Bahri B. 

ESKİŞEHİR 
ASıi Ulvi B. 

GAZlAYINTAP 
Ahmet Remzi B. 
M Cenanî B. 
Ferit B. 
Şahta B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hacim MuhSMn B. 
Hakkı Tarık B. 
Şevket B. 
Tabir B, 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B, 
Mükerrem B, 

İÇEL 
Emzirt B. 

İSTANBUL 
Edip Servet B. 
Hamd'i B. 
Kâzım Karalbekir Paşa 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Kâmili B, 
Mahmut Celâl B. 
Münir B, İM 
Osmanzade Hamdi B. 

KARESİ 
Ali Şuuri B, 

MeShm'dt Caviit B. 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
AH Nazmi B. 
Hasanı Fehmi B. 
Necmettin Moll'a B. 
Veled Çelebi B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B, 

KIRŞEHİR 
Refik Isma! B, 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
Ragıp B. 
Saffet B, 

KONYA 
Eyüp Sabrı B, 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B, 
Mustafa B< 
Naîm Hâzılm B. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Recep B, 
Rıza B, 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
'Mithat B. 

MARDİN 
Ali Rıza B. 
Necip B, 
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MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 

ORDU 
Hafil Sıtkı B. 
Hamildi B. 
İsmail B. 

RtZE 
Ali B, 

Ekrem B, 
Fualt B< 
Haisan CaVilt fi. 

SARUHAN 
Nafiz B. 
Yaşar B. 

SİVAS 

Muammer B. 
Rahmi B. 

Şemsettin B. 
Zîyaattim B. 

SİVEREK 
Halil Fahri fi. 
Mahmut B. 
ŞARKİ KARAHİSAR 

Ali Rıza B. 

TOKAD 
Bekir Sami B, i 
Emlin B. 

TRABZON 
Abdullah B, 

URFA 
Ali B, 
Refet B. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

ADANA 
İsmail Safa B< 
Kemali B. 
Zamir B. 

AFYON KARAHİSAR 
Ali fi. 
Kâmil B. 

AKSARAY 
Neşet B. 

AMASYA 
Esat B. 

ANKARA 
Gazü Mıısitafa Kemıal Paşa 
(Reisicumhur) 
Hilmi B. 

ANTALYA 
Murat B, 

AYDIN 
Dr. Mazhar fi. 
Dr. Reşit Gal'Jb B. 
Tahsin B. (M.) 

BEYAZID 
Süffeyman Sudi B. 

BİGA 
Saımlih Rifat B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Cevat Abbas B, 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Mehmet Vasfı B. (M.) 
Şükrü B-

BOZOK 
Avnıi B, 
Salih B. (M.) 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B. 
Nurettin Paşa 
Osman Nuri B, 

CANİK 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M.) 
İhsan B. (V.) 

ÇANKIRI 
Rifat B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
•İsmet B. (Reisvefkiili) 

DENİZLİ 
Dr. Kâzum B. 
Mazhar Müifit B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

IDİYARIBEKİR 
Feyzi B. 
İbrahim TâlÜ B. 
Zülft B, 

ERGANİ 
İhsan B. 
İhsan Hâmit B. 

ERTUĞRUL 
•Ahmet İffet B. (M.) 

ERZİNCAN 
Abdülhak B, 
Sabit B. 

ERZURUM 
Cazım B. 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. 
Raif B. 
Ziyaetüin B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Ermin B. 

GAZİAYINTAP 
Kılıç Ali B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri fi, 

GİRESUN 
Kâzum B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. (M.) 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (İ. A.) 
Nazmi B. 

İSPARTA 
İbrahim B. 

IÎÇEL 
Dr. Tevfik B. 

(İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ali Rıza B. (t. A.) 
Behiç B. (V.) 
Dr. Hakiki Şinas'i Paşa 
Dr. Refik B. (V.) 
Fuat B. (M.) 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 

İhsan Pasa 
Ziyaettin fi. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Mustafa Rahmi B. (V.) 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
Haydar Adil B. (M.) 
Hulusi B. (M.) 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Vehbi B. (M.) 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet fi. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Halit B. 
Mehmet Fuat B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 
Sabit B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 

KIRŞEHİR 
Lûıtfi Müfit B. (M.) 
Yahya Galip B. (M.) 

KOCAELİ 
İbrahim Süreyya B. 
Mustafa fi. 
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KONYA 
Bekir B. (M.) 
Musa Kâzım B. 
Mustafa Feyzi B„ 
Refik B. 

KOZAN 
m Saip B, 

Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B. 
Nuri B. 
Ragııp B. 

MALATYA 
Bedir B. (M.) 
İsmet Paşa (Başvekil) 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mehmet B. 
Nurettin B. 

MARDİN 
Abdüîgani B. | 

1 Abdülrezzaik B. 
Yalkup Kadri B. 

MENTEŞE ' 
Esalt B. 
Şükirü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

IMERSİN 
Niyazi B. 

'MUŞ 
tlyas Sami B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Ebuibekir Hazım B, 
Gallip B. 
Halit B. 

ORDU 
Faik B. 
Recai B. 

RİZE 
Esat B. 

1 SARUHAN 
Dr. Saktı B. 
Ethem B. 

j Kemal B. 
Mehmet Safari B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. 

SİİRD 
Hallıil Huflki B. 
Mahmut B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (M.) 

SİVAS 
Dr, Ömer Şevki B. 
Rasim B. (t.Â.) 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
t'STnail B. 
Mehmet Emin B. 

1 TEKİRDAĞ 
Cemil B. (V.) 
Faik B. 

TOKAD 
Kâmil B. (M.) 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. (Retevekili) 
Ndbizade Ham'di B. 
Raihmî B. (M.) 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. (M.) 

URFA 
Dr. Refet B. 
Saffet B, 

VAN 
Münip B. (M.) 

ZONGULDAK 
Raıgıp B. (M.) 
Tunah Hilmi B. (M.) 
Yusuf Ziya B. 

»>•-« 

— 701 — 



î : 73 28 . 5 . 1927 C : 1 

Türkiye ve Finlandiya Cumhuriyetleri Arasında Münakit Ticaret ve Seyri Sefain Muahedenamesinin Tasdiki 
Hakkındaki Kanunun Neticei Ârâsı 

(Nisap yoktur) 

AFYONKARAHİSAR 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 

4KSARAY 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esat B. 

ANKARA 
Ali B. 
Ali Fuat Paşa 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B, 

BEYAZID 
Şefik B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. | 

Âza adedi : 287 
Reye iştirak edenler : ] 
Kabul edenler : ] 

Reddedenler : 

Müstenkifler : 

06 

06 

— 
— 

Reye iştirak etmeyenler : 180 
Münhaller : 1 
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Sıra Numarası : 202 

TEŞVİKİ SANAYİ HAKKINDA (1/1095) NUMARALI KANUN LAYİHASI VE TİCARET VE BÜTÇE 
ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet Müsteşarlığı 

Adet : 6/960 
7 Mart 1927 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Ticaret Vekâleti Celilesince tanzim edilen ve İc

ra Vekilleri Heyetinin 27 Şubat 1927 tarihli içtkna-
ında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan 
Teşviki Sanayi Kanunu layihasiyle esbabı mucibe 
mazbatasının musaddak sureti lef fen takdim olun
muştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına müsa
ade buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Sanayi milliyemizin teşvik ve himayesi ve mem

leketimizde dahili istihlakatımıza kifayet ettikten 
başka belli başlı ihracat yapan sanayi müesseseleri 
vücuda getirilmesi ve yerli ve ecnebi sermayelerle 
büyük sanayi teessüs ederken henüz parasını işletme
ye alışmamış olan halkımızın da birleşerek toptan 
veyahut ferden mümkün olan sınai teşebbüslere giriş
mesi her suretle şayanı arzudur. 

1339 senesinde sanayii teşvik için on beş sene 
müddetle tanzim kılınmış olan Teşvik Sanayi Kanu
nu ile bahşedilen muafiyetlerden ve bu kanunun ha
yatı sınaiyemiz üzerindeki tedrici tesiratından hüla-
satan bahsetmek işbu yeni kanunda takip edilen mak
sadı daha suhuletle ifham edebilir. 

Milli sanayimizi teşvik için on üç sene evvel dü
şünülmüş olan işbu kanun memleketimizde makine 
kuvvetinin henüz iptidai bir halde bulunduğunu ve 
bunun tamimi için bazı himaye tedbirleri vaz etme
yi nazarı itibare alarak kanunun bahşeylediği mua-
fiyatı laakâl beş beygirlik kuvvei muharrike ile iş
lemekte bulunan müessesata teşmil eylemiştir. O za
mandan beri gerek kanunun bahşeylediği müsaedat-
tan ve gerekse son seneler zarfında sanayi hayatının 
mazhar olduğu terakki ve inkişafın pek tabii olan te
siratından dolayı memleketimizde makine kuvveti 
matlup dereceye varmamakla beraber, oldukça iler
lemiş bulunmaktadır. 

1339 senesinde mevkii meriyete vaz olunan teş
viki sanayi kanunu muvakkatinin tatbikiyle elde edi

len netayice nazaran şimdiye kadar on beygirden 
aşağı kuvvei muharrikeyi haiz olan altmış beş adet 
fabrikada dahil olduğu halde 189 adedi Hükümeti 
sakıta ve 281 adedi de Hükümeti milliye zamanında 
cem'an yekûn 470 fabrika mazharı muafiyet olmuş
tur. Merbut cetvelde sarahaten görüleceği veçhile 
bu fabrikalar ceman yekûn senevi 5 010 472 amele 
yevmiyesi, 38 861 beygir takatinde kuvvei muharrike 
ile işlemektedirler. Sanayiimizin daha esaslı bir su
rette ve bugünkü ihtiyacata mukabele edebilecek bir 
vaziyette teşvik ve himayesini elzem gören vekâleti
miz tarafından yeni Teşvik Sanayii Kanununun tan
ziminde vaziyeti iktisadiyeleri az çok bize uygun ve 
bilhassa sanayii milliyelerinin çok kısa müddet zar
fında terakki ve -inkişaf ettirmek yollarını bulabilmiş 
olan komşu hükümet kanunları ve bu meyanda bil
hassa, Bulgar, Roman ve Macar kanunları ariz ve 
amik tetkik olunmuştur. Bu hükümetlerin sureti mü
tercimleri merbut Teşviki Sanayi kanunlarından sa
rahaten müsteban buyurulacağı veçhile, sanayii hi
maye için 1329 tarihli teşviki sanayi kanunu muvak-
katiyle Türk müessesatı sınaiyesi için bahşedilen mua-
fiyettan daha çok fazla ve esas muafiyetler bahşet
mekte oldukları görülmektedir. 

Ezcümle 1329 tarihli Teşviki Sanayi Kanunu
muzla fabrikalarımıza alat ve edevatın gümrük mua
fiyetinden maada bahşedilen en esaslı muafiyet mü
sakkafat ve kazanç vergileri muafiyeti olduğu halde 
mezkûr hükümata ait kavaninin cümlesinde bu kı
sım muafiyet devlet, idarei hususiye ve belediyelere 
ait bilavasıta cibayet olunan bilumum rüsum ve te
kâlife teşmil edilmiştir. 5 Nisan 1341 tarih ve 601 
numaralı Kanun ile şeker fabrikalarına bahşolunan 
imtiyazat ve muafiyet dahi 1329 tarihli teşviki sana
yi kanunu muvakkatinin milli sanayiji tamamiyle hi
maye edemediğine en mühim ve çok bariz bir delil
dir. 

İşbu kanunun kabul ve mevkii meriyete vaz'ından 
evvel memleket dahilinde şeker fabrikası tesisi için 
müspet en ufak bir hareket mahsus olmadığı halde 
kanunun mevkii meriyete vaz'ıyle çok kısa bir müd
det zarfında ithalat emtiamız meyanında on beş mil
yon lira gibi mühim bir-yekûna baliğ olan şekerin 
beşte biri nispetinde miktarın memleketimizde istih
sal edebilecek kabiliyette iki mühim müessese mey
dana gelmiştir, Bu teşebbüslerin münhasıran Şeker 



Kanunu ile temin edilen bir himayenin eseri olduğu i 
aşikârdır. Yine bu suretle Hükümet bütçesinden il-
bas edilecek kimselerin mecburen mamulatı dahiliye I 
istimal etmeleri hakkındaki kanun da milli mensu
cat fabrikalarımızı mühim surette himaye etmiş ve I 
yeniden bazı mensucat fabrikaları küşadına yardım I 
etmiş olduğu gibi mevcut fabrikaların da tevessü ve 
tezyidi faaliyetlerine bâis olmuştur. Üç senelik hüla- I 
sası leffen takdim olunan ticareti hariciye istatistikin- I 
den müsteban bulunacağı veçhile 1925 senesi zarfın- I 
daki pamuk, keten, ipek ve yün mensucatiyle mamul I 
elbise ithalatı yekûnu aynı sene zarfındaki ihracata- I 
mızm yekûnu umumisinin nısfından fazla olmak üze- | 
re (107) milyon lira gibi korkunç bir yekûna baliğ I 
olmaktadır. I 

Binaenaleyh berveçhibâlâ esbaptan anlaşılacağı I 
veçhile sanayiimizin tarakki ve inkişaf edebilmesi I 
için bugünkü esaslardan daha çok kuvvetli mevzu- I 
atla himaye ve terkip edilmesini bir emri zaruri te- I 
lakki eden vekâletimiz esbabı mucibesi zirde madde I 
be madde izah olunacağı veçhile lazım gelen tadilat I 
ve ilaveleri icra ederek memleketimizin bugünkü ih- I 
tiyacatına tekabül edebilecek mevzuat vaz eylemiştir. I 

Madde 1. — Layihai kanuniyenin birinci mad
desinde umumi olarak müessesei sınaiye namı altın- I 
da ne murat edildiği izah edilmektedir. Halen mevkii 
meriyette bulunan Teşviki Sanayi Kanunundaki (me-
vaddı iptidaiye! tabiiyeyi yahut nimmamul mevaddın I 
heyeti asliyesini şekli ahara tebdil eyleyen) suretinde I 
izah edilen fabrikalar tatbikat sahasında birtakım I 
tereddütleri mucip olacak derecede gayrıvazıh görül- I 
mektedir. Ezcümle memleketimizin mahsulatı zirai- I 
yesini muhafaza ve kıymetlendirmek noktai nazarın- I 
dan ehemmiyeti fevkaladeyi haiz bulunan soğuk ha- I 
va depoları (Frikorifik) tesisatı ve keza maden kö
mürü iavvarlan bu tarifin dairei şümulüne gireme
mektedir. 

Halbuki misal olarak zikredilen bu iki nevi mü
essese gibi memleketimiz iktisadiyatı noktai nazarın
dan ehemmiyeti haiz ve kanunun dairei şümulüne gi
rebilmesi matlup diğer bazı müessesat da mevcuttur. 

Bu itibarla yeni layihada kanunun dairei şümulü- ı 
ne girebilecek müessesat tarif edilirken «ham veya 
yarı işlenmiş mevaddın evsafını kısmen veya tama- I 
men değiştiren veyahut işbu mevaddı diğer şekillere I 
koymak suretiyle toplu imalat vücuda getiren mües- I 
sesat» suretinde tavzih edilmiştir. Keza aynı madde
de (makine ve aletler ianesiyle toplu imalat) kayıtları I 
mevcuttur ki bununla da fabrika ve fabrikasyon ta- I 

ı rif edilmiştir. Bilâhara tereddüdü mucip olmamak 
I için umumi elektrik merkezleri kaydı ayrıca kon-
I muştur. Bundan maksat da bugünkü kanuna naza-
I ran elektrik fabrikalarının kanundan istifadeleri 
I kâfi derecede temin edilememekte ve halbuki gerek 
I tenviratta müstamel ve hariçten celbedilen petrolün 

ithalini mümkün mertebe tahdit etmek ve gerekse 
I müessesatı sınaiyeye kuvvei maharrike temin eylemek 
I vesaire gibi büyük ehemmiyeti haiz elektrik istihsali 
I tesisatının kolaylıkla vücut bulabilmesi için muafi-
I yattan istifadeleri zaruri bulunduğundan bu gibi 
I müessesat da kanunun dairei şümulüne ithal edilmiş-
| tir. 
I Madde 2. — İşbu maddenin tetkikinde 1329 ta-
I rihli kanun ile müessesat için haddi asgari olarak ta-
I yin edilen evsafın tamamiyle başka esaslar dahilinde 
I değiştirilmiş olduğu görülür. 

I Mezkûr kanunun mevkii meriyete vaz'ında yani 
I makine kuvvetinin memleketimizde bugünkü hale na-
I zaran daha çok az olduğu bir zamanda beş beygir 
I takatinde bir kuvvei muharrike ile işleyen ve yevmi-
I ye üç amele çalıştıran bir müessese fabrika adadına 
I girebilirdi. Fakat bugünkü vaziyette ve yeni kanun 
I ile vâsi mikyasta tevsi edilen muafiyet karşısında bu 
I-gibi ufak müessesatın tevessü etmelerini temine doğ-
I ru yürümek pek zaruridir. Esasen 1329 tarihli kanu-
I nun neşrinden bu ana kadar mazharı muafiyet olan 
I 470 müessese için de on beygirden aşağı kuvvei mu

harrike ile çalışan müessesat ancak yedide birini teş
kil etmektedir ki, bunların da kısmı mühimmi ehem-

I miyeti haiz bulunmayan lokum, şekerleme, tahin, ve 
I helva, vesaire gibi müessesattır. 

I Bu gibi daha az ehemmiyetli müessesat ile el tez
gâhları üç ve dördüncü maddeler ile ayrıca himaye 
edilmekle beraber bu suretle büyük sanayiden tefrik 
edilmiş olmaları kuvvei muharrike ve istihsalatı iti
bariyle daha mühim addedilen diğer sanayi müesse
selerinin mazhar olduğu-muafiyetten istifade gayesiy
le küçük sermayedar ve işçilerin yavaş yavaş topla
nıp, nisbeten büyük müessesat vücuda getirmelerini 
temin maksadına matuftur. 

i İkinci maddenin (A) bendinin 1, 2, 3, 4 ncü fık
ralarında muharrer inşaat malzemesi mevaddı ipti-

I daiye ve her nevi makine ve alat ve edevat ve mües-
I sesat tarafından kendi İhtiyaçları için inşa edilecek 
I demiryolu, havai hat ve kanallara muktazi malzeme 

ile bunların vesaiti muharrike ve müteharrikelerinin 
I gümrük ve okturuva rüsumundan muafiyeti keyfiye-
I ti, tetkik olunan ecnebi kanunlarının kâffesinde mev-



cut olduğu gibi 1329 tarihli Teşviki Sanayi Kanu
nuyla dahi işbu muafiyet bahşedilegelmektedir. Şu 
kadar var ki, 1329 tarihli Teşviki Sanayi Kanununun 
yedinci maddesinin dördüncü fıkrasında (fabrikala
rın tesisatı iptidaiye ve tesviyelerine muktazi olup, 
memali'ki ecnebiyeden celbedilecek ateş ve aks tuğ
lalar demir potreller) suretinde ve dar bir çerçeve 
dahilinde tadat edilen inşaat malzemesi yeni kanun 
ile memleket dahilinde kâfi miktarda istihsal ve imal 
edilemeyen kaydı sarihiyle tevsi edilmiştir. Üçüncü 
fıkrada ise keza eski kanunda daha doğrusu, kanu
nun sureti tatbikine dair bulunan nizamnamenin on 
üçüncü maddesinde yedek parçaların ve aksamı müs-
tamelenin tecdidi için getirilecek eşyanın muaf ola
mayacağı muharrerdir. Halbuki bir müessesei sına
iye için tesisat makineleri ne derece lazım ise bunla
rın yedek parçaları ve teferruatı veyahut aksamı müs-
tamelenin tecdidi de o derece ehemmiyetlidir. Bu iti
barla layihai kanuniyede yedek parçaların muafiyeti 
de tasrih edilmiştir. 

Madde 2. — (B) Bendi : 1329 tarihli Teşviki Sa
nayi Kanunu mucibince fabrikaların tesislerinden 
sonra mazhar olabilecekleri muafiyet yalnız müsak
kafat ve kazanç vergileriyle ve bunlara belediye ve 
idarei hususiyelerce vaz olunan küsuratı munzamma
dan ibaret bulunmamaktadır. 

tşbu yeni layiha ile fabrikaların teessüslerini teş
vik zımnında bahşedilen muafiyat tevsi edildiği gibi 
fabrikaların teessüslerinden sonra da temini baka ve 
inkişafları için kanunun meri bulunacağı muayyen 
müddet zarfında istifade edecekleri muafiyahn 
tevsiine lüzum hâsıl olmuştur. 

Balada arz edildiği veçhile yeni layihai kanuniye-
nin tanziminde nazarı dikkate alınan ecnebi kavani-
nin kâffesinde bu hususa ait muafiyat bilvasıta bilu
mum rüsum ve tekâlif şeklinde muharrer bulunmak
tadır. 

. Memleketimizde de vergi muafiyatının tevsii za
ruri görülerek esbabı mucibesi zirde beyan olunduğu 
üzere mezkûr muafiyetler tevsi edilmiş ise de hali ha
zırda muafiyat meyanında ithaline imkân görüleme
yen muamele vergisinin heyeti vekile karariyle üç 
seneye kadar tecili usulünün kabulü muvafık görül
müştür. 

1329 tarihli Teşviki Sanayi Kanununun bahşeyle-
diği vergi muafiyatı ile hali hazırda idarei hususiye 
ve belediyelerce küsuratı munzammadan başkaca 
cibayet olunan rüsum miktarı karşılaştırılırsa görü
lür ki, müessesatı sınaiye ashabı yekûn itibariyle cü

zi bir miktara baliğ olan muafiyata mukabil büyük 
bir yekûn teşkil eden belediye ve idarei hususiye ver
gileriyle mükellef bulunmaktadır. 

Kanunun mevkii meriyete vaz'ından o ana kadar 
bu suretle arazii haliyei emiriyeden yer almak sure
tiyle istifade eden yalnız tek bir fabrika olmuştur. 
Bu fabrika teessüs ederken en esaslı olarak üç nok-
tai nazarı dikkate almak mecburiyetindedir. Mevad-
dı iptidaiye, vesaiti nakliye, amele. Halbuki arazii 
haliyei emiriye kaydıyle kasdolunan mahallerde bun
lardan hiç birisinin bulunmasına imkân mevcut de
ğildir. 

Bu itibarla Hükümet tarafından ita edilecek ara
zi, belediye hududu dahili ve belediye hududu harici 
olarak ikiye tefrik olunmuş ve arazii haliye kaydı 
tayyedilmiştir. Keza aynı maddenin üçüncü fıkra
sında müessesatın liman veya en yakın demiryoluna 
raptı için yapacakları demiryol veya havai hat veya 
kanal için lüzumu olan arazinin hükümet arazisinden 
meccanen verileceği veya sahipli ise rıza mümkün 
olamadığı takdirde istimlak edileceği muharrer bu
lunmaktadır 'ki, teessüs edecek bir müessesenin vesa
iti nakliyesini temin zımnında bu maddeye lüzum 
olduğu gibi 1329 tarihli kanunda da işbu müsaade 
aynen mevcuttur, 

Halbuki işbu kanun ile müessesatı sınaiyenin ge
rek teessüf ve gerek temini faaliyetlerinin himayesi 
maksut bulunduğuna göre kendilerinin bu gibi rüsum 
ve tekâlüf ile teklif edilmesi maksadı temine imkân 
bırakmamaktadır. Bu cihetleri nazarı dikkate alan 
vekâletimiz vergi muafiyetinin dahi diğer ecnebi 
memleketlerde olduğu gibi bilumum bilvasıta vergi
lere teşmiliyle beraber memali'ki ecnebiyeye ihraç 
edecekleri mevaddı mamullerinin de ihracat resmin
den muafiyetini zaruri görmüştür. Bundan başkaca 
da himaye edilmek istenilen müessesatı sınaiye müte
şebbislerinin, şirketlerin ihraç edecekleri hisse sene-
datının ve tahvilatın henüz hali teşekkülde ve rüşeym 
halinde bulunan bir müessese için ehemmiyetli bir 
miktara baliğ olan damga resmiyle mükellefiyeti ka
nundan maksud olan gayenin teminini işgal eylemek
te bulunduğu cihetle bütün komşu devletler gibi bizde 
de bu gibi müessesatın ihraç edecekleri hisse sene-
datı ve tahvilatın damga resminden muafiyeti elzem 
görülmüştür. 

Madde 2. — (C) Bendi : 1329 tarihli Teşviki Sa
nayi Kanunu ile teessüs edecek olan fabrikalarda ara
zii haliyei emiriyeden beş dönüme kadar arazi itası 
caiz bulunmaktadır. 



Madde 2. — (D) Bendi : Sınai müessesatı milli-
yenin temini faaliyetleri ancak rekabeti ecnebiyeye 
mukavemet edebilmeleri yle kabil ve bu da istihsala-
tının maliyet fiyatlarını mümkün mertebe dûn bir 
dereceye indirebilmekle mümkün bulunduğundan 
milli müessesatı himaye ve teşvik hususunda komşu 
devletler tarafından kabul edilen tedabirin bizim için 
dahi kabul ve tatbiki zaruridir. 

Teşviki Sanayi Kanunundan maksut olan gaye, 
milli müesseselerin teşekkülü için mevcut maniaların 
ref'i ve temini faaliyetleri için muktazi himaye ve 
teshilatm icrasiyle tatili faaliyetlerine mahal bıra-
kılmamasının temini olduğuna göre mazharı muafi
yet müesseselerin teessüslerine muktazi inşaat mal
zemesi ve makineler ile işleyecekleri ham veya nima-
mul mevaddı iptidaiyeye ve eşyayı mamulelerinin 
devlet şimendiferlerinde tenzilatlı bir tarifeye tabi 
tutulması zaruridir. Kanunları tetkik olunan komşu 
hükümetlerden Macarlar bu hususta bilaistifade ya
ni başabaş nakliyatın teminini kabul etmekle bera
ber, Romen ve Bulgarlar dahi tenzilatlı bir tarifeye 
tabi tutmayı kabul etmişlerdir. Memleketimizde dahi 
mazharı muafiyet müessesatın malzemei inşaiye ve 
makineleriyle mevaddı iptidaiye ve mamulelerinin dev
let demiryollarında tenzilatlı tarifeye tabi tutulması 
zaruri bulunmuş ve sülüs nispetinde tenzilat icrası 
muvafık görülmüştür. 

Madde 3. — Yeni kanunda muafiyetlerden istifa
de için esas olarak on beygir takatında bir kuvvei 
muharrike ve laakâl senevi iki bin amele yevmiyesi 
nazarı itibare alınmıştır. Halbuki bu evsaftan mese
la yalnız birisini haiz bulunan veya bulunmadığı hal
de memleketin ahvali iktisadiyesi dolayısiyle vücut 
ve inkişafları elzem bulunan sabunhane, tâsirhane, 
boyahaneler vardır ki, bunların da himayeleri lazım 
ve zaruridir. Bu maksatladır ki, bilâhare tanzim edi
lecek olan talimatnamede tasrih edilmek üzere, Tica
ret Vekâletince ehemmiyeti iktisadiyesi kabul edile
cek olan bu gibi küçük müessesata da müsakkafat 
ve kazanç vergileri ve celbedecekleri tesisat eşyasiyle 
mevaddı iptidaiyelerinin gümrük ithalat resminden 
muafiyeti gibi bazı muafiyet bahşı kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu madde il& memleketimiz dahilin
de oldukça taammüm etmiş olan dokumacılık ve tri
kotaj ile milli sanayimizden madud bulunan halıcılı
ğın himayesi kastedilmemektedir. 

1329 tarihli kanun ile bu gibi müessesata bahşo-
lunan müsaadat ipka edilerek bunların toplu olarak 
bir arada ve imalathane şeklinde çalışmalarını terkib 

için on ameleli imalathanelerin müsakkafat vergisin
den istisnası tensip edilmiştir, 

Madde 5. — Memleketimiz dahilinde şeker fabri
kalarının teessüs edebilmesi için bir kanunu mahsus 
ile bu müessesata imtiyaz bahşı kabul edilmiştir. 
Keza aynı esas dahilinde ve yine büyük sermayeye 
muhtaç bulunan diğer sanayi vardır ki, bunların da 
salim ve tehlikesiz bir vazıyette teessüs edebilmeleri 
için şimdilik imtiyaz itası zaruri görülmektedir. Me
sela, memleketin bütün kâğıt istihlakatına tekabül 
edebilecek imalat kudretinde tesis edilmek istenilen 
bir kâğıt fabrikası için müracaat eden müteaddit 
grupların en musir teklifleri imtiyaz keyfiyeti ol
muştur. Bu salahiyet hükümetin elinde oldukça tayin 
edilecek mıntıkalarda memleket iktisadiyatı için mü- ' 
tüm görülecek olan mesela demir sanayii, pamuk 
sanayii, İnşaatı bahriye, kâğıt fabrikaları ve bunlara 
mümasil mühim sermaye vaz'ına muhtaç sanayiin 
tesisi ve bunların meydana gelebilmesi için bilhassa 
ecnebi sermayesi celbi kolaylaşmış olacaktır. Bu iti
barla bu maddenin vücudu çok mühim ve zaruridir. 
Bu suretle imtiyaz ita edilecek müessesatın ayrıca 
mazhar olacağı müsaadat ise kanunu mahsus ile şe
ker fabrikalarına bahsedilmekte olan müsaedattan 
başka bir şey değildir. 

Madde 6. — Satış ve sipariş miktarının tezayüdü 
müessesatı sınaiyenin tevsii faaliyetleri için başlıca 
âmil bulunduğu cihetle düveli eenebiyece bu hususta 
vaki olan icraat ve teşebbüsat izahtan müstağnidir. 
Memleketimizde müesses fabrikalar mamulatının sa
tış için mahreç temininden evvel bu gibi mevaddın 
evvel emirde dahilde istihlakini temin ederek hem 
ithalatın kısmen önünü almak, hem de milli mües
sesatı sınaiyenin teessüs ve inkişaflarını temin etmek 
lazımdır. 

Kanunları tetkik olunan komşu devletlerden Ma
carlar mamulatı dahiliyelerinin istihlakini temin zım
nında devlet idarei hususiye ve belediyeler tarafından 
idare edilen veya muavenet gören müessesat ile müte
ahhitlerin sınai ihtiyaçlarını memleket dahilindeki 
fabrikalardan temine mecbur ettiği gibi, bedellerinin 
dahi azami altmış gün zarfında tediyesini meşrut 
kılmıştır. Memleketimizde dahi bu hususun temini 
zımnında 9.12.1341 tarih ve 688 numaralı kanun ile 
Muvazenei Umumiye Kanununun maddei mahsusası 
mevcut ise de keyfiyetin daha ziyade Teşviki Sanayi 
Kanunuyla alakadar olması itibariyle mezkûr kanun
lar aynen nakledilmiştir, 

Madde 7. — Hükümet veya belediye ve idarei hu-
susi'yelere ait olup da mazhan muafiyet müessesat 
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ashabına meccanen veya takdir edilen kıymeti istiyfa i 
suretiyle verilmekte olan arazinin münhasıran fabri- . 
İtalara tahsisini temin gayesiyle mevzubahis arazinin 
on beş sene müddetle hiç bir suretle ifraz ve beyü-
ferağ edilemeyeceği kaydı vaz edilmiş, ancak heyeti 
umumiyesiyle birlikte ve fabrika olarak istimal edil
mesi şartiyle devredilebilmesi kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Fıkra 1. Teşviki Sanayi Kanunuyla I 
bahşedilen muafiyet ve müsaedattan maksat ve gaye i 
milli müessesatın teessüs ve inkişafları ve binnetice 
ithalatın tenkis ve tahkiki olduğuna göre mazharı 
muafiyet müessesatın ihtiyaç gösterdikleri ham veya 
mamul mevaddan memleket dahilinde yetişebilenle-
ririin mutlaka dahilden tedarik mecburiyetinde bu
lunmaları zaruridir. Bu mecburiyet kendilerine bir 
zarar vermeyeceği gibi, nail olmakta bulundukları 
muafiyet ve müsaedata mukabil yapmak mecburiye
tinde bulundukları bir vazifei vataniyedir. Bütün 
komşu hükümetler aynı şekli kabul etmişlerdir. Biz 
de altıncı madde ile vaz ettiğimiz mecburiyete muka
bil mazharı muafiyet müessesat için dahi ihtiyaç gö
recekleri ham veya mamul mevaddan dahilde yeti
şenlerinin mutlaka dahilden tedariki mecburiyetini 
vaz eyledik. 

Sanayiin muhtelif şubelerine Türklerden mütehas
sıs amele, usta ve makinist gibi sanatkârlar yetişme
sini ve esasen yetişmiş olan Türk amele, usta ve mü
tehassıslarına iş bulunmasını temin maksadiyle 1329 
tarihli Teşviki Sanayi Kanununun beşinci maddesin
de kabul edilmiş olan Türk müstahdemin kullanmak 
mecburiyeti işbu kanun layihasının sekizinci madde
si ile de teyit olunmuştur. Memleket dahilinde teda
rikine imkân bulunmayan mütehassısların istihdamı 
için mevzubahis olan hizmetin mahiyeti ve ihtiyaç 
gösterdiği evsaf ve malumatın derecesiyle ne kadar 
zamanda iktisap edilebileceği nazarı itibare alınarak 
Ticaret Vekâletince bir müddet tayin olunacaktır. 
Bu müddet zarfında kullanılacak ecnebi mütehassı
sın yanına bir Türk muavin terfiki suretiyle hem 
müessese sahibi müessesesinde çalışan mütehassısın 
her hangi bir sebep veya taleple terki hizmet etmesin
den mütevellit zarardan vikaye edilmiş, hem de 
memleket mütehassıs bir Türk sanatkâr kazanmış ola
caktır. 

Madde 9. — Vilayetlerde henüz sanayi ve ticaret 
müdüriyetleri teşkilatı mevcut bulunmadığı bir za
manda tanzim ve neşredilmiş olan 1329 tarihli Teş
viki Sanayi Kanunu, Teşviki Sanayi Kanunundan is
tifade hususunda verilecek istidalara merci olarak 

Vilayat Meclisi İdarelerini göstermektedir. İşbu mü
racaatların muafiyet mebdei işbu kanun layihasında 
istida tarihinden sayılmayıp, ruhsatname tarihinden 
bed edildiğine nazaran müracaat sahiplerinin muhte
lif makamlar arasındaki muhaberat neticesinde vakit 
ziyama ve mutazarrır olmalarına mahal kalmamak 
üzere mütehassıs olan ve mıntıka teşkilatı itibariyle 
her hangi bir vilayete merbut bulunmayan sanayi ve
ya ticaret müdüriyetlerince doğrudan doğruya kabul 
ve tetkiki daha muvafık görülmüş ve ancak Ticaret 
Vekâleti Teşkilatı bulunmayan mahallerde bu hiz
metin mülkiye memurları tarafından ifası tecviz edil
miştir. Mütehassıs memurların mesuliyetleri tahtında 
icra edecekleri tetk'ikat ruhsatnamenin itası için la
zım gelen esasların tespit ve ihzarına kâfi görüldüğü 
ve bu tetkikat neticesiyle merbut evrak münderecatı
na göre vekâletçe kati bir karar ita edileceği cihetle 
ayrıca muamelenin haftalar ve bazen aylarca tehiri
ne sebebiyet vermekten maada bir sebebi lüzumu bu
lunmayan Meclisi idare kararına ihtiyaç görüleme
mektedir. 

Kemafıssabık muafiyetin istida tarihinden başla
ması esası kabul edildiği takdirde şimdiye kadar tat
bikatta vaki olduğu veçhile, muvakkat muafiyet ruh
satnamelerine istinaden vaziyetlerinde isticali mucip 
bir sebep görmeyen ve muafiyet istida tarihinden bed 
edeceğine nazaran haklarının muhafaza edileceğinden 
emin bulunan istida sahiplerinin muamelenin cere
yanına ve kanuni tarifat ve tebligata alakadar oloıa-
yai/a'k uzun tealhhüratıa sebep 'oldukları roaizıaırı titi'toaıre 
a'l-inimıışttr. 'Bsalsem lişlbu Dayihaida tekllif lolluhan şekle ve 
hazırlanacak talimatname muhteviyatına göre asgari 
bir müddet zarfında cereyan edecek olan tetkik ve 
kabul muamelesi müracaat tarihiyle ruhsatnamenin 
tanzim ve tasdiki arasında büyük bir fark bırakma
makta olduğundan muafiyetin ruhsatname tarihinden 
başlaması daha münasip görülmüştür. 

Onuncu Madde 1329 tarihli Teşviki Sanayi Ka
nununun onuncu maddesi, tesisatın ikmali için dört 
ve işe başladıktan sonra muaattaliyet için iki sene 
olmak üzere vaz edilmiş olan mühletler fazla görül
düğünden üç ve bir sene olmak üzere tadil olunmuş
tur. 

Meccanen veya takdiri kıymet suretiyle verilmiş 
olan arazinin ve mebaninin aynen veya bedelen is
tirdadı muafiyet ruhsatnamesinin iptalini takip ede
cek hukuki ve tabii bir netice olarak görüldüğünden 
aynen ipka olunmuş ve fabrika sahiplerinin hakkı 
itirazı dahi kabul olunmuştur. 
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Kanun layihasının mevaddı mütebakiyesi eşkâle 
ve kanunun sureti tatbikine ait bulunduğu cihetle 
esbabı mucibesinin ayrı ayrı izahından sarfınazar 
edilmiştir. Selâmeti muamele noktai nazarından ka
nunen mükellef bulundukları vazaifi vakti muayye
ninde ifa etmeyenler ile kanunen tatbikiyle mükellef 
bulunan vekâlet memur veya müfettişlerinin ifayı 
vazife etmelerine mümanaat edenlerin tecziyesi ve bu 
hususta temerrüt edenlerin muafiyetlerinin sükutu 
muvafık ve zaruri görülerek bu yolda ahkâmı ceza
iye vaz edilmiştir. Kanunun bahşeylediği müsaedat-
tan İstifade ederek mevad iptidaiyesini gümrük itha
lat ve oktruva resimlerinden muafen ithal edip de 
fabrika imalatından gayrı bir maksada tahsis eden
lerden kendilerine gösterilen emniyeti suiistimal et
miş olmaları itibariyle işbu mevaddı iptidaiye için 
verilmesi lazım gelen rüsumun iki kat olarak istiy-
fası ve iki sene zarfında aynı halin tekerrürü tak
dirinde eşyanın müsaderesiyle beraber muafiyetinin 
dahi ref'i zaruridir. Kanunen maksut olan gayenin 
bihakkın temin edilebilmesi ve suiistknalatın önüne 
geçilebilmesi için bu gibi ahkâmı cezaiye ile teda-
birî lazımei kanuniyenin teemmül ve derpiş edilmesi 
lazım gelir. Aksi takdirde suiistimalatın önünü al
mak imkânı bulunamayacağı cihetle kanunun istih
daf eylediği gaye haricinde muafiyetler hususuna 
meydan verilmiş olur. 

İmtiyazlı şirketler hükümetle beyinlerinde muka
vele ahkâmına tabi olacakları cihetle bu kanunun 
dairei şümulüne ithal edilememişlerdir. Ancak, her 
ne suretle olursa olsun, idareleri altında bulunan mü-
esses'atı sınaiye için celbedecekleri makinelerin güm
rük ithalat resminden muafiyeti kabul edilmiştir. 

Vekâletimiz bilumum Ticaret ve Sanayi Odaları
nın mütalaa ve raporlariyle komşu devletler kanun
ları tetkik ve öteden beri vaki olan müracaat ve şi
kâyetler nazarı dikkate alınmak suretiyle ve 1329 
tarihli Teşvik Sanayi Kanununun tatbikinden müte-
hassil on üç senelik tecrübeye istinaden tanzim edi
len işbu layihai kanuniyenin ihtiyacatı hazıramıza 
muvafık bulunduğu kanaatindeyiz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 26.3.1926 
Ticaret Encümeni 
Karar Numarası : 8 

Ticaret Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Başvekâletten mevrut ve Heyeti Umumiyeden 
Encümenimize muhavvel Teşviki Sanayi Kanunu la
yihası Encümenimizce tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümetin esbabı mucibesinde mufassalan zikre-
dildiği veçhile sanayii milliyemizin teşvik ve hima
yesi maksadiyle on üç sene evvel düşünülmüş olan 
teşvik ve himaye usulünün memleket sanayii üzerin
deki tesiratı dolayısiyle makine kuvvetinin intişarı 
noktai nazarından matlup olan gayenin kısmen te
min edilebildiği ve fakat sanayiin memleketimizde 
matlup veçhile intişar ve taammümü için daha bir 
müddet teşvik ve himayeye mazhariyeti elzem bu
lunduğu ve komşu hükümetler kanunlariyle bahşolu-
nan muafiyetin derecesine ve oralarda sanayiin sü
ratli bir tarzda inkişafına bakılırsa bizim de müm
kün olduğu kadar vasi mikyasta sanayii teşvik ve 
himaye eylemekliğimiz zarureti dolayısiyle ihzar edil
miş olduğu anlaşılan işbu kanunun heyeti umumiye-
st Encümenimizce şayanı kabul görülmüştür. Birinci 
madde sınai müesseseyi Teşviki Sanayi Kanunu nok
tai nazarından tarif için yazıldığına göre, esbabı mu-
cibesinde yazıldığı veçhile, .mümkün olduğu kadar 
şümullü ve âti yen her türlü ihtilafat ve tefsiratı mani 
olabilecek tarzda yazılmış olması kanunun ruh ve 
mevzuuna tevafuk edeceğinden evvela Encümenimiz
ce bu maddenin şümulü tetkik olunarak (ham veya 
yarı işlenmiş mevaddın evsafı kısmen veya tamamen 
değiştirilip, kıymetlendirilmek) tabirinden soğuk ha
va mahzenleri, maden ve hububat lavvarları, matba
alar vesaire gibi mevaddı iptidaiyeyi şekli ahara kal-
bedip kıymetlendiren müessesat ve (diğer şekillere 
konulmak ve toplu imalat vücuda getirmek) tabirin
den de alelumum fabrikasyon anlaşılmakta olduğu 
görülerek maksadı temin edebilecek tarzda yazılmış 
olduğu anlaşılmış ve fakat tabirin dairei şümulüne 
girmediği görülen (Tezgâhlar) kelimesi ilave edilmiş
tir. İkinci maddenin (B) kısmının ikinci fıkrasının 
nihayetine mevzu «şu kadar ki, bunlara ait tahak
kuk edecek muamele vergisinin tahsili Heyeti Vekile 
karariyle üç sene tecil olunabilir.» cümlesi yalnız bu 
ikinci fıkraya veya (B) kısmına ait gibi anlaşılıyor, 
Halbuki maksat Teşviki Sanayiden kısmen veya ta
mamen müstefid olan bilcümle müessesatın tahak
kuk edecek umum muamele vergilerinin şümulü ol
masına göre bu fıkranın ayrıca bir madde halinde 
ve altıncı madde olarak yazılması daha münasip gö
rülmüştür. Yine bu maddenin (D) kısmında müesse
selerin «ham ve nimmamül mevaddı iptidaiye ile eş
yayı mamuleyi nakliyat mukabili mükâfat verilir. 
Mükâfatın nispeti ayrıca Heyeti Vek'ilede bir tali
matname ile tayin ve ilan olunur.» cümlesinde nak
liyat mukabili mükâfatı nakdiye itası esası kabiliyeti 
tatbikiyesi güç olduğu mülahazasiyle kabul edilme-
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miş Ve yalnız müesseselerin eşyayı mamulesinin dahi 
devlet şimendiferlerinde tenzilatlı tarife ile naklolu
nacak eşya meyanında ithali ve bir de (Devlet şimen
diferinde) yerine daha umumi mahiyette olmak üze
re (Devlet vesaiti nakliyesinde tabiri vaz edilmiştir. 

Altıncı madde olarak «işbu kanunun 2, 3, 4, 5 nci 
maddelerinde muharrer müessese ve imalathanelerin 
tahakkuk edecek bilumum muaînele vergilerinin tah
sillerini üç sene müddetle tecile İcra Vekilleri Heyeti 
salahiyattardır» maddesinin ilavesi bâlâda beyan olu
nan esbaptan dolayı tercih edilmiştir. 

On ikinci maddede muafiyet ve müsaadelerin 
1942 senesi Haziranının birinci gününe kadar devam 
etmesi kaydından tarihi mezkûrun hululünde bütün 
muafiyetlerin hitam bulacağı anlaşılmakta ve bina
enaleyh 1940 veya 1941 senelerinde mazharı muafiyet 
olan müesseselerin bu muafiyettan ancak bir veya 
iki sene istifade edebilecekleri görülmekte ve bunun 
ise kanunun hitam müddeti yaklaştıkça fabrika tesis 
etmek ve memleketimize sermaye dökmek isteyen 
müteşebbislerin adedini azaltacağı tabii bulunmakta 
olduğundan esasen kanunun ruhundan da anlaşıla
cağı veçhile 1942 Haziranına kadar bu muafiyet ve 
müsaadelerin bahşedilebilmesi matlup olduğundan 
madde daha vazıh olarak şu şekilde «işbu kanundaki 
müsaadeler ve muafiyetler 1942 senesi Haziranının 
feifinci gününe kadar bahşolunabilip, her müessese
nin muafiyet müddeti ruhsatname tarihinden itibaren 
on beş sene müddetle cari olur» şeklinde yazılması 
kabul edilmiştir. On dördüncü maddeye ağır ceza ta
biri ilave edilmiştir. 

On altıncı maddede imtiyazlı şirketlerin kendi 
mukaveleleri ahkâmına tabi olup, bu kanundan isti
fade edememeleri mezkûr olmasına ve bunun da pek 
tabii bulunmasına rağmen Şeker Kanunundaki sara
hate binaen istisnalar meyanına ithal edilmiş olan 
şeker fabrikalarının yanına «belediyeler tarafından 
veya bunlarla müştereken yapılan umumi elektrik is
tihsal merkezleri ile maden ocaklarını» da ithal ey
lemek muvafık görülmüştür. Çünkü memleketimizin 
elektriğe olan ihtiyacı umumi elektrik istihsal mer
kezlerinin bu kanunda bahşolunan muafiyetlerden is
tifadesini ieabettirmekte ve fakat esasen mevcut olup, 
imtiyazlı şirketler halinde bu tesisatı vücuda getirenle
rin dahi mukaveleleri ahkâmına muhalif olarak ayrıca 
muafiyetten istifadelerine lüzum olmadığından (Bele
diye tarafından veya bunların müştereken) kaydının 
ilavesine lüzum görülmüştür. 

Maden ocaklarına gelince, şimdiye kadar maden 
imtiyazı namiyle kullanılmakta olan imtiyaz kelime

sinin şümulünden bahisle bilahare ocakların kanun
dan istifade ettirilmemesi muhtemel bulunması ve 
halbuki maden ocaklarının da bu istifadenin şümu
lüne dahil olmasını icabeylemesi ayrıca bunun tasri
hine lüzum göstermiştir. 

On yedinci maddede idarei hususiye ve belediye
lere ait sınai müesseseler dahi bu kanunun şümulüne 
dahil bulunduğu ayrıca tasrih edildiğine göre Hükü
met tarafından tesis edilmiş olan sınai müesseselerin 
dahi hariç kalmaması için bu maddeye (Hükümet) 
kaydı ilave olunmuştur. 

On sekizinci maddenin sonuna yazılmış olan «ka
nunun tatbikine mütedair talimatname her iki vekâ
lette müştereken tanzim ve Heyeti Vekilece tasdik 
olunur) fıkrasına dokuzuncu maddede işbu talimat
namenin Ticaret Vekâleti tarafından tanzim oluna
cağı kabul edilmiş olmasına göre burada lüzum gö
rülmemiştir. Binaenaleyh bu maksatla madde şu şek
le ifrağ edilmiştir. «Gümrük ithalat resminden muaf 
olarak geçirecekleri mevaddın tayin ve tespiti Tica
ret ve Maliye vekaletleriyle müştereken kararlaştırı
lır, İcra Vekilleri Heyetince tasdik olunur. Yirminci 
maddeden, akdemce muafiyet ruhsatnamesini haiz 
olan müesseseler eski kanun müddetinin hitamına 
kadar eski muafiyetten istifadeye devam edecekleri 
anlaşılmakta olup, bu müesseseler muafiyet tarihin
den bilitibar on beş senelerini ikmal eylemektense 
yeni kanun ahkâmına göre ve bu kanundaki evsaf ve 
şeraiti haiz bulunmaları şartiyle işbu yeni kanundan 
istifade eylemeleri muvafık görülmüş ve esasen ev
velce verilmiş olan on beş sene muafiyet müddetinin 
hitamiyle teşvik ve himayeden matlup gaye tama-
miyle istihsal edilememiş 'bulunması ve halen dahi 
teşvik ve himayenin daha vasi tarzda üabulü esası 
kararlaşmış olması ve fabrikalarımızın harici reka
bet karşısında hükümetçe ihameyey muhtaç bulun
maları itibariyle bu madde şu şekilde tadil olunmuş
tur. 

«Halen Teşviki Sanayi Muafiyet ruhsatnamesini 
haiz bulunan bilumum müessesat şerait ve evsafı la-
zimeyi haiz bulunmaları şartiyle işbu kanunun neş
rin itibaren bir sene zarfında Ticaret Vekâletine mü
racaat ile bu kanunda yazılı olan muafiyet ve mü
saadelerden on ikinci maddedeki müddetle istifade 
ederler. Bir sene hitamında eski ruhsatnameler keen-
lemyekûndür..» 

Yirmi birinci madde de 13, 14, 15 nci maddele
rin devlet müessesatına şümulü yoktur, denilmekte
dir. Halbuki bu maddelerden on üçüncü maddenin 
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hepsi ile on dördüncü maddenin teftişe ait ahkâmı- I 
nın askeri fabrikalara şümulü olmaması temini mak
sada kâfi görüldüğünden işbu madde dahi «on üçün
cü madde ile on dördüncü maddenin teftişe ait ah
kâmının müdafaai milldyeye müteallik askeri fabri
kalar ve müessesata şümulü yoktur.» tarzında tadil 
olunmuştur. 

Yirmi ikinci madde; Nafıa Vekâletine merbut şir
ketlere taalluk eden hususattan imtiyaz ve mukavele- I 
name ahkâmına taalluk edenleri esasen vekâleti mü-
şarünileyhada takip edilmekte olup, Teşviki Sanayi 
Kanunuyla muafiyet itası ve gümrük rüsumundan 
muaf en makine ve alat ve edevat ithali gibi doğru
dan doğruya Ticaret Vekâletince verilecek olan mü-
saedatın kontrol ve murakabesinin de Ticaret Vekâ
leti taarfından icrası gayet tabii bulunduğundan ve 
bunun iki vekâlet vazaifi arasında bir tedahülü mu
cip olması da muhtemel bulunmadığından ve zaten 
imtiyazlı şirketler kendi mukaveleleri ahkâmına tabi 
olup, bu kanundan istifade edemeyeceklerinden Na
fıa Vekâletinin bu madde ile derecei alakası pek 
mahdut görülmüş olduğundan bu maddeye lüzum 
görülmemiştir. 

Heyeti Celileye berayı arz Riyaseti Celileye tak
dim kılındı. 

Reis 
Konya 

Kâzım Hüsnü 
Kâtip 

Kırşehir 
İsmail 
Aza 

Denizli 
Haydar Rüştü 

Aza 

Mazbata Muharriri 
M araş 

Nurettin 
Aza 

Sivas 
Ömer Şevki 

Aza 
Kütahya 
Cevdet 

Aza 
İçel 

Mehmet Emin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Encümeni 

Adet : 
Karar Numarası : 147 

Kayıt Numarası : 1/1091 

Riyaseti Celileye 
Teşviki Sanayiye dair Başvekâletten varit olup, 

heyeti umumliyenin 12 Mart 1926 tarihli içtimamda 
Ticaret ve Bütçe Encümenlerine havale buyurulan 
kanun layihası Ticaret Encümeni mazbatasiyle 'bir
likte Encümenimize tevdi ıkılınmakla Ticaret Vekili 

Rahmi Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Hükümetçe layihai kanuniyeye raptedilen esbabı 
mucibede sanayii milliyemizin teşvik ve himayesi ve 
memleketimizde dahili istihlakata kifayet ettikten 
başka belli başlı ihracat yapan sanayi müesseseleri 
vücuda getirilmesi ve yerli ve ecnebi sermayelerle 
büyük sanayi teessüs ederken henüz parasını işlet
meye alışmamış olan halkımızın da birleşerek top
tan veyahut ferden mümkün olan sınai teşebbüslere 
girişmesi her suretle şayanı arzu görüldüğü ve 1 Kâ
nunuevvel 1329 tarihli Teşviki Sanayi Kanunu mu-
vakkatiyle bu teşvik ve himaye maksadı kısmen te
min olunmuş ve faydalı netayici de elde edilmiş ol
makla beraber kanunu muvakkati mezburun on beş 
seneden 'ibaret bulunan müddeti meriyetinin hitamına 
da az zaman kaldığı ve sanayiimizin daha esaslı bir 
surette ve bugünkü ihtiyacata mukabele edebilecek 
bir vaziyette teşvik ve himayesi elzem addedilerek 
vaziyeti iktisadiyeleri az çok memleketimize uygun 
ve bilhassa sanayii milliyelerini çok kısa müddet zar
fında terakki ve İnkişaf ettirmek yollarını bulajbilmuş 
olan komşu memleketlerin mevzuatı bittetkik ona 
göre bu layihai kanuniyenin tertip ve takdim kılın
dığı izah kılınmaktadır. 

Ticaret Encümeni mazbatasında da sanayi milli
yemizin teşvik ve himayesi maksadiyle on üç sene 
evvel düşünülmüş olan teşvik ve himaye usulünün 
memleket sanayii üzerindeki tesiratı dolayısiyle ma
kine kuvvetinin intişarı nokta nazarından matlup 
olan gaye kısmen temin edilebilmiş ise de sanayiin 
memleketimizde matlup veçhile intişar ve tamimi için 
daha bir müddet teşvik ve himayeye mazhariyeti el
zem olup, komşu hükümetler kanunlariyle bahşolu-
nan muafiyatın derecesine ve oralarda sanayiin sü
ratli bir tarzda inkişafına bakılırsa bizim de müm
kün olduğu kadar vasi mikyasta sanayii teşvik ve hi
maye etmekliğimiz zaruri olacağından bu dairede 
tanzim kılındığı anlaşılan layihai kanuniyenin heyeti 
umumiyesi şayanı kabul görüldüğü ve maddelerinde 
bazı tadilat icra edildiği ifade buyurulmuştur. 

Sanayi hayatı henüz kuvvetlenmemiş olan mem
leketlerin mevcut sanayiini inkişaf ve terakki ettire
bilmek için bunların harice karşı himayelerini ve 
yeni sanayiin teessüsü için de muhtelif suretlerde teş-
vikâtı zoruri görerek ona göre tedabiri kanuniye 
ittihazına mecbur oldukları ve elyevm bu siyaseti ta
kip etmeyen bir memleket kalmamış olup, son za
manlara kadar himaye usulünü ijtizam etmeyen 
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memleketlerin bile nihayet mesleki iktisadilerini de- [ 
ğiştirdi'kleri malum bir hakikat olmasına mebni hü
kümetin ve Ticaret Encümeninin sanayii teşvik ve 
himaye yolundaki noktai nazarlarına Encümenimizce 
de iştirak ve layihai kanuniyenin esas itibariyle ka
bulü tensip edilmiştir. 

Filhakika mevcut sınai müesseselerimizden ekse
risinin halen mevkii tatbikte bulunan 1 Kânunuevvel 
1329 tarihli Teşviki Sanayi Kanunu muvakkatiyle bu 
maksadı hadim diğer bazı kavanin mahsusa ve güm
rük himayesine müsteniden tesis ettiği ve yaşayabil
diği ve cihan sanayiinin rekabet usulleri karşısında 
sanayiimizi himayeden mahrum bıraktığımız dakika
da mevcut müessesatın devamı faaliyetleri imkânsız 
olacağı gibi diğer lüzumlu sınai müesseselerin de 
memlekette vücut bulması ümit edilemeyeceği bilinir
ken müsaedat ve muafiyat namına tahammül edile
cek mali fedakârlıklar hiç bir veçhile şayanı istiksar 
addedilememek ve bilhassa milli sanayie malikiyet 
ihtiyacını ispat eden yakın tecrübelerden sonra nevi-
ma uzun vadeli bir muaveneti maliye şeklinde olan 
bu kabil müsaedat ve muafiyatın deriğ edilmesi tec
viz olunamamak tabiidir. 

Encümenimiz bu esastan mülhem olarak yeni la
yihai kanuniyeyi tetkik eylemiş ve daimi surette ma
li vaziyetimizle sanayiin teşvik ve himaye ihtiyacının 
telifine çalışmıştır. 

Layihai kanuniye 1 Kânunuevvel 1329 tarihli ka
nunu muvakkat gibi on beş sene müddetle mevkii 
tatbikte kalarak bu müddet zarfında teessüs edecek 
sınai müesseselerde on beş sene cari olacak, bazı 
müsaedatı muafiyetten istifade hakkını bahşedeceği 
ve bir defa bahşedilecek hukukun kanunda muayyen 
ahval ve şerait haricinde tatil ve iptali mevzubahis 
olamayacağı cihetle bizatihi haizi ehemmiyettir. Muh
telif mevad ve ahkâmın tetkikinde bu noktai nazar
dan katiyet ve vuzuh temini iltizam edilerek tertip 
itibariyle bir kısım mevaddın takdim ve tehiri, bir 
kısmının tadil ve tevsii ve bazılarının tayyı ve bilmu
kabele bazı yeni mevad ilavesi suretiyle layihada hay
li tebeddülat yapılmıştır, Maddelere ait olan mütalaat 
berveçhiati arz olunur. 

Birinci Madde — Hükümetçe teklif ve Ticaret 
Encümenince cüzi tadilat ile kabul olunan bu mad
de Teşvik Sanayi Kanununa göre sınai müesseseleri 
tarif ve tavsif maksadına matuf olup, bu maksadın 
daha şümullü ve kati bir surette ifadesi Ticaret En
cümenince de iltizam edilmiş, ancak tespit edilen 
şekle Encümenimizce de iştirak, olunmakla beraber 

(Daimi veya muayyen zamanlarda) kaydının baş ta
rafında (içinde) kelimesinden sonra ilavesi ve (Maki
ne ve aletler ve tezgâhlar) kaydının her üç nevi vesa
itin bir arada bulundurulması lüzumunu hatıra geti
receği nazarı dikkate alınarak (Makine veya aletler 
veya tezgâhlar suretinde tadili ve ham veya yan iş
lenmiş mevaddın) kaydının da mamul mevaddmı 
işleyerek tebdili şekil ettiren sınai müesseselerin hariç 
kalabileceği mülahazasiyle kaldırılıp, yerine madde 
ve kuvvei elektrikiyeyi ifade etmek üzere (kudret) 
kelimesinin ikamesi tensip ve madde nihayetindeki 
(umumi elektrik istimali merkezleri) kaydı (Kudret) 
kelimesinin ikamesiyle bilüzum kaldığından tayyo-
lunmuştur. Maksat sınai müesseselerin ilmi bir tarifi 
olmayıp bu kanuna göre bir tarif olmasına mebni 
maddeye bu cihet de ilave edilmiştir. Muaddel şekle 
göre sınai müesseseler için kapalı bir mahalde daimi 
veya muayyen zamanlarda çalışılmak, makine veya 
alet veya tezgâh kullanmak, bu vesait ianesiyle her 
hangi bir madde (Ham, yan işlenmiş veya mamul) 
veya kudretin evsafı veya eşkali kısmen veya tama
men değiştirilip, kıymetlendirilmek, bu mesai toplu 
imalat maksadiyle olmuş gibi şerait vaz olunmakta
dır. Binaenaleyh toplu imalat yapılmadığı gibi, böyle 
bir maksada da muhtes bulunmayan mesela içinde 
bir sene çalışılarak ancak mahdut bir kaç sanatkâra-
ne eser vücuda getirilen müesseselerden madut ola
mayacaklardır. (Senede iki üç mavzer, ziraat alatı 
vesaire imal eden bir demirci veya tüfenkçi dükkânı 
gibi) bilmukabele bir tersane iki senede bir vapur 
inşa etmiş olsa bile toplu imalata tahsis edildiği ve 
bu kabiliyeti câyı tereddüt olamayacağından bu iti
barla sınai müessese evsafına maliktir, 

İkinci Madde — Sınai müesseselerin Teşviki Sa
nayi Kanununda, yazılı müsaade ve muafiyetlerden 
istifade itibariyle tasnife ait bir madde olup, layiha
nın ikinci, üçüncü, dördüncü maddelerindeki tavsif a-
tın bir araya getirilmesi ve bunlara kuvvei muharri-
kesi mevcut fakat on beygirden az olmakla beraber 
senevi imalatında çalıştırdığı işçi gündelikleri mik
tarı yedi yüz elliyi mütecaviz bulunan müesseselerin 
ilavesi suretiyle tertip edilmiştir. Bu son kısım 1 Kâ
nunuevvel 1329 tarihli Teşviki Sanayi Kanunu mu
vakkatinin kabul ettiği had olmak itibariyle ayrı bir 
sınıf addedilmek muvafık görülmüştür. 

Bu maddede layihaya nazaran işçi gündelikleri 
miktarının birer derece azaltılması fakat bilmukabele 
işçi gündeliklerinin münhasıran imalatta çalıştırılan 
işçilere hasredilerek bekçi, kapıcı, hamal vesaire gibi 



imalata mensup olmayanlar adedinin hariç bırakıl
ması gibi bazı tadilat yapılmıştır. 

Üçüncü Madde — Alelumum madenlerin de teş
vik ve himayeye arzı ihtiyaç ettiği nazara alınarak 
madenlerin de.sınai müesseseler hükmüne tabi tutul
ması ve tasnifi için bu madde tertip olunmuştur. 

Dördüncü, Beşinci Maddeler — Sınai müessesele
rin sınıflarına göre istifade edebilecekleri müsaedat 
ve muafiyat bir fasılda cem edilmiş olup, dördüncü 
ve beşinci maddeler bu meyanda arazi, arsa ve me-
baniye ait müsaadeyi mübeyyin olmak üzere tanzim 
edilmişlerdir. Bu maddelere mukabil esas layihada 
maddenin (C) fıkrası mevcuttur. 

Altıncı Madde — 4 Şubat 1340 tarihli ve 406 
numaralı telgraf ve telefon kanununun ikinci mad
desinin A, B, P fıkralariyle hususi tesisata müsaade 
edim'iş olup, ekseri ahvalde sınai müesseselerin bu 
müsaadeden istifadeye ihtiyaçları olduğundan resim
den istisna suretiyle kendi mebani ve tesisatı veya 
bu müesseselerle DeVlet şebekesi arasında hususi tel
graf veya telefon hututu inşa edebilmeleri ve telgraf 
ve telefon hututuyla kuvvei muharrike nakleden hat
lar için umumi yolların kenarlariyle devlete ait ara
ziden ve icabı halinde muhik tazminatını vererek 
sahipli araziden istifade eyleyebilmeleri maksadiyle 
bu madde tanzim kılınmıştır. Son hüküm esasen 
1 Kânunuevvel 1329 tarihli Teşviki Sanayi Kanunu 
muvakkatinde de nazarı itibare alınmıştır. 

Yedinci Madde — Layihanın ikinci maddesinin 
(B) fıkrasının (1) numarasına mukabil olmak ve 
maktu zam vergisiyle inşaata, buhar kazanlarına ve 
alelumum m'otor ve imbiklere ait ruhsatiye resimleri 
muaf vergi ve resimler meyanında tadat edilmek su
retiyle tanzim kılınmıştır. 

Sekizinci Madde — Layihanın ikinci maddesinin 
(B) fıkrasının (2) numarasının mukabili olup, ibare 
tashihatiyle mezkûr numara aynen kabul olunmuş
tur. 

Dokuzuncu Madde — Layihanın ikinci maddesi
nin (A) fıkrasına mütenazır olup, hemen aynıdır. 

Onuncu Madde — Layihanın ikinci maddesinin 
(D) fıkrası mukabili olarak tertip edilmiştir. Hükü
metten gelen şekilde mezkûr fıkra sanayi müessesele
rinin tesislerine muktazi inşaat malzemesiyle makine, 
alat ve edevatının Devlet şimendiferlerinde tenzilatlı 
tarifeler ile nakledileceği ve istimal edecekleri ham 
ve nimmamul mevaddı iptidaiye ile eşyayı mamule-
nin çıkaracakları nimmamul veya mamul eşyaya kar
şılık olarak mükâfat verileceği hükmünü havi idi, Ti-
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I caret Encümeninde bu fıkra sınaî müesseselerin te-
I sislerine muktazi inşaat malzemesi ve makine alat 

ve edevat ile eşyayı mamulenin devlet vesaiti nakli
yesinde tenzilatlı tarife ile naklolunacağı şeklinde 
tadil olunmuştur. 

I Her iki şekil de Encümenimizce kati bir hüküm 
I görü'lememesine mukabil tesadüfen devlet vesaiti 
I nakliyesinden istifade edemeyecek mevkide bulunan 
I müesseseler aleyhinde bir müsaade ihtimali varit te

lakki edildiğinden bu madde evvela sınai müessesele
rin tesislerine muktazi inşaat malzemesi makine, alat 
ve edevat için Türkiye dahilindeki şimendifer ve va-

I purlarda cari nakliye ücuratı tarifelerinden yüzde 
I otuz tenzilat icra edileceği ve bu tenzilattan istifade 
I ettirelemeyecek hal ve vaziyette bulunanlara aynı 
I miktarda prim verileceği hükmünü havi bir fıkra ile 
I sınai müesseselerin mevaddı iptidaiye ve mamule nak-
I liyatı hakkında da İcra Vekilleri Heyeti karariyle 
I hususi tarifeler tatbik olunabileceği ve bu takdirde 

de tatbiki kabul edilen tenzilatlı tarifelerden istifade 
I ettirilemeyecek hal ve mevkide bulunan müesseselere 

tenzilat miktarınca prim itisanın mecburi olacağı 
I hükmünü havi bir fıkradan mürekkep olmak üzere 
I tertip edilmiştir. 

On Birinci Madde — Bu madde sınai müessese-
I lere bir sene zarfındaki mevaddı mamulleri kıyme-
I tinin yüzde onuna kadar nispette prim itasına müte-
I dair olup, Encümenimizce tertip edilmiştir. Madde 

hakikaten sınai müesseseleri vasi nispette himaye ede
cek mahiyette olup, tatbikatında Hükümetçe de te« 

I vik ve himaye maksadına muvafık bir surette telak 
I ki edileceğinden ümitvar bulunmaktayız. Bu madde 
I nin ilavesiyle Ticaret Encümeninin layihaya ilave et 
I tiği altıncı maddenin muhafazasına lüzum kalmadı

ğına kanaat edildiğinden mezkûr madde tayyolun-
muştur. 

I On İkinci Madde — Sınai müesseselerin bazıla-
I rında tuz, ispirto ve mevaddı infilakıye gibi inhisara 
I tabi mevad istimali zaruri dlup, bu mevaddın daha 
I dun bedellerle sınai müesseselere mal edilebilmesi 
I başlıca bir teşvik ve muavenet olacağı nazarı dikka-
I te alınarak bu maddenin ilavesi Encümenimizce mu-
I vafık görülmüştür. 
I On Üçüncü Madde — Bu madde Hükümetin tek-
I lif ettiği layihanın altıncı maddesinin birinci fıkra-
I sına mukabildir. Altıncı maddenin ikinci fıkrası esa-
I sen ayrı bir kanun ile kabul edilmiş hükmü havi ol-
I makla beraber birinci fıkra hükmünde de dahil ol-
I duğu cihetle tayyedilmiştir. 
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kaydı kanunun tarihi neşrinden sonraya raci olaca
ğından kabulünde beis görülmediği gibi bu kısma I 
Teşviki Sanayi Kanunundaki müsaade ve muafiyet
lerden istifade eden müessesatın ilavesi de muhik te
lakki olunmuştur. 

On Dördüncü Madde — Birinci sınıf addedilen ve I 
esas layihanın ikinci maddesinde mezkûr olan sınai 
müesseselerin istifade edecekleri müsaade ve mua
fiyetleri tayin etmek üzere tespit edilmiştir. I 

On Beşinci Madde — İkinci sınıf addedilen ve I 
esas layihanın üçüncü maddesinde mezkûr olan sınai I 
müesseselerin istifade edecekleri müsaedat ve muafi- I 
yatı tayin etmekte olup, bu maddenin ikinci fıkra- I 
siyle ikinci sınıf sınai müesseselerden mevzuu işti- I 
gal'leri itibariyle memleket iktisadiyatında faydalı ol- I 
dukları Ticaret Vekâletince kabul edilecekler için 
tektife nazaran kazanç ve müsakkafat vergilerine ait I 
maktu zam ile küsuratı munzammalar ve inşaat ve I 
'buhar kazanı ve motor ve imbikler ruhsatiyeleri mua- I 
fi yeti ilave olunmuştur. Ticaret Vekâletince memle- I 
ket iktisadiyatı için faydalı olmak üzere kabul edile
cek sınai müesseseler kaydından maksat vekâletçe 
yaptıkları işe nazaran müesseselerden bazı nevilerin 
sureti mahsusada teşvike muhtaç görülmesidir. 

On Altıncı Madde — Üçüncü sınıf addedilen sı
nai müesseselerin istifade edecekleri müsaedat ve I 
muafiyatı göstermek üzere Encümence tertip ve ilave I 
olunmuştur. Bu sınıfın ilavesiyle kuvvei muharrikeye I 
malik olan ve senevi imalatta en az yedi yüz elli gün
delik miktarında işçi çalıştıran sınai müesseseler Teş
viki Sanayi Kanunu ahkâmından hariç kalmamış olu- I 
yorlar. Yalnız Kuvvei muharrikesi olanlardan yedi I 
yüz elliden az işçi çalıştıranlar hariç kalmaktadırlar I 
ki günde üç işçi çalıştırmayan böyle müesseselerin I 
nazarı itibare alınmasına da haddi zatında mahal 
görülmemiştir. I 

On Yedinci Madde — Layihanın dördüncü mad
desine mütenazır olup, hüküm itibariyle aynıdır. I 

On Sekizinci Madde — Maden ocakları üçüncü 
madde mucibince sınai müesseselerden addedilmiş ol- I 
makla beraber hususiyetleri itibariyle müsaade ve I 
muafiyetlerden istifadeleri noktai nazarından ayrı [ 
bir hükme tabi tutulmaları lüzumlu görülerek bu 
madde tertip edilmiştir. 1 

On Dokuzuncu Madde — Balık ve zeytin tuzla- I 
ma ve peynir imal müesseseleri ve sınai müessese ev- I 
saf ve şeraiti aranmaksızın yalnız inhisar meva'ddına i 
ait müsaadeden müstefit edilmek memleket iktisadi- I 

yatı itibariyle faydalı görülmüş ve bu madde Encü-
menimizce tertip ve ilave edilmiştir. 

Yirminci Madde — Layihanın beşinci maddesi
ne mütenazır olup, büyük sınai müesseselerin memle
ketimizde vücuda getirilmesini temin için birinci sı
nıf sınai müesseseler fevkinde bazı müsaedatta bu
lunulması esasını havidir. Encümenimizce bu lüzum 
kabul edilmekle beraber sınai müesseselerin bazı ku
yuda tabi tutulması muktazi görülmüş ve bu mak
satla maddede bazı tadilat ve tasrihat icra edilmiştir. 

Yirmi Birinci Madde — Layihanın dokuzuncu 
maddesi mukabilidir ve mezkûr maddenin son fık
rasının ayrı bir maddeye tefriki ve yerine Ticaret 
Vekâletince muafiyet ruhsatnamesi verilmediği tak
dirde alakadarların Şurayı Devlet nezdinde hakkı 
itiraza malik olabilmeleri hükmünü havi bir fıkra 
ilavesi suretiyle kabul olunmuştur. 

Yirmi İkinci Madde — İkinci sınıf sınai müesse
selerin faidei iktisadiyelerinin kabulü on beşinci 
madde mucibince Ticaret Vekâletine terk edilmiş idi. 
Bu salahiyetin istimaline karşı her hangi bir itiraz 
varit olması ihtimaline göre bu madde Encümeni
mizce tertip ve layihaya ilave edilmiştir. 

Yirmi Üçüncü Madde —Yirmi birinci maddeye 
müteallik esbabı mucibede arz edildiği veçhile esas 
layihanın dokuzuncu maddesinin son fıkrası alına
rak bu madde tertip edilmiştir. 

Yirmi Dördüncü Madde — Sınai müesseselerin 
mecburiyetleri ayrı bir fasılda irae edilmek muvafık 
görülmekle bu madde layihanın onuncu maddesinin 
ilk fıkrasındaki hükme mütenazır olarak tertip edil
miştir. 

Yirmi Beşinci Madde — Layihanın yedinci mad
desine mütenazır olmak ve aynı hükümleri havi bu
lunmak üzere tertip edilmiş, ancak maksadı daha iyi 
izah edecek bazı tashihat yapıldığı gibi icar ihtimali 
de nazarı itibara alınarak bu cihet ilave olunmuştur. 

Yirmi Altıncı Madde — Layihanın on birinci 
maddesi olup, bazı ibare tashihiyle kabul edilmiştir. 

Yirmi Yedinci Madde — Sınai bir müessesede 
bazen evsaf ve şeraitin tebeddül ederek müsaade ve 
muafiyetlerden istifade itibariyle müessesenin daha 
dûn bir sınıfa nakli lazım geleceği düşünülmüş ve 
layihada bu ihtimale göre ahkâm mevcut olmadı
ğından Encümenimizce işbu madde tanzim kılınmış
tır. Muafiyet ruhsatnamesi istihsalinde mahallinin en 
büyük mülkiye memuruna müracaat esası kabul edil
diğine göre bu maddede muharrer phval vukuunda 
keyfiyetin bir ay zarfında yine mahallinin en büyük 
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mülkiye memuruna tahriren bildirilmesi mecburiyeti 
vaz edilmektedir. 

Yirmi Sekizinci Madde — Layihanın sekizinci 
maddesi mukabili olup, bazı ibare tashihatiyle aynen 
kabul edilmiş, ancak madde nihayetine maden ocak
larının Maadin Kanunu ahkâmına tabi olacakları 
yolunda bir fıkra ilave olunmuştur. 

Yirmi Dokuzuncu Madde —• Layihanın on be
şinci maddesi mukabili olup, ancak, mezkûr mad
dedeki ceza hükmü ayrı bir maddede gösterileceğin
den buradan tefrik edilmiş, madde yalnız mecburi
yetleri havi olarak kalmıştır. 

Otuzuncu Madde — Layihanın on üçüncü mad
desinin birinci fıkrası hükmüne mütenazır olmak 
ve layihanın yirmi birinci ve Ticaret Encümeni tadi
linin yirmi ikinci maddesinde mevzubahis askeri fab
rikalara ait hükmü de muhtevi bulunmak üzere ter
tip edilmiştir. 

Otuz Birinci Madde — Bu madde vergi ve rüsum 
muafiyetinden istifade edecek sınai müesseselerin bu 
vergi ve rüsumun tahakkukuna ait muamelatı ifa 
mecburiyetlerini mübeyyin olmak üzere vaz edilmiştir. 

Otuz İkinci Madde — Layihanın on dördüncü 
maddesinde teftişe müteallik hükmün tevsi ve tavzihi 
suretiyle tertip edilmiş olup, teftiş salahiyeti Ticaret 
Vekâleti sanayi ve mesai müdür ve müfettişleriyle 
vekâletin emri tahririsini hamil memurini mahsusa-
ya hasredilmiştir. 

Otuz Üçüncü Madde — Layihanın onuncu mad
desinin tefrik edilen 'birinci fıkrasından maada ab-
kâmiyle mütenazır olup, bazı ibare tashihatı ve cüzi 
ilavat ile kabul edilmiştir. 

Otuz Dördüncü Madde — Layihaya Encümeni-
mizce ilave edilmiş olan yirmi yedinci maddenin 
kuvvei teyidiyeşi olmak üzere tanzim kılınmıştır. 

Otuz Beşinci Madde — Layihanın ayrı bir mad
dede ifade edilmek üzere tefrik edilmiş olan on be
şinci maddesinin ceza hükmüne mukabil olup, te
kerrüre ait bulunan son fıkra gümrük kaçakçılığı 
şeklinde addedilebileceğinden ayrı bir hüküm vaz'ın-
dan ise, bu gibi ahvalde gümrük kanununun altmış 
dördüncü maddesinin tatbiki daha münasip görül
müş ve madde ona göre tadil edilmiştir. 

Otuz Altıncı Madde — Layihanın on üçüncü 
maddesinde muharrer mecburiyetin ayrı bir madde
de ifade edilmek üzere tefrik edilmiş olan ahkâmı 
teyidiyesine mukabil olup, bazı ibare tashihatiyle ka
bul olunmuştur. 

Otuz Yedinci Madde — Layihanın on dördüncü 
maddesindeki ahkâmı cezaiye mukabili olup, yeni 
tertibe göre bazı madde numaralarının tebdili sure
tiyle kabul edilmiştir. 

Otuz Sekizinci Madde — Müesseseler aleyhine 
mehakim nezdinde yapılacak takibatın sureti ifasını 
tayin maksadiyle ilave edilmiş olup, askeri yerlerde 
Ticaret Vekâleti teşkilatı bulunmadığından takibatta 
Ticaret ve Maliye Vekâletlerinin salahiyattar olma
ları şeklinde kabul olunmuştur. 

Otuz Dokuzuncu Madde — Sınai bir müesseseye 
ait arazi ve meibaninin o müessesenin tahtı tasarruf 
veya isticarında olmasının müsaade ve muafiyetler
den istifade itibariyle farkı olmayacağına dair olup, 
lâyihada zımnen bu hüküm bulunmakla beraber 1 Kâ
nunuevvel 1329 tarihli Teşviki Sanayi Kanunu Mu
vakkatinin tatbikatında buna müteferri bazı mesail 
vukua geldiği nazarı itibare alındığından hükmün 
sara'haten bu maddede zikri faydalı görülmüştür. 

Kırkıncı Madde — Lâyihanın on altıncı maddesi 
olup, bazı tadilat ile kabul edilmiştir. Filhakika lâyi
ha! esasiyedeki madde metninde imtiyazlı şirketler 
kaydından şeker fabrikalariyle bu kanunun yirminci 
maddesinde mezkûr imtiyazı haiz şirketlerin istisnası 
nazarı dikkate alınmıştı. Encümenimizce şeker fab
rikaları kendi Kanunu mahsusları mucibince esasen 
Teşviki Sanayi Kanunu ahkâmından istifade hakkını 
haiz oldulkları gibi, bu lâyihanın yirminci maddesin
de mezkûr imtiyazlı şirketlerin de birinci sınıf sanayi 
müesseseleri meyanında evsafı maihsusayı haiz bulu
nanlardan ibaret olmakla bu kanun ahkâmından isti
fadeleri tabii görülmüş ve yirminci maddede bu ci
het sarahaten zikrolunup tadilatta da imtiyazlı şir
ketlerin kavanini mahsusa ve mukaveleleri ahkâmı
na tabi olacakları tasrih kılınmış ve bu kuyut ile im
tiyazlı şirketlerin başkaca istisnalarına mahal bırak
madığı mütalâa edilmiştir. Bu maddede mezkûr im
tiyazlı şirketlerden menafii umumiyeye hadim imti
yazlı şirketler kastedildiği de bu noktai nazarımızı 
teyiden şayanı kayıt görülmüştür. Umumi elektrik 
istihsal merkezleri ve maden ocakları da sınai mües
seseler de dahil olmakla bunlar da maddede ayrıca 
zikrediİrYiemiştir. 

Kırk Birinci Madde — Lâyihanın on sekizinci 
maddesinin birinci fıkrasına mukabil olmak üzere ka
bul edilmiş, ancak tespit edilecek cetvelin sık sık du
çarı tebeddül olması salibi emniyet olabileceğinden 
kanunun neşrinden itibaren iki ay zarfında ilk cetve
lin tanzim ve ilân edilmesi ve bu cetvelin beş sene müd-
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detle merî kalması ve beş sene hitamında yeniden 
tanzim kılınacak ikinci ve üçüncü cetvellerin kezalik 
beşer sene için olmaları münasip görülmüş ve madde 
bu dairede yazıldığı gibi beş sene müddet zarfında 
İcra Vekilleri Heyeti karariyle her zaman cetvele ilâ
veler icrası imkânını temin edecek bir fıkra dahi ilâve 
edilmiştir. 

Kırk İkinci Madde — Lâyihanın yirminci madde
si mukabili olup, Ticaret Encümeni tadilatı esası dai
resinde bazı ibare tashihatiyle kabul olunmuştur. 

Kırk Üçüncü Madde — Lâyihanın on sekizinci 
maddesinin ikinci fıkrası mukabilidir. 

Kırk Dördüncü Madde — Lâyihanın on ikinci ve 
yirmi üçüncü maddelerine mukabildir. Ticaret Encü
menince on ikinci maddenin sureti tadiline Encüme-
nim'izce iştirak edilemiyerek bu maddeye ait hüküm, 
Hükümetin teklifi veçhile ka'bul edilmiştir. Ticaret 
Encümeni tadiline göre bu kanun mucibince müsaa
de ve muafiyetlerden istifade hakkı 1942 senesine ka
dar bahşedilmek ve her sınai müessesenin bu müsa
ade ve muafiyetlerden istifadesi ruhsatnamesi tarihin-
'den itibaren on beş sene olmak icabetmefcte, yani 1942 
senesinde bir muafiyet ruhsatnamesi verilirse bunun 
hükmü 1957 tarihine kadar devam etmek lâzım gel-
mektediî'-

Bu tarzın tatbikatta bazı faydaları olacağı gayri-
münker olmakla beraber mümasil sınai müesseseleri 
müsavi şeraite mazhar kılmak da teşviki sanayide baş
lıca nazarı dikkate alınacak bir esas olmasına mebni 
encümenimiz muafiyet ve müsaadelerden istifade müd
detini de 1942 senesiyle takyit etmeyi ve 1943 sene
sinde vaziyete göre yeniden alınacak teda'bir muvace
hesinde sınai müesseseleri müsavi bulundurmayı daha 
faydalı, addetmiştir. 

Kırk Beşinci Madde — Usule müteallik olup, Hü
kümetin teklifi dairesinde kabul edilmiştir. Hüküme
tin teklifindeki 17, 19, 21 ve 22 nci maddelerin en-
cümenimizce yeni lâyihada dercine mahal görülmedi
ği cihetle bu hususta da bazı mütalaat arzı muktazi 
görülmektedir. 

On Yedinci Madde — Müsaade ve muafiyetlerin 
aynı evsaf ve şeraiti kanuniyeyi haiz olmak üzere vilâ
yet idarei hususiyeleriyle belediyeleri tarafından vü
cuda-getirilen sınai müessesata da şâmil olacağı hük
münü havi idi. Şerait ve evsafı lâzımeyi haiz olan 
sınai müesseselerin merbutiyeti ne olursa olsun bu 
kanuna tabi tutulması tabii olacağına encümenimiz 
kail bulunmaktadır, 

On douzuncu maddeye gelince : 1 Kânunuevvel 
1329 tarihli Teşviki Sanayi Kanunu Muvakkâtiyle 
bunun sureti tatbikine dair olan, nizamnamenin ve 
9 Kânunuevvel 1341 tarihli Kanun ile 1341 Muvaze
ne Kanununun 54 ncü maddesi ahkâmının ilgasına 
dair olan Jm maddenin teşviki sanayie ait hükmü 
42 nci maddede mezkûr olduğu üzere bazı sınai mü-
essseseler için mezkûr kanunu muvakkat hükmü de
vam edeceğine göre kabili telif görülememiş ve ha
liyle kanunu muvakkati mezburun 1329 senesinde 
hitamı meriyeti lâzım geldiğinden bu cihetin zikrine 
mahal bulunmamıştır. 

Yerli elbise giyilmesine dair olan 9 Kânunuevvel 
1341 tarihli Kanun da metni lâyihadan çıkarılmış olup,, 
ayrı bir hükmü havi bulunmaktadır. 1341 Muvazene 
Kanununun 54 ncü maddesi ise, gelecek sene daimi 
ahkâmı havi mevad meyanından çıkarılmakla mak
sat hâsıl olabilir. Bu izahat dolayısıyle encümeni
miz on dokuzuncu maddenin kabulünü tensip etme
miştir. Yirmi birinci madde bazı mevaddın Devlet 
müessesatına şümulü olmayacağı hükmünü havi idi. 
Bu hükmün teftişe hasrı nazarı itibare alınarak ve 
32 nci maddede tasrih edildiğinden bu maddenin tay-
yı ieabetrnişth'. 

Yirmi İkinci Madde — Nafıa Vekâletine merbut 
şirketlerin bu kanuna müteallik 'hususatının Nafıa Ve
kâletince icra edileceğini mutazammın olup, bu kabil 
şirketler kavanini mahsusaları ve mukaveleleri muci
bince Teşviki Sanayi Kanunundan istifade edecekleri 
cihetle istifadeleri halinde Ticaret Vekâletinin tecdi
di salahiyetini mucip bir hal görülememiştir. 

Berveçhibâla maruzata tevfikan ihzar kılınmış olan 
Teşviki Sanayi Kanun lâyihası 1927 senei maliyesi 
iptidasında mevkii tatbike vaz ve muktâzi talimatna
me ve cetveller ona göre biran evvel tanzim edilebil
mek üzere müstacelen müzakeresine müsaade buyu-
rulması istirhamiyle Heyeti Celileye takdim olunur. 
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Aztf Aztf 
Konya Kütahya 

Ticaret Encümeninin tadiia- Faik 
tına muvafık olmayan tadi

lâta muhalifim. 
Kâzım Hüsnü 

Âza 
Giresun 

Musa Kâzım 

Hükümetin Teklifi 

Teşviki Sanayi Kanunu 

Madde 1. — içinde makine ve aletler ianesiyle 
ham veya yarı işlenmiş mevaddın evsafı kısmen veya 
tamamen değiştirilip, kıymetlendirilen veyahut işbu 
mevaddın diğer şekillere 'konulması suretiyle toplu 
imalat vücuda getirilen yerlerle umumi elektrik istih
sal merkezleri sınai müessese addolunur. 

Madde 2. — En az ön beygirlik bir kuvvei muhar
rike ile işleyen ve senenin üç yüz gününde en az iki 
bin gündelik miktarında işçi çalıştıran sınai müessese
ler aşağıda yazılı muafiyet ve müsaadelerden istifade 
ederler, 

(A) 

h Bu müesseselerin tesis veya tevsilerine mukta-
z)i olup, memldket dahilinde kâfi miktarda istihsal ve 
imal edilemeyen her nevi inşaat malzemesi, 

2. Bu müesseselerin imalatına ve mamulatının 
zurufuna muktazi olup, memleket dahilinde kâfi mik
tarda istihsal ve imal edilemiyen ham veya yarı işlen
miş mevad. 

3. Bu müesseseler için getirilmesi lâzım olup, 
memleket dahilinde yapılamayan her nevi makine ve 
alât ve bunların yedek parçaları. 

4. Bu müesseseleri en yakın ve müsait demiryo
lu, şose veya sahile veya limana raptedecek ve alelu
sul müsaadesi istihsal olunarak inşa edilecek demir
yolu, kanal veya havai hatta müteallik memleket da
hilinde yapılamayan bilcümle malzeme ile bunların 
vasaiti muharrike ve müteharrikesi Gümrük İthalat 
vo Okturva resimlerinden muaftır. 

. (B) 

l.< Bu müesseseler ile bunların bulundukları arazi 
dalhiiindeki imalathane, idarehane satış mahalleri, ham 
ve mamul eşya depolan ve amelelerinin iskân ve ia
şelerine mahsus mebani gibi kâffei müştemilatı Emlâk, 

Müsakkafat, Arazi ve Kazanç Vergileriyle bunların 
idarei hususiye ve belediyelere ait küsuratı munzam-
masından, 

2, Bu müesseseleri vücuda getirmek üzere teşek
kül edecek anonim şirketlerin çıkaracakları hisse se-
nedati ve tahvilatı Damga Resminden muaftır. 

Şu kadar ki, bunlara ait tahakkuk edecek Muame
le Vergisinin tahsili Heyeti Vekile karariyle üç seneye 
kadar tecil olunabilir. 

(Q 

1'. Mu müesseselerle müştemilatının tesis ve inşa
larına muktazi arazi, belediye hudutları haricinde bir 
yere tahsis olunmamış bulunan arazii milliyeden ol
duğu takdirde müessese ve müştemilatının ihtiyacına 
göre on hektara kadar icra Vekilleri Heyeti karariyle 
meccanen teffiz olunur. 

2i Belediye hududu dahilinde bulunup da Hükü
mete ait olan arazi ve me'bani takdir olunacak bedeli 
mukabilinde ve mukassasaten nihayet on senede öden
mek üzere îcra Vekilleri Heyeti karariyle terk ve fe
rağ olunabilir. 

3* Bu müesseseleri en yakın ve müsait demir
yolu, şose veya salhile veya limana raptedecek vesai
tin geçeceği araziden devlete ait olanları meccanen ita 
ve eşhasa ait olup da sahipleri ile uyuşulamıyanları 
kanunu mahsusuna tevfikan istimlâk olunur. 

(D) 

Bu müesseselerin teessüslerine muktazi inşaat mal
zemesi ve makine alât, edevatı tenzilatlı tarife ile Dev
let şimendiferlerinde naklolunur. istimal edecekleri 
ham ve nimmamûl mevaddı iptidaiye ile eşyayı ma
mule fabrikaların nimmamûl veya mamul eşyasına 
karşılık olarak mükâfat verilir. Mükâfatın nispeti 
ayrıca Heyeti Vekilede bir talimatname ile tayin ve 
ilân olunur. 

Madde 3. — Mevcudiyeti memleket iktisadiyatı 
üzerinde faydalı olacağı Ticaret Vekâletince kabul 
edilip, ham veya yarı işlenmiş mevaddı mahiyet iti
bariyle başka şekle koyan ve fakat kuvvei muharrike-
sinin miktarı on beygirden veya senenin üç yüz günü 
zarfında çalıştırdığı işçi gündelikleri miktarı iki bin
den az olan veyahut da çalıştırdığı işçilerin adedi 
yevmiye onu tecavüz edip de kuvvei müharrikesi bu
lunmayan sınai müesseselerin münhasıran imalata tah
sis olunan binaları Müsakkafat Vergisinden ve celbe-
decekleri her nevi makine ve alât ile imalatlarına muk-
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tazi olup, memleket dahilinde kâfi miktarda istihsal ! 
ve imal edilemiyen ham veya yarı işlenmiş, mevaddı 
iptidaiyeleri de Gümrük İthalat ve Okturva Resmin
den muaftır. 

Madde 4. — Umumiyetle tezgâ'hlariyle her türlü I 
dokuma ve hah dokuyan ve trikotaj, urgancılık, dan- I 
telâ ve mümasili işleri yapan işçilerle bunları toplu 
olarak bir bina dahilinde çalıştıran müesseseler Ka- I 
zanç Vergisinden ve bunların imalatlarına ''muktazi I 
olup, memleket dahilinde kâfi miktarda istihsal ve 
imal edilemeyen veya yarı işlenmiş mevaddı iptidai
yeleri Oktruva Rüsumundan muaftır. Bunların alât 
ve makineleri Gümrük Resminden dahi muaftırlar. 

Madde 5. — En az bir milyon lira sermaye ile 
memleketin ham mevaddı iptidaiyesini veyahut mem
lekette bulunmayan ve yetişemiyen mevaddı iptidaiye -
yi mamul hale getirerek istihsalat ve imalatları itiba
riyle muayyen bir mıntıkanın ihtiyacatım müstemir-
ren tatmin edeceklerine müteahhit ve temin edenlere 
Ticaret Vekâletinin tayin edeceği mıntıkalar dahilin
de yirmi beş seneyi tecavüz etmemek ve Heyeti Veki
le kararına iktiran eylemek şartiyle tesis ve işletme I 
imtiyazı ver ilebilir. 

Bu gibi müesseseler müddeti imtiyaziyeleri zarfın
da işbu kanunda münderiç muafiyet ve müsaadeler
den tamamiyle istifade ederler. I 

- Bu müesseseler için en münasip şeraiti haiz olan 
mahaller eşhas uhdesinde olur ve arazii mezkûre sa
hibinden birrıza alınamazsa o mahallin Ticaret Ve
kâletince en münasip mahal olduğu tasdik edildiği 
takdirde İstimlâk Kanununa tevfikan istimlâki caiz
di?, 

Madde 6. — Hükümet, idarei hususiye ve beledi
yeler ve Hükümetle alâkadar resmi ve hususi mües-
sesat ile imtiyazlı şirketler memleket dahilinde kâfi 
miktarda istihsal ve imal olunup da mümasillerinin 
gördükleri işi görebileceği fennen mütehakkik bulu
nan her nevi tabii ve sınai mevaddı iptidaiye ve ma- I 
muleyi hariçteki fiyattan yüzde on pahalı dahi olsa 
tercihan dahilden tedarik ve mubayaaya mecburdur- I 
lar. Kezalik Muvazene! Umumiye ve hususiye ve be
lediyelerden bedeli tamamen tesviye edilen elbise ve 
ayakkabı, kumaş, şapka, kasket ve emsali ve yatak 
levazımı ile memurin ve müstahdemine yeknesak el
bise ve kundura giydiren bilcümle müessese ve şir
ketlerin iştira edeceği veya ettireceği ;bu nevi leva
zım aynı şerait dahilinde yerli mamulatından teda
rik edilir. Ancak seferberlik zamanında ihtiyacatı 
askeriyeye tevfiki muamele olunur » J 

Madde 7. — Sınai müesseselere meecanen veya 
takdiri kıymet suretiyle verilen arazi ve mebani en 
az on beş sene, fabrika halinde tasarruf edilmedikçe 
ifraz edilemeyip bu müddet zarfında ancak heyeti 
umumiyesiyle ve fabrika halinde kullanılmak şartiyle 
mülkiyetleri veya irtifak hakları ahara dövir ve ferağ 
olunabilir. 

Madde 8. — işbu kanundaki muafiyet ve müsaa
delerden tamamen veya kısmen istifade eyliyen mües
seseler, ihtiyaçları için ham veya mamul mevaddan 
memleket dahilinde istihsal ve imal olunabilenleri mut
laka dahilden tedarike mecburdur. Kezalik bu mües
seselerin müdür ve başmuhasipleri ecnebi olabilip, 
'bundan maada memurin, müstahdemin ve amelesi ka
milen Türk olacaktır. 

Yalnız müessesenin işlemesi için muktazi olup, 
dahilde bulunamayan mütehassıs memurlar ve ame
leler ait oldukları vekâletin müsaadesi ve yerlerine 
Türk yetiştirilmesi şartiyle mahdut miktar ve müddet
lerle ecnebi olarak istihdam olunabilirler. 

'Madde 9. — İşlbu kanunda yazılı muafiyet ve mü
saadelerden istifade etmek isteyen sınai müessese sa
hipleri veya sınai bir müessese vücuda getirmek iste
yen müteşebbisler kanunun tatbikine dair Ticaret Ve
kâletince tanzim olunacak talimatname mucibince 
muktazi evrak ve vesaiki rapt ile baistida mahalli en 
büyük mülkiye memuruna müracaat ederler. Mahallî 
en büyük mülkiye memurları sanayi veya ticaret ve
ya iktisat müdiriyetleri marifetiyle ve bunların bulun
madığı yerlerde sair vesaiti fenniye ile tetkikat icra 
ettirir. Mahallen icra edilecek tetkikat neticesinde işbu 
memurların mesuliyetleri tahtında tanzim edecekleri 
rapor münderecatına ve müessesenin evrakına naza
ran Ticaret Vekâletince muafiyet hakkında karar itti
haz olunur ve Vekâletçe muafiyet itası takarrür ettiği 
takdirde müessese sahibine Ticaret Vekâletince mem-
hur ve musaddak bir kıta muafiyet ruhsatnamesi ita 
olunur. Muafiyet, ruhsatname tarihinden başlar, 

Madde 10. — Muafiyet ruhsatnamesi tarihinden 
nihayet üç sene zarfında müessese kamilen tesis olun
maz ve imalata başlanmazsa veya işe başladıktan son
ra esbabı mücbire olmaksızın bir sene mütevaliyen 
muattal kalırsa muafiyet ruhsatnamesi iptal edileceği 
gibi müessesenin muattal kaldığı müddete ait vergiler 
istifa ve mecceanen veya takdiri kıymet suretiyle ve
rilmiş olan arazi ve mebani dahi aynen veya bedelen 
istirdat olunacaktır. Esbabı mücbirenin kabulü Ticaret. 
Vekâletine ait olup, Vekâletçe ademi kabulü halinde 
ashabı Şûrayı Devlete itiraz edebilir. Muafiyet tari-



hinden itibaren on sene zarfında alettevali bir sene 
tatili işgal etmeyen fabrikalara verilmiş olan arazi on 
seneden sonra artık ne aynen ve ne de bedelen istir-
dai olunmaz. 

Madde 11. — Müessesenin ahara devr ve icabı 
takdirinde müesseseye bahşolunan muafiyet ve mü
saadeler dahi aynen yeni sahip veya müstecire intikal 
eder. Ancak, işjbu devir veya icar muamelesinin ni-
bayet altı ay zarfında tahriren Ticaret Vekâletine ih
barı ve muafiyet ruhsatnamesinin tebdilinin talep 
edilmesi mecburidir. Aksi takdirde muafiyet sakit 
olu;, 

Madde 12. — İşbu kanun ile bahşolunan muafiyet 
ve müsaadeler 1942 senesi Haziranının birinci gününe 
'kadar devam eder. 

Madde 13. — Muafiyet ruhsatnamesi istihsal eden 
müesseseler her senei maliye iptidasında Ticaret Ve
kâletince tanzim olunacak numuneye tevfikan dört 
nüsha cetveli tanzim ve imza ve dokuzuncu maddede 
zikredilen makamata tevdi edeceklerdir. Müessese sa
hip veya müdürleri işbu senelik cetveller muhteviya
tından ve bunların hakikate mutabakatlarından şahsen 
mesuldürler. Senei maliye bidayetinden itibaren ilk 
iki ay zarfında cetvellerini vermeyenlere tahriren 
tebliği keyfiyet olunup, tebliğ tarihinden itibaren tek
rar iki ay zarfında cetvellerini vermeyen müesisesatın 
muafiyeti sukut eder. 

Madde 14. — İşbu kanundaki mecburiyetleri ifa 
eylemediği veya alâkadar makamlara yanlış malumat 
verdiği Ticaret Vekâletince tahakkuk eden veyahut 
Maliye müfettişleri tarafından icra kılınan tetkikat 
neticesinde tebeyyün edenler hakkında Ticaret Vekâ
letinin işarı üzerine Maliye Vekâletince takibatı kanu-
niyede bulunularak ilk defasında yüz liradan bin lira
ya kadar ve müesseseleri teftiş ile vazifedar memurla
rın hüviyetlerini öğrendikleri halde ifayı vazifelerine 
mani olanlardan ikiyüz liradan beşyüz liraya kadar 
cezayı nakdi mahkemece hükmolunur. İşbu mecburi
yetleri ifada taannüt gösterip kendilerine tahriri ola
rak vuku bulacak tebliğ tarihinden itibaren üç ay zar
fında işbu kanunla mecbur oldukları hususatı tama
men ifa eylemeyenlerin muafiyet ruhsatnameleri ip
tal ve bâlâdaki tebliğ tarihinden itibar edilmek üzere 
bilcümle rüsum ve tekâlüf istifa olunur. İşbu mad
dedeki cezalar Tahsili Emval Kanununa tevfikan tah
sil olunur. 

Madde 15. — Gümrük İthalat ve Oktrüva Rüsu
mundan muaf olarak celbolunan ham veya yarı iş
lenmiş mevaddı fabrikanın imalatından gayrı bir mak-
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| şada tahsis eden veyahut işbu mevaddı mezuniyetsiz 
fabrika depoları haricinde bulunduran müesseseler 
ashabından işbu rüsum Ticaret Vekâletinin işarı üze
rine alâkadar idarelerce Tahsili Emval Kanununa tev
fikan beş misli olarak tahsil edileceği gibi, iki sene 
zarfında tekerrürü halinde ayrıca eşya dahi müsadere 
ve muafiyeti ref olunur. 

Madde 16. — İşbu kanunun beşinci maddesinde 
mezkûr olanlarla şeker fabrikalarından maada imti
yazlı şirketler kendi mukaveleleri ahkâmına tabi olup 
bu kanunda muharrer muafiyetten istifade edemez--
ler< 

Madde 17. — İşbu kanunda muharrer muafiyet, 
müsaade ve himayeler aynı evsaf ve şeraiti kanuniye-
yi haiz olmak üzere vilâyat idarei bususiyeleriyle be
lediyeler tarafından vücuda getirilen sınai müessesata 
şamildir. 

Madde 18. — Müesseselerin ikinci, üçüncü ve dör
düncü maddeler mucibince Gümrük İthalat ve Oktrü
va Rüsumundan muaf olarak geçirecekleri mevaddın 
tayin ve tespiti Ticaret ve Maliye vekâletlerine ait 
olup, kanunun tatbikine mütedair talimatname her iki 
vekâletçe müştereken tanzim ve Heyeti Vekilece tas
dik olunur. 

Madde 19. — 1 Kânunuevvel 1329 tarihli Teşviki 
Sanayi Kanunu Muvakkatiyle yerli kumaştan elbise 
giyilmesine dair 9 Kânunuevvel 1341 tarihli Kanun 
1341 senesi Muvazene! Umumiye Kanununun elli dör
düncü maddesi ahkâmı ve 1329 tarihli Teşviki Sana
yi Kanunu Muvakkatinin tatbikine dair Nizamname 

} mülga dır. 

Madde 20. —• İşbu kanunun neşri tarihinde 1329 
tarihli Teşviki Sanayi Kanunu ahkâmı mucibince mua
fiyet ruhsatnamesini haiz olan veya muafiyet ruhsat
namesi ahzı için usulüne tevfikan müracaat eylemiş 
bulunan müesseseler eski kanundaki muafiyattan ka
nunu mezkûrun hitam ımüddetine kadar istifadeye de-

I vam ederler. Ancak bu müesseseler işbu kanunun neşri 
tarihinden itibaren bir sene zarfında müracaatla yeni 
muafiyet ruhsatnamesi ahzına mecburdurlar. Bir sene 
hitamında eski muafiyet ruhsatnameleri keenlemye-
kündüı'. 

Madde 21. — 13, 14 ve 15 nci maddelerin Devlet 
müessesatına şümulü yoktur. 

Madde 22. — Bu kanunun Nafıa Vekâletine mer
but şirketlere taallûk eden hususatı vekâleti mezkûre 
tarafından icra olunur. 

Madde 23. — İşbu kanun neşri tarihinden mute-
i herdir. 
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Madde 24. — işbu kanunun tatbikine, tcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

27 Şubat 1927 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep Beyefendi 

imzada bulunmadı 
Dahiliye Vekili 

44. Cemil 
Maliye Vekili 

Mustafa Abdülhalik 
Nafıa Vekili 

Behitf . 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Bahriye Vekili 
İhsan Beyefendi 

imzada bulunmadı 
Hariciye Vekili 

Doktor TeVfik Rüştü 
Maarif Vekâleti Vekili 

Doktor Tevfifc 
Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri 

Ticaret Vekili Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 
Mustafa Rahmi Vekili 

Doktor Tdvf ik 

Ticaret Encümeninin Tadili 

Madde 1. — İçinde makine ve aletler ve tezgâh
lar ianesiyle ham.... 

Aynen. 
Madde 2. — Aynen. 
Bu kısım buradan tayyedilerek altıncı madde ola-

ıc-k ayrıca ve başka bir tarzda yazılmıştır. 

<P) 

Bu müesseselerin tesislerine muktazi inşaat mal
zemesi ve makine al'ât ve edevatiyle eşyayı mamulesi 
Devlet vesaiti nakliyesinde tenzilatlı tarife ile naklo-
lunuı. 

Madde 3. — Aynen. 
Madde 4. — Aynen. 
Madde 5.— Aynen. 

Madde 6. — İşbu kanunun 2, 3, 4, 5 nci madde
lerinde muharrer müessese ve imalathanelerin tahak
kuk edecek bilumum muamele vergilerinin tahsilleri
ni üç sene müddetle tecile tcra Vekilleri Heyeti salâ-
hiyettardur. 

Aynen. 
Madde 7. — Altıncı madde aynen. 
Madde 8. — Yedinci madde aynen. 

Madde 9. — Sekizinci madde aynen. 
Madde 10. — Dokuzuncu madde aynen. 

Madde 11. — Onuncu madde aynen. 
Madde 12. — On birinci madde aynen. 
Madde 13. — On ikinci madde tadilen : 

İşbu kanundaki müsaade ve muafiyetler 1942 se
nesi Haziranının birinci gününe kadar bahşolunalbile-
cek her müessesenin muaifiyet müdldeti ruhsatname 
tarihinden itibaren on beş sene müddetle cari olur. 

Madde 14. — On üçüncü madde aynen. 
Madde 15. — On dördüncü madide aynen. 
İki yüz liradan beş yüz liraya kadar ağır cezayı 

nakdi mahkemece... 
Madde 16. — On beşinci madde aynen. 
Madde 17. — On altıncı madde atideki ilâve ile : 
Şeker fabrikalarından ve belediyeler tarafından ve

ya bunlarla müştereken yapılan umumi elektrik is
tihsal merkezlerinden ve maden ocaklarından maada... 

Madde 18. — On yedinci madde tadilen*: 
Aynı evsaf ve şeraiti kanuniyeyi haiz olmak üze

re Hükümet vs idarei hususiyeler... 
Madde 19. — On sekizinci madde tadilen: 
Geçirdikleri mevaddın tayin ve tespiti Ticaret ve 

Maliye vekâletleri ile müştereken kararlaştırılır ve 
tcra Vekilleri Heyetince tasdik olunur. 

Madde 20. — On dokuzuncu madde aynen. 
Madde 21. — Yirminci madde tadilen : 
Halen Teşviki Sanayi muafiyet ruhsatnamesini 

haiz bulunan bilumum müessesat şerait ve evsafı lâ-
zrmeyi haiz bulunmaları şartiyle işbu kanunun neşrin
den itibaren bir sene zarfında Ticaret Vekâletine mü
racaatla bu kanunda yazılı olan muafiyet ve müsaa
delerden on ikinci maddedeki müddetle istifade eder
ler. Bir sene hitamında eski ruhsatnameler keenlem-
yokündüi\ 

Madde 22. — Yirmi birinci madde tadilen : 
On üçüncü madde ile on dördüncü maddenin tef

tişe ait ahkâmının Müdafaai Milliyeye müteallik As
keri Fabrikalar ve müessesata şümulü yoktur. 

Madde 22. — Tayyedilmiştir. 
Madde 23. — Aynen. 
Madde 24. — Aynen. 

Bütçe Encümeninin Tadili 

Teşviki Sanayi Kanunu 

Birinci Fasıl 

Tarif 
Birinci Madde — Daimi veya muayyen zaman

larda içinde makine veya aletler veya tezgâhlar iane
siyle herhangi bir madde veya kudretin evsaf veya 
eşkâli kısmen veya tamamen değiştirilip, kıymetlendi
rilmek suretiyle toplu imalat vücuda getirilen ve bu 
maksada tahsis edilen yerler bu kanuna göre sınai 
müessese addolunurlar. 



İkinci Fasıl 

Sınai Müesseselerin Tasnifi 

İkinci Madde — Bu kanunda yazılı müsaade ve 
muafiyetlerden istifadeleri itibariyle sınai müesseseler 
dört sınıfa ayrılırlar. 

Birinci Sınıf ? 
En az on beygirlik bir kuvvei muharrike ile işleyen 

ve imalatında bir sene zarfında en az bin beşyüz gün
delik miktarında işçi çalıştıran müesseseler. 

İkinci Sınıf : 
Kuvvei muharrikesinin miktarı on beygirden az 

olup da imalatında çalıştırdığı işçi gündelikleri mik
tarı senevi en az bin 'beşyüz olan veya bu miktar bin 

- beşyüzden az olup da kuvvei muharrikesi en az on 
beygir olan veya'hut imalatta çalıştırdığı işçiler adedi 
günde onu tecavüz edip de kuvvei muharrikesi bulun
mayan müesseseler. 

Üçüncü Sınıf : 
Kuvvei muharrikesi miktarı on beygirden az olup, 

imalatında senevi çalıştırdığı işçi gündelikleri miktarı 
yedi yüz elliyi mütecaviz bulunan müesseseler. 

Dördüncü Sınıf : 
Tezgâh veya el ile her nevi dokumacılık, halıcılık, 

trikotaj, urgancılık, dantelacılık ve emsali işleri yapan 
işçileri bir bina dahilinde toplu bir halde çalıştıran 
müesseseîe/. 

Üçüncü Madde — Bu kanuna göre alelumum 
maden ocakları da sınai müesseseden madud olup, 
müsaade ve muafiyetlerden istifadeleri itibariyle iki 
sınıf?, ayrılırlar. 

Birinci Sınıf : 
'En az beş yüz bin lira sermaye ile müesses olan 

veya en az iki yüz bin lira sermaye ile müesses olup, 
kuvvei muharrikeye ve temizlemeye ve işleme veya 
eritme tesisatına malik bulunan maden ocakları. 

İkinci Sınıf : 
Birinci sınıfa dahil bulunmayan diğer maden ocak

ları. (Taş ocakları hariç) 

Üçüncü Fasıl 

Müsaade ve Muafiyetler 

Dördüncü Madde — Sınai müesseselerin ve müş
temilatının tesisi, inşa ve teVsiyeierine ve kuvvei mu-
harrikelerinin istihsal ve nakline bu müesseseleri en 
yakın ve müsait demiryolu, şose, liman veya sahile 
rapt için lüzumu olan her nevi nakliye ve tahmil ve 
tahliye vesait ve tesisatına muktazi arazi, belediye 
hudutları haricinde başka bir yere tahsis edilmemiş 
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ı arazi i m: 11 iyeden olduğu ve bu mahallerin müessese 
ve teferruatı için en münasip şeraiti haiz mahaller 
bulunduğu Ticaret Vekâletince tasdik edildiği takdir
de ceman on hektara kadar İcra Vekilleri Heyeti 
karariyle müessese namına meccanen teffiz olunur. 
Bu arazi eşhasa ait olup, sahiplerinden birrıza alına
madığı takdirde İstimlak Kanununa tevfikan istim
laki caizdir. 

Beşinci Madde — Sınai müesseselerin ve müşte
milatının tesisi, inşa ve tevsilerine muktazi olup, be
lediye hudutları dahilinde bulunan ve Devlete ait ve 
başka bir yere tahsis edilmemiş olan arazi, arsa ve 
m.ibani takdir olunacak bedelleri on senede ödenmek 
üzere icra Vekilleri Heyeti karariyle müessese na
mına devir ve ferağ olunabilir. 

• Altıncı Madde — Sınai müesseselerin metoani ve 
tesisatı veya bu müesseselerle Devlet şebekesi arasın
da bilâresim hususi telgraf veya telefon hututu inşa
sına müsaade olunabilir. Gerek bu hutuit ve gerek mü
essesenin kuvvei muharrikesini nakleden hatlar için 
umumi yollarsn kenarlariyle Devlete ait arazide mec
canen ve sahipli arazide sahiplerine Ticaret Vekâ
letince takdir olunacak muhik bir tazminat itası su
retiyle direk rekzolunması ve bunların icabettikçe ta
mirleri caizdir. 

Yedinci Madde — Sınai müesseselerle bunların bu
lundukları arazi ve bu arazi dahilindeki kâffei müşte
milatı (amele ve müstahdeminin sıhhi ve içtimai ihti
yaçlarına mahsus mebani dahil) ve dördüncü madde
de mezkûr her nevi tesisatı aşağıda yazılı vergi ve 
rüsumdan muaftır. 

A) Müsakkafat Vergisinden, 
B) Arazi Vergisinden. 
C) Kazanç vergisinden, 
D) Bu vergilerin idarei hususiye ve belediyelere 

ait küsuratı munzammasından. 
E)' Maktu zam vergisinden, 

V) Belediyelere ait inşaat, buhar kazanları, mo
torlar ve imliklerin ruhsatiye resimlerinden. 

Sekizinci Madde — Sınai müessese vücuda getir
mek maksadiyle müteşekkil şirketlerin hisse senedat 
ve tahvilatı damga resminden muaftır. 

Dokuzuncu madde — Sınai müesseselere ait olup, 
memleket dahilinde bulunmayan veya kâfi miktarda 
istihsal veya imal edilemiyen aşağıda yazılı mevad 
gümrük ve duhuliye resimlerinden muaftır. 

A) ıBu müesseselerle müştemilatının tesis, inşa 
I ve tevsilerine muktazi her nevi inşaat malzemesi, 
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B) Bu müesseselerin imalatına ve mamulatının zu
mluna muktazi mevaddı liptidaliye, 

C) ıBu müesseseler için lüzumu olan her nevi ma
kine ve alâ't ve bunların yedek ve tecdit parçaları, 

D) Bu müesseselere ait olarak vücuda getirilecek 
nakliye, tahmili ve tahliye ve kuvayı muharrike istih
sal ve nak'il tesisatına muktazi bilcümle malzeme (İn
şaat malzemesi dahil) ve vesaiti muharrika ve müte
harrike. 

Onuncu Madde — Sınai müesseselerle müştemila
tının tesis, inşa ve tevsilerine ve dördüncü maddede 
mezkûr tesisatına muktazi her nevi inşaat malzemesi 
ve makine ve alâ't Türkiye dahilindeki şimendüfer ve 
vapurlarda cari tarifelerden yüzde otuz tenzilat ile 
nakil ve bu tenzilattan (istifade ettirileni iyen müesse
selere aynı miktarda prim ita olunur. 

Sınai müesseselerin mevaddı iptidaiye ve mamule 
nakliyatı hakkında da îcra Vekilleri Heyeti karariyle 
hususi tenzilatlı tarifeler tatbik edilebilir. Ve hu takdir
de tatbiki kabul edilen tenzilatlı tarifelerden istifade 
etbirilemiyen müesseselere tenzilat miktarınca prim 
itası mecburi olur. 

On birindi madde — Sınai müesseselere Ticaret 
Vekâletinin teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyeti ka
rariyle bir sene zarfındaki mevaddı mamuleler;: kıy
metinin yüzde onuna kadar prim ita olunabil'ir. 

Ocı ikinci madde — Sınai müesseselere lüzum olan 
tuz, ispirto ve mevaddı infiiakıyeyi Ticaret Vekâletin n 
teklfii üzerine cari fiyatlardan tenzilat icrasiyle sattır
mağa veya buna mukabil pirim itasına İcra Vekilleri 
Heyeti mezundur. 

On üçüncü madde — Hükümet idarei hususiye ve 
belediyeler ve bunlara ait müessesalt ile imtiyazlı 
şiıkcler ve bu kanundan istifade eden müesseseler 
ihtiyaçlarına göre alacakları her nevi rnevaddan rnem-
Uk.t dahilinde kâfi miktarda istihsal veya imal olu-
'nup da mümessillerinin gördükleri iş'i görebileceği 
fennen. mütehakkik bulunanları hariçten gelenlerden 
yüzde on pahalı dahi öls.a tercihan dahilden tedarik 
ve mübayaya mecburdurlar. 

Dördüncü Fasıl 

Sınai Müesseselerin Müsaade ve Muafiyetlerden 
Sureti îstifadeleri 

On dördüncü madde — Birinci sınıfa dahil mües
seseler üçüncü fasılda muharrer müsaade ve muafi
yetlerin tamamından istifade ederler. 

On beşinci Madde — ikinci sınıfa dahil sınai mü
esseseler dokuzuncu maddenin (C) fıkrasiyle on bir ve 

on ikinci maddelerden istifade ederler. Bu sınıfa da
hil bulunup da imalatının (nıevıi itibariyle memleket 
'iktisadiyatı üzerinde faydalı olduğu Ticaret Vekâle
tince kabul edilen sınai müesseseler ayrıca mamu
latının zurufuna muktazi mevaddı iptidaiye hariç ol
mak üzere dokuzuncu maddenin (B) fıkrasından ve 
yedinci maddenin (C) fıkrasiyle imalata tahsis eyle
dikleri mebaniye münhasır olmak üzere aynı mad
denin (A) fıkrasından ve bu fıkralarda muharrer ver-
gjilere ait olmak üzere yedinci maddenin (D. H) fıkra
larından ve kezalik yedinci maddenin (V) fıkrasından 
müstefid olurlar. 

On altıncı madde — Üçüncü sınıfa dahil sınai 
müesseseler 'yedek ve tecdit parçaları hariç olmak 
üzere dokuzuncu maddenin (C)' fıkrasından ve on 
birinci maddeden istifade ederler. 

On yedinci madde, — Dördüncü sınıfa dahil sı
nai müesseseler yedinci maddenin (C) fıkrasırtdan ve 
gümrük resmi hariç olmak üzere dokuzuncu mad
denin (B) ve yedek ve tecdit parçaları hariç olmak 
üzere de aynı maddenin (C) fıkralarından istifade 
eder. Bu sınıf müessesatta çalışan veya bunların mev
zuu iştigalleri olan işleri yapan işçiler ayrıca kazanç 
vrogi'sinden muaftırlar. 

On sekizinci madde — Birinci sınıfa dahil ma
den ocakları 6,7,8,10,12 nci maddelerden ve doku
zuncu maddenin (A,C,D) fıkralarından istifade eder
ler. İkinci sınıfa dahül maden ocakları dokuzuncu 
madden'n (C) fıkrasiyle ön ikinci maddeden istifade 
ederler. 

On dokuzuncu madde — 'Balık ve zeytin tuzlama 
ve peynir İmal müesseseleri on ikinci maddede yazılı 
müsaadeden istifade ederler. 

Yirminci madde — Memlekette mevcut olmıyan 
nanay .'i tesis ederek yerli veya dahilde yetiştirilemiyen 
mevaddı iptidai yeyj imal suretiyle muayyen bir mıntıka
nın bu nevi mevaddı mamule ihtiyacını müstemirren 
tatmin eylemeyi temin ve taahhüt edenlere Ticaret 
Vekâletince tahdit edilecek mıntıkalar dahilinde sınai 
müesseseler tesis ve işletmeleri için îcra Vekilleri 
Heyeti karariyle imtiyaz verilebilir. Bu mahiyeti haiz 
rınai müesseselere tahsis edilecek sermaye miktarı 
yarım milyondan az olmayacağı gibi imtiyaz müdde
ti yirmi beş seneyi ve imtiyazı verilecek mıntıkanın 
vüsati sekiz vilâyet hududu mülkiyesini tecavüz ede
mez. Bu müesseselerle şeker fabrikaları üçüncü fa
sıldaki müsaade ve muafiyetlerin tamamından istifa
de edecekleri gibi dördüncü maddede muharrer ara
zi mMarının bunlar hakkında elli hektara kadar tev
si i caıizdir. 



Beşinci Fasıl 

Ruhsatname İstihsali 

Yirmi Birinci Madde — Bu kanunda yazılı mü
saade ve muafiyetlerden istifade etmek isteyen sınai 
müessese sahipleri veyahut sınai 'bir müessese 
vücuda getirmek isteyen müteşebbisler kanunun 
tatbikine dair tanzim olunacak talimatname mu-
cJb'Jnce muktazi evrak ve vesaiti bir istidaya rapt 
ile mahallinin en büyük mülkiye memuruna müra
caat ederler. En büyük mülkiye memuru, sanayi veya 
ticaret veya iktisat müdürleri ve bu teşkilâtın 'bulun
madığı mahallerde vekâletÜn tensip edeceği fen me
murları marifetiyle mahallen tetkikait ifa ettirir. Alâ
kadar müdürlerin veya fen memurunun mesuliyetleri 
tahtında tanzim edecekleri rapor münderecatına ve 
müessesenin evrakına nazaran muafiyet hakkında 
Ticaret Vekâletince karar ittihaz olunur. Muafiyet 
vekâleten reddolunur veyahut tarihi müracaattan itiba
ren iki ay zarfında bir cevap verilmezse müsted'ihin 
Şurayı devlete müracaata hakkı vardır. Şurayı devlet 
dahi iki ay zarfında kabul veya reddi havi bir cevap 
vermiye mecburdur. 

Yirmi ikinci madde — İkinci sınıftan sınai müesse
selerin nevi imalat itibariyle faidei iktisadiyelerinin 
takriri Ticaret Vekâletine ait olup, vekâletin bu husus
taki kararı katidir. 

Yirmi üçüncü maddj — Müsaade ve muafiyetler
den istifadesine karar verilen sınai müesseseler sahip
lerine talimatnamede tayin edilecek tarifesine tevfi
kan Ticaret Vekâletince müsaddak bir kıta muafiyet 
ruhsatnamesi 'itıa. olunur. Müsaade ve muafiyetlerden 
istifade, ruhsatname tarihinden başlar. 

Altıncı Fasıl 

Ruhsatname Sahiplerinin Mecburiyetleri 

YirfnL Dördüncü Madde — Muafiyet ruhsatname
si tarihinden itibaren üç sene zarfında müessesenin te
sisi ve imalata başlanması mecburidir. 

Yirmi Beşinci Madde — Sınai müesseselere mee-
canen veya takdiri kıymet suretiyle verilen arazi, arsa 
ve mebani en az on beş sene bu maksatla kullanılma
dıkça tamamen veya bilikraz satılamaz ve icara verile
mez. Ancak Heyeti umumiyeleriyle ve tahsis olun
dukları maksada göre kullanılmak şartiyle sınai mü
esseselerin ahara devr ve ferağ veya icarları caizidir. 

Yirmi altincı madde — Sınai bir müessesenin ahara 
devir veya icarı takdirinde o müessesenin istifade et
tiği müsaade ve muafiyetler dahi aynen yeni sahip 
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veya müstecire intikal eder. Ancak, işbu devir veya 
icar muamelesinin nihayet altı ay zarfında tahriren 
Ticaret Vekâletine ihbarı ve muafiyet ruhsatnamesi
nin tebdilinin talep edilmesi mecburidir. Aksi takdirde 
ruhsatname hükümsüz addolunur. 

Yirmi Yedinci Madde — Sınai bir müessesede ev
saf ve şerait tebeddül ederek müsaade ve muafiyet
lerden 'istifade itibariyle müessesenin daha dûn bir sı
nıfa naklini icabettirecek ahval vuku bulduğu takdirde 
keyfiyetin nihayet bir ay zarfında mahallinin en bü
yük mülkiye memuruna tahriren bildirilmesi mec
buridir. 

Yirmi sekizinci madde — Bu kanunda yazılı mü
saade ve muafiyetlerden kısmen veya tamamen isti
fade eden sınai müesseselerin yalnız müdür ve mu
hasebecileri ecnebi olabilir. Bundan maada bilumum 
memurin ve müstahdemin ve amelenin Türk olması 
meşruttur. Ancak müessesenin işlemesine muktazi 
olup, dahilde bulunamıyan mütehassıs memur ve 
amdcîer oldukları vekâletin müsaadesi ve yerlerine 
Türk yetiştirilmesi şartiyle mahdut miktar ve müddet
lerle ecnebi olarak istihdam olunabilirler. Maden 
ocakları bu hususta maadan Kanunu ahkâmına tabi
dirler. 

Yirmi dokuzuncu Madde — Sınai müesseseler 
için gümrük ve duhuliye rüsumundan muaf olarak 
geçirilen mevaddın ait olduğu müesseseye sevk ve 
ithali ve müessesenin tesisinden matlup, ve muıntazır 
olan maksada göre sarf ve istimali mecburidir. Bu 
kabil mövad mahalli maliye memurlarına tahriren 
bildirilmedikce müessese haricinde depo edilemiyeceği 
gibi bilcümle rüsumu tediye edilmedikçe gerek aynen 
gerek muafiyetin kabulünü müstelzim mamulattan 
gayrı bir hale ifrağen sınai müessese haricine çıkarıla
maz ve satılamaz. 

Otuzuncu Madde — Muafiyet ruhsatnamesini haiz 
sınai müesseselerden Müdafaai Milliye" ve Bahriyeye 
müteallik askeri fabrikalardan maadası her senei 
maliyenin ilk iki ayı zarfında Ticaret Vekâletince 
ihzar olunacak numunesine tevfikan dört nüsha iş 
cedveli tanzim ve imza ile yirmi birinci maddede mu
harrer makamlara tevdi ederler, tşbu senelik iş ced-
velleri muhteviyatından ve bunların kuyuda mütaba-
katlart'ndan müesseseler mesuldürler. 

o tuz birinci madde — Vergi ve rüsum muafiyet
lerinden istifade eden sınai müesseseler bu vergi ve 
rüsumun tarzı tahakkukuna ait olmak üzere kava-
nini müteallikasında muayyen muamelatı ifa ile mü
kelleftirler. 
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Yedinci Fasıl 

Teftişat ve Cezalar 

Otuz ikinci madde — Ticaret Vekâleti sanayi ve 
mesai müdür ve müfetStişleniyle vekâletin emri tah
ririsini hâmil memurin mahsusa muafiyet ruhsatna
mesini haiz bulunan bilcümle sınai müesseseleri tef
tiş ile sınıflarına göre bu kanunda münderiç şerait 
ve evsafa derecei muvafakatlerini ve müessese sahip
lerinin bu kanunda münderiç mecburi yetlerinin sureti 
ifasını ve yirmi dokuzuncu maddede yazılı iş cedvel-
leni muhteviyatının kuyuda mutabakatını tetkik et
mek hakkım haizdirler. 

Otuz Üçüncü Madde — Yirmi üçüncü madde mu
cibince ruhsatname tarihinden itibaren üç sene zarfın
da müessesenin tesisi ve imalata başlanması mecbu
riyeti ifa olunmaz. Veya imalata başlandıktan sonra 
Ticaret Vekâletince şayanı kabul esbabı mücbireye 
müstenit ölmaksıZMi müessese bir sene mütevaliyen 
tatil olunursa muafiyet ruhsatnamesi iptal ve mües
sesenin muattal kaldığı müddete ait vergiler istifa 
olunacağı gibi meccanen veya takdiri kıymet suretiy
le verilmiş olan arazi, arsa ve mebani ve hafta üzer
lerinde bir güna inşaat veya esaslı tadilat ve tamirat 
yapılmamış ise aynen istirdat ve aksi takdirde hini 
i'talarında!ki takdiri kıymet bedellerini'n ikişer misli is
tifa olunur. Esabatı mücribenin ticaret vekâletince 
âdemi kabulü halinde müessese sahipleri Şûrayı Dev
lete dtiraz edebilirler. Ruhsatname tarihinden itibaren 
on sene zarfında a'lettevali bir sene tatili işgal etmeyen 
sı'nai müesseselere verilmiş olan arazi, arsa ve meba
ni hakkında on sene sonra bu madde hükmü tatbik 
olunmaz. 

Otuz Dördüncü Madde — Yirmi yedinci madde 
mucibince müessesesindek'i tebeddülatı müddeti zar
fında ihbar etmiyenlerin bu tebeddülatın subutu ha-
1 iride ruhsatnameleri bir sene müddetle muvakkaten 
istirdat olunur. 

Otuz Beşinci Madde — Yirmi dokuzuncu madde 
ahkâmına muhalif olarak mahalli mal memurlarına 
haber verilmeksizin müessese haricine çıkarılan mu
af eşyaya ait rüsum Ticaret Vekâletinin işarı üzerine 
Maliye Vekâletince Tahsili Emval Kanununa tevfikan 
beş misli olarak tahsil olunur, tki sene zarfında aynı 
hal teken ür eylediği takdirde Gümrük Kanununun 
64 ncü maddesi ahkâmı tatbik ve muafiyet ruhsatna
mesi sureti katiyede istirdat olunur. 

Otuz Altıncı Madde — Otuzuncu madde mucibin
ce senelik iş cetvellerimi sendi maliyenin ilk iki ayı 
zarfında vermeyen sınai müessese sahiplerine Ticaret 
Vekâletince tahriren tebligat icra olunur. Tebliğ ta
rihinden iki ay hitamına kadar tekrar cetvellerini 
vernıi yenlerin muafiyet ruhsatnameleri azami üç se-
w<3 müddetle muvakkaten istirdat edilebilir. 

Otuz Yedinci Madde — Muafiyet ruhsatnamesini 
haiz olan müesseselerden bu kanunun on üçüncü ve 
yirmi sekizinci maddelerinde münderiç mecburiyet
leri ifa etmediği veya otuzuncu maddedeki iş cetvel
lerini hilafı hakikat tanzim eylediği tahakkuk eden- -
ler hakkında yüz liradan bin liraya kadar ve bu mü
esseseleri teftiş ile vazifedar memurlar m hüviyetname-
lerini veya Ticaret Vekâletinin emri mahsusunu gör
dükleri halde ifayı vazifelerine mani olanlar hakkın
da ikiyüz liradan beş yüz liraya kadar ağır cezayı 
nakdi mahkemelerce hükrnolunur. 

Otuz Sekizinci Madde — Müesseseler aleyhine 
mahakim nezdinde takibat Ticaret ve Maliye Vekâ-
letlerince ifa olunabilir. 

Sekizinci Fasıl 

Müteferrik Mevad 

Otuz Dokuzuncu Madde — Müsaade ve muafi
yetlerden istifade itibariyle sınai bir müesseseye ait 
arazi ve mebaninin müessesenin tahtı tasarruf veya 
isticarında olmasının farkı yoktur. 

Kırkıncı Madde — Bu Kanunun üçüncü ve yir
minci maddelerinde zikredilenlerden maada imtiyazlı 
ş'rketler Kavani'ni mahsusası ve mukaveleleri ahkâ
mına tabi olup, kavanini mezkûrede veya mukavele
namelerinde sarahat bulunmadıkça bu kanun ahkâ
mından istifade edemezler. 

Kırk Birinci Madde — Dokuzuncu madde muci
bince ve gümrük duhuliye resimlerinden muaf tutu
lacak mevaddı iptidaiye cetveli bu kanunun neşrM'i 
takip eden iki ay zarfında Maliye ve Ticaret Vekâ
letleri nce müştereken tespit ve beş sene için mute
ber olmak üzere ilân edilir. Her 'beş sene hitamında 
yeni cetvellerin tertip ve ilânı aynı şeraite tabi olacağı 
gibi cetvellere ilâvesine lüzum görülecek mevad hak
kında da bu suretle ifayı muamele olunur. 

Kırk İkinci Madde — Bu Kanunun neşrinden 
evvel muafiyet ruhsatnamesi kalmış bulunan bilu
mum müesseseler 1 kânunuevvel 1329 tarihli Teşviki 
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Sanayi Kanunu Muvakkatinin hitamı müddetine ka
dar eski müsaade ve muafiyetlerden istifadeye devam 
edebilirler. Bunlardan 1927 şenel maliyesi nihayetine 
kadar müracaat edenler sınıflarına göre ve bu kafnun 
ahkâmına tevfükan yeniden muafiyet ruhsatnamesi 
almak hakkını haizdirler. 

Kırk Üçüncü Mattde — Bu Kanunun sureti tat
biki Ticaret Vekâletince tanzim ve tcra Vekilleri 

Heyetince tasdik kılınacak bir talimatname ile tayin 
olunur. 

Kırk Dördüncü Madde — Bu Kanun 1 haziran 
1921 tarihinden muteber olup, hükmü 1 haziran 1942 
tarihine kadar caridir. 

Bu tarihte bilumum muafiyet ruhsatnameleri hü
kümden sakıt ölür. 

Kırk Beşinci Madde — Bu Kanunun ahkâmını ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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Sıra Numarası : 198 
İHTİYAT ZABİT VE İHTİYAT ASKERİ MEMURLAR HAKKINDA (1/1120) NUMARALI KANUN LÂ

YİHASI VE MÜDAFAAİ MİLLİYE, ADLİYE VE BÜTÇE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 7 Şubat 1927 
Müsteşarlığı 

Adet : 6/1388 
•Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

İhtiyat zabit ve ihtiyat askeri memurlar hakkında 
Müdafaai Milliye Vekâleti Celilesince tanzim edilen 
ve İcra Vekilleri Heyetinin 29 Mart 1927 tarihli içti-
maında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan 
kanun lâyihasiyle esbabı mucibe mazbatasının mu-
saddak sureti leffen takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin iş'ârına mü
saade buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Ordunun seferdeki zabit ihtiyacının teminine dair 

bir İhtiyat Zabitan Kanunu mevcut ise de bu ka
nun ihtiyat zabitliğinin ilk ihdası zamanında olmak 
üzere 5 Nisan 1326 tarihinde neşredilmiştir. Bu tarih
ten beri geçirilen büyük ve müteaddit seferlerin ih-
tiyacatına kâfi mevaddı ihtiva eylemediğinden harbin 
devamına münhasır kalmak üzere muvakkat maddeler 
ve kararnamelerle o zamanın ihtiyaçları temin edilmiş
ti. Bunun için geçen seferlerin tecrübelerinden edilen 
istifade ve diğer büyük devletlerin ihtiyat zabitan teş
kilât ve istihzaratında ve kanunlarında yazılı tetkikat 
neticesinde ihzar kılınan işbu teklifi kanuninin evvelki 
kanundan başlıca farkı berveçhiâtidir. 

Halen merî olan İhtiyat Zabitan Kanunu yalnız 
zabitlere münhasır idi. Seferberlikte görülen ihtiyat 
üzerine memurini askeriyeye dahi teşmil edilmiş' idi. 
Âtiyen dahi seferi kadroların bu sınıftan olan ihtiya
cı için ihtiyat memurini askeriyeye dahi lüzum görül
mekte bulunmuş olduğundan teklifi kanuniye memu
rini askeriye dahi dahil edilmiştir. 

İstifa ve tekaüt suretiyle ordudan çıkanlarla tah
sil gören gençlerden yetiştirilen ihtiyat zabitleri bi
rinci ve ikinci sınıf namiyle tefrik edilmekte idi. Hal
buki bu suretle tasniften ziyade kül olarak ordunun 
biri muvazzaf, diğeri ihtiyat olmak üzere iki vaziyet
te zabiıfii oMuğunu df ade eylemek ve binaenialeyh ihti
yatlardan sınıf tabirini kaldırarak cümlesine ihtiyat 
zabiti demek daha ziyade muvafık telâkki edilmiştir. 

Bu meyanda ordudan ayrılan zabitan ve memu
rinden bir daha orduda istihdamı muvafık olmayan
lar tekaüt namını muhafaza ederek ihtiyat zabit namı 

her an orduda ifayı vazifeye amade olan ve harp 
ihtiyatını teşkil edenlere hasredilmiştir. Geçen harp
lerde elde kâfi derecede ihtiyat zabiti olmadığından 
sefer esnasında alelacele yetiştirilmesi gibi bir mec
buriyet karşısında kalındığından bu suretle sefere vak
tiyle hazırlanmış bir halde girilemediği gibi, kâfi de
recede yetiştirilmelerine de vakit ve ahval müsaade 
etmemiştir. Bu sebeple ihtiyat zabitlerinin lüzumu de
recede takviyesi için ordudan ihtiyata naklen ayrılan
lara ilâveten orta ve daha yüksek tahsil görmekte 
olan bütün gençlerin vakti hazarda yetiştirilmesi zaru
ri bulunmaktadır. 

Bu gençlere daha askeri mükellefiyet teveccüh et
meden ve fakat tahsillerine de mani olmadan devam 
etmekte bulundukları mekteplerde askerlik ruhunu, 
iptidaî terbiye ve malumatını vermek üzere bir asker
liğe hazırlık devresi açılmıştır. Bir çok devletlerce tat
bik edilerek faydaları görülmekte, olan bu usulün mü
kellefe dahi hizmet müddetinden azaltılması gibi bir 
menfaat temin eylemekte ve diğer taraftan millet se
ferberliğini süratle ihzar etmek gibi mühim bir fay
dası bulunmaktadır. 

Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 
Riyasete 

Müdafaai Milliye Vekâletinin teklif ettiği İhtiyat 
Zabitleri Kanunu lâyihasını müzakere ettik. Müza
kerede Vekil Recep Bey ve Muamelatı Zatiye Reisi 
de bulundu. Encümen, ekserisi şekle ve ifadeye dair 
olmak üzere bazı tadilat yaparak lâyihayı kabul etti. 
Lâyihada altları çizilen yerler, Encümenin tadilatıdır. 

Reis 
Afyon 

Ali 
Kâtip 

Malatya 
Mahmut Nedim 

Aza 
Niğde 
Galip 

Aza 
Siverek 

Mazbata Muharriri 
Rize 

Ekrem 
Aza 

Malatya 
Kılınç Ali 

Aza 
Bitlis 

Muhittin Nami 

Kadri Ahmet 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

İhtiyat Zabitleri ve İhtiyat Askeri Memurlarına 
müteallik (1/1120) numaralı lâyihai kanuniye Encü-
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menimize havale edilmiş olmakla Müdafaai Milliye 
Vekili Beyefendi de hazır olduğu halde mütalaa ve 
tetkik edildi. 

Mezkûr lâyihanın ancak cezaya müteallik mevaddı 
üzerinde Encümenimizce müzakerat cereyan etmiş 
olup, bu maddeler, tekliflerine saik olan esbabı muci
be dinlendikten sonra muvafık görülmüş, yalnız 23 
ncü maddede (meslek ittihaz) ibaresi yerine, daima 
kullanılagelmekte olan ve maksadı daha iyi ifade eden 
(ttiyad eden) ibaresi ka'bul edilmiştir. Heyeti umumi-
yeye arz olunur. 

liye Encümeni Reisi 
Mustafa Feyzi 

Aza 
Antalya 

Ahmet Saki 
Aza 

Çorum 
Münir 

Kâtip 
Yozgat 

Ahmet Hamdı 
Aza 

Konya 
Tevfik Fikret 

Aza 
Saruhan 
Kemal 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Encümeni 
Karar Numarası : 144 

Kayıt Numarası : 1/1120 

Bütçe Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

İhtiyat zabit ve ihtiyat askeri memurlar hakkında 
olup, Heyeti Umumiyenin 9.4.1927 tarihli içtimaında 
Müdafaai Milliye, Adliye ve Bütçe Encümenlerine 
havale buyurulan kanun lâyihası Müdafaai Milliye, 
Adliye Encümenleri mazbatalariyle birlikte Encüme
nimize tevdi kılınmakla Müdafaai Milliye Vekili Re
cep Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Lâyihai kanuniye Encümenimizce ancak malî te-
siratı itibariyle mütalaa olunmuş ve bununla istihdaf 
olunan gayeye vüsûl için her sene bütçesine şimdiden 
miktarının tayini mümkün olamayacak derecede bir 
masrafın ithali lâzım geleceği tabiî olmakla beraber, 
memleketin menafii iktizasından bulunan lâyihai ka-
nuniyenin Müdafaai Milliye Encümeninin tadilatı dai
resinde kabulü Encümenimizce de zaruri görülmüştür. 
Heyeti umumiyeye arz ve takdim kılındı. 

Reis 
Çatalca 
Şakir 

22 Mayıs 1927 

Aza 
Rize 

Ahmet Münir 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 

Aza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 

Aza 
Ertuğrul 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Doktor Fikret 

Hükümetin Teklifi 

İhtiyat Zabit ve İhtiyat Askeri Memurları Kanunu 

1. — İhtiyat zabit ve memur sınıfı seferde muhtelif 
kadro boşluklarını doldurmak suretiyle yapılmıştır. 

Bu sınıfa ayrılan hazar vaktinde yetiştirilmek üze
re talim ve manevralarda bulundurulurlar. 

2. — İhtiyat zabit, ihtiyat askeri memurları şunlar
dır : 

A) Ordu, bahriye ve jandarmadan mütekait ve 
müstafi olanlardan ihtiyata ayrılanlar (Kabayihi mü-
tehakkika ve maluliyeti daime sebepleriyle tekaüt 
edilenler ihtiyata ayrılmazlar.) 

B) Bu kanunun neşrinden evvel ikinci sınıf na-
miyle ihtiyat zabit ve memurlarından oldukları tas
dik kılınanlar. 

C) Gedikli küçük zabitlerden ihtiyat mülâzımı 
olanlar, 

D) Bu kanuna göre ihtiyat zabiti yetiştirilenler
dir. 

İhtiyat Zabit Yetiştirilmesi 
3. — Her sene yapılan son yoklama neticesinde 

sağlam ve sakat asker edilenlerden orta, tam devreli 
lise ve muadilleriyle, yüksek ve tali derecedeki mes
lek mektepleri, tüccar, kaptan ve çarkçı mektepleri ve 
muadil mekteplerden ve darülfünundan mezun bulu
nanlar sekizinci maddedeki şartları haiz oldukları hal
de ihtiyat zabiti yetiştirilmek üzere tahsillerinin nevi 
ve kabiliyetlerine ve Müdafaai Milliye Vekâletince 
takdir edilecek ihtiyaca göre muhtelif sınıflara ayrı
lırlar. Bunlardan tüccar kaptan ve çarkçı mektebinden 
neşet edenlerde Bahriye Vekâleti emrine verilir ve as
keri ehliyetnameyi haiz olup, olmadıklarına göre aşa
ğıdaki cetvelde yazılı müddetlerle talim ve tahsile tabi 
tutulurlar. Cetvelde gösterilen hizmet müddetleri me
zun bulunan mektebe nispetle değil ibraz edilen askerî 
ehliyetnamenin derecesine göredir. 
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Kıtada Mektepte ve 
Sofairıcfe Sefain ve 
Talim va Müesseselerde Zabit Vekilliği 
Terbiye Tahsil île Hizmet Yekûn Askeri Ehliyet Vesikası 

4 6 

2 6 

6 18 

6 16 

6 14 

Aşağıdaki mekteplerden mezun 
olup da asikeri ehliyetnamesi bu
lunmayanlar. 

Orta eıhHiyetnamıesi olanlar (Orta 
mektepler ve muadilleri mezunla
rından orta öhliyetnamesti olanlar) 

Tam ehliyetnamesi olanlar (Tam 
devreli lise muadilleri mezunların
dan tam ehliyetnamesıi olanlar) 

Yüksük ehliyetnamesi olanlar (Yük
sek mekteplerle Tüccar, Kaptan 
ve Çarkçı mektepleri ve Darülfü
nun mezunlarından Yüksek ehli
yetnamesi olanlar.) 
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Kıtada Mektepte ve 
Sefaindc Sefain ve 
Talim ve Müesseselerde 
Terbiye Müddeti Talisi Müd. 

Zabit Vekiillıiği 
İle Hizmet 
Müddeti Yekûn 

16 

14 

Askeiü Ehil'iyeimame 

Üçüncü maddenin başında yazılı 
olup da askeri ehliyetnamesi bu
lunmayanlar. 

Orta ehliyetname'sıi olanlar (Orta 
larından askeri orta ehliyetnamesi 
olanlar) 

Tam ehliyetnamesi olanlar (Tam 
devreli lise muadilleri mezunların-
dan tam ehliyetnamesi olanlar.) 

12 Yüksek ehliyetnamesi olanlar (Yük
sek mekteplerle Tüccar, Kaptan ve 
Çarkçı mektepleni ve Darülfünun 
mezunlarından askeri yüksek eh
liyetnamesi olanlar.) 
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iBunllıaındiaın, oedvöl muıdilbiınıce kuta hizmeti yapan. ve 
ikimıaH edlein veya yüksek 'ehliyetnameyi faaliz oi!,an ıtıaıbip, 
kimyager, eczacı, dişçi ve baytarlar tercihan kendi 
tatbikat mekteplerine ve lüzumunda sıhhî askerî mü
esseselere, sıinaıi kimyagerlerle sanayii madeniye mü
hendislerinden lüzumlu miktarı imalatı harbiyeye, di
ğerleri sınıfları ihtiyat zabitan mekteplerine sevk ve 
buralarda altı aylık bir tahsili ve hizmete tabi tutulur
lar. Bu müddet zarfında bunlar hakkında iaşe, idare, 
ilbas, maaş hususunda Harbiye Mektebi, Ticaret, Kap
tan ve Çarkçılara dahi muvazzaf deniz talebesi gibi 
muamele yapılır. 

İşbu altı aylık müddet nihayetinde iktidarsızlık
ları anlaşılanlar askerlik mükellefi yeti kanununa tev
fikan sınıfları muvazzaflık hizmetlerine ait müddetleri 
tamamlamak üzere çavuş rütbesiyle sınıfları kıtaat ve 
müessıesatına gönderilürier. Bunların mektepte geçen 
altı ayları hizmetli aıskeriyelerind'en miaıhsup edilir ve 
fakat ellerindeki askeri ehliyetname müddetleri naza
rı dikkate alınmaz. 

İktidar ve ehlıiyetleni tasdik kılınanlar ihtiyat zabıt 
vekili nasbedilir ve sınıfları takım kumandanlığında, 
kıtası bulunmayanlar sınıf ve mesleklerine ait işlerde 
altı ay daha hizmet görürler. Bu müddeti muvaffaki
yetle bitirenler muvazzaf zabit vekilleri hakkındaki 
şerait dairesinde ihtiyat mülâzım nasbolunurlar. Mu
vaffakiyet gösteremıiyenler üç ay daha istihdam olu
narak yetiştirilir ve liyakat gösterenler mülâzımlıkla, 
gösteremıiyenler zabit vekilliğiyle terhis olunurlar. 

Bunların muvazzaf sınıfa nakletmek isteyenlerden 
lâzım gelen şartları haiz ve diğer vekâletlerde kanunen 
ncebur veya müteahhit olduğu hizmeti meeburesinti 
ifa ve ikmal etmiş bulunanların nakilleri icra ve Har
biye mektebinde tahsilleri ikmal ettirilir ve yalnız hiz
mete devam etmek arzusunda bulunanların on dördün
cü maddemin ikinci fıkrası mucibince azami iki dev
relik müddet kadar hizmetlerinin devamına aiiıt oldu
ğu Vekâletçe lüzum görülürse müsaade olunur. (Bu 
fazla müddetler, hazarda devreli talimüyelerdieki müd
detlere sayılır.) Mütebakisi terhis kılınır. îhtiyaıt zabit
liğine tefrik edilen efrad askerlik mükellefiyeti kanu
nunun 34 ncü maddesindeki kısa hizmeti 'cabettiren 
şeraiti faaıiz olsalar dahi, İhtiyat Zabitan Kanunu ah
kâmına tabi tutulurlar. 

4. — Arzuları lâbJiık olmak şartıyla kıdemli küçük 
zabitlerden gedikli küçük zabit nasbından itıilbaren on 
yıl hizmetten sonra orduyu terkedenler imtihansız, 
boş yıl ve daha fazla hizmetten sonra ayrılanlarla bu 
kanunun neşrinden evvel ordudan ayrılmış bulunanlar 

imtihan vermek şartıyla ihtiyat mülâzım nasbolunur
lar. 

5. — Vakti seferde görülecek lüzum üzerine cet
velde yazılı müddetlerin azaltılmasına Başkumandanlık 
salâhiyettardır. 

6. — Üçüncü maddedeki hizmetler esnasında veya 
bilahare ihtiyat zabitliği esnasında sıhhatleri bulun
dukları sınıfta istihdama elverişli olmadığı sıhhiye he
yeti raporuyle anlaşılanlar ahvali sıhhiyelerinin mü
sait olduğu sınıfa nakledülebilirler. 

7. — Üçüncü maddedeki hizmetler esnasında mak
bul bir mazeretle her kısmın üçte bininden fazla ta/liim 
ve tahsilline devam edemiyenler devam edemedikleri 
kısmı tamamlamağa mecbur ^dıilirler. Makbul bir ma
zereti olmaksızın muhteff zamanlarda cem'an üç ay 
devamsızlık gösterenler veya suihalleri görülenlerin 
kanuni cezalarıından başka ihtiyat zabitliğe namzetlik 
hakları ref edilerek muvazzaf hiızmetlerinin rriüteba-
küsıiınfim sınıfları dahilinde ikmal etmek üzere kıtaata 
gönderilirler ve devamsızlıkta bulundukları müddet 
lile ellerinde askeri ehliyetnamelerin kendilerine kazan
dırdığı talim ve terbiye müddetleri muvazzaf hizmet
lerinden sayılmaz. 

8. — ihtiyat zabiti ve memuru tefrik olunmak için 
lâzım gelen şartlar 

(A) Askeri Ceza Kanununda yazılı tardı müstel-
zim mahkûmiyeti olmamak, 

(B) Ashabı namus ve haysiyetten olmak, 
(C) Sivil mekteplerim her hangi birinden suiha-

linden dolayı tardedilmemiş bulunmak, 
(D) Mezun bulunduğu mektebin askeri tedris ve 

tattım heyeti tarafından ihtiyat zabiti olabileceği tas
dik edilmek. 

İhtiyat Zabit ve Memurlarının Kayıt Yoklama ve 
Muayeneleri 

9. — İhtiyat zabit ve memurları yoklama zama
nında nerede bulunuyorlarsa o mahal askerlik şubesıin-
ce kayıd ve yoklama edilirler. Bu gibilerin esas nüfus 
kütüğünde mukayyet oldukları askerlik şubeleri, bun
ların kayıd muamelelerinin yapılıp yapılmadığını tet
kike ve bulmaya mecburdur. Bu yoklama Sik yokla
ma sırasında senede bir defa yapılır. 

Her askerlik şubesi, dairesinde mukayyet bütün 
(ihtiyat zabit ve memurlarının isim, rütbe ve hüviyet
lerini gösteren her karye ve mahalle için numunesi 
veçhile doldurduğu letveii hükümete göndererek o köy 
veya mahallelerde hefkesiin, görebileceği yerlere astı
rır. 



Cetvelde yazılı olanların sağlıklarını ve mevcut de-
ğilseler nerelere gitmliş olduklarını ve bunlardan baş
ka ihtiyat zaJbiıtü bulunup bulunmadığını, varsa kimler 
olduğunu ihtiyar heyetlerimden sorar ve kütüklerine 
işaret eder. 

Askerlik şubelerinin bu vazifeleri on ve onbirinc'i 
maddelerde 'ihtiyat zabitlerine düşen vazifeleri izale 
etmez. 

10. — Yoklama ilân kâğıtlarının asıldığı tarihten 
başlıyarak bir ay içinde her ihtiyat zabit ve memuru 
kanunî ikametgâhını ve maluliyeti olup, olmadığını 
adresliyle birlikte mıntakasında bulunduğu askerlik şu
besine şifahen veya mektupla bildirmeğe ve raporla
rının musaddak bir suretini bir defaya mahsus olmak 
üzene göndermeye veya asılımı göstermeğe borçludur. 

Mektup gönderenler müracaatlarını gösterir ve
sika elde etmelidirler. Yoklamadan sonra ikametgâhını 
değiştirenler ayrıldıkları ve gidecekleri yerleri, asker
lik şubelerine bir ay içinde haber vermiye mecburdur
lar, 

Ecnebi memleketlerde bulunanlar dalhi elçilik ve
ya şehbenderler bu müracaatı ve malumatı Müdafaa! 
Miffiye Vekâletine bildirirler. 

Yoklama sırasında istemilen malumatı şifahen ve
ya mektupla bildirmemiş ve kaydını yaptırmamış ve-
lyaihıuıt şubeCıarfi mıntıkam (hıairijıcline güderek yeriıanini de
ğiştirdiklerine dair bir ay içinde şubelerine haber ver
memiş olan ihtiyat zabit ve memurlara, şube reisleri
nin işarı üzerime askerlik kalem reislerince elli lira ce
zayı nakdi hükmıolunur ve tahsili emval kanunu mu
cibince tahsil edilmek üzere evrakı mahalli hükümeti
ne gönderilir. 

Her hangi bir askerlik şubesi kütüğüne kaydını hiç 
yaptırmamış olanlara bu ceza üç yüz lira olup, aynı 
suretle hüküm ve tahsil olunur. 

Bu hale kısmî veya umumi seferberliğin ilânına 
kadar devam etmiş bulunursa cezayı nakdi alınmakla 
beraber emsalleri çağırılmamış veya teoii edilmiş olsa
lar dahi bu gibiler hizmete alınırlar. Seferberliğin ilâ
nında bizziat müracaat etmeyenlerden bilâhare dehalet 
eden veya ele geçenler ayrıca Askeri Ceza Kanununa 
göre ceza da görürler. 

11. — Maluliyet iddia edenlerin, bulunduklan as
kerlik şube dairesinde askeri hastahane veya kıta ve 
müesseseden hangisi varsa onun doktorlarından mü
rekkep bir sıhhiye heyetline, eğer bunlar yoksa kura
ya gelecek çifte hekimlere muayeneleri yaptırılır ve 
muayeneleri neticesi mütehassıs sıhhiye heyetine gön
derilmelerine lüzum görülenler, zaruri masrafları hü

kümetçe verilmek suretiyle en yakın sıhhiye heyetine 
gönderilirler. 

12. — Yoklama bittikten sonra ahvali sıhhiyeleri 
değişenlerde şifahen veya, mektupla şubelerine haber 
vermiye borçludurlar. Bu gibiler kabil ise haber ver
diklerinde, değil ise ertesi yoklama sırasında veya bir 
fırsat çıktığında muayene ettirilir ve neticesine göre 
kütüklerine işaret olunur. 

13. — Seferberliğin ilânında veyahut manevra ve
saire için celb pusulası alındıktan sonra raporla gös-
terilmıiş hâd hastalıklarla ıükûb ve nüzule iktidar bı-
rakmıyan zafiyet gibi katî lüzumum sıhhiye müstenit 
hastalıklar müstesna olmak üzere maluliyet iddiasında 
bulunanların müracaatları vazifelerine başlamadıkça 
nazarı dikkate alınmaz. 

Silah Altına Davet 

14. — Seferberlik ilânında her ihtiyat zabit ve me
muru ilân saatından başlıyarak en çok kırk sekiz saat 
zarfında yola çıkmağa ve köy ve mahallelerin şube 
merkezlerine olan uzaklığına göre şube merkezinde 
bulunmaya mecburdurlar. Mamafih vazıyetin müsa
adesine göre ihtiyat zabitlerinin devletçe görülen lü
zum üzerine hazar ve seferde hizmete çağrılmaları as
kerlik şubelerinıin resmî mühürlerini havi celb pusula
larının kanuni ikametgâha tebliği suretiyle yapılır. Bu 
pusulalar davet olunan zata imza ettirilmemiş olsa da
hi muteberdir. 

Hazarda davet keyfiyeti, bunların manevra, tatbi
kat, atış ve 'konferanslar gibi tedris ve talime müteal
lik mukannen içtimalara iştiraklerimi temin maksa-
diyle ve her iki senede azami bir buçuk ay devam et
mek üzere Heyeti Vekile kararı ile icra olunur. Ecne
bi memleketlerde bulunanlar seferberliğin ilânı tari
hinden itibaren en yakın elçiliğe veya şehbenderliğe 
müracaat etmiye ve haklarındaki emirlerimi almaya 
mecburdurlar. 

Hizmete Çağrıldıkları Halde Gelmiyenler 

15. — Hizmeti askeriyeye çağrılıp mahalli rnüret-
teplerine gitmek için emredilen müddetler içinde kati 
mania olmaksızın gelip vazifelerine gitmedikleri Di
vanı Harplerce sabit olan ihtiyat zabit ve memurları 
askeri Ceza Kanununda buna dair yazılı olan cezala
rı görmekle beraber emsalinin salıverildliğindbn itiba
ren geç kaldıkları müddetin seferberlikte bir misli, ha
zarda yarısı kadar fazla hizmet etmiye mecbur tutu
lurlar. Ceza olarak geçirdikleri müddet kıdem- ve hiz
metlerinden sayılmaz. 
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İhtiyat Zabit ve Memurlarının Muvazzaf Sınıfa 
Geçirilmesi 

16. — Her ne suretle olursa olsun, ordudan ayrı
lanlar muvazzaf sınıfa nakledilemezler. 

Üçüncü maddenin son fıkrası müstesnadır. 

İhtiyat Zalbitlerinin Terfii Ve İstihkakları 
17. — Hazarda ihtiyat zabitlerinin silah altında 

geçmiyen sivil hayattaki müddetleni de hizmetlerinden 
sayılmak şartıyle muvazzaf zabitler gibi terfi ettirilir
ler. Ancak mülâzım olacaklar birer, birinci mülâzım: 
olacaklar ikişer ve yüzbaşı olacaklar sekizer devrei 
talimliyeye iştirak eylemek ve muvafık sicil almak 
şarttır. Bunların terfileriinde kıdem hesabı muvazzaf 
zabitler içindeki hemnasuplı arkadaşları meyanında 
hesab olunur. 

Binbaşı olmak ve binbaşıdan yukarı rütbelere çı
kabilmek muharip sınıfına mahsus olup, ikmali tah
sil etmek ve muvazzaf zabitlere mahsus Terfi Kanu
nundaki bütün kayıd ve şartları ihraz eylemekle meş
ruttur. Ancak bu şeraitten başka 'bahriye sınıfında yüz
başı- olmak için yakın seferler ve binbaşı olmak için 
uzak seferler süvarisi veya çarkçı şahadetnamesini ha
iz olmak lâzımdır. Bu maksatla Terfi Kanununda zik
redilen müddeti asgarinin sülüsünü fiilen ifa etmek 
üzere müracaat edenlerin o duya kabulü münhalat ve-
sa'ir ihtiyaca t nazarı dikkate alınarak ait olduğu vekâ
letçe takdir olunur. Seferde bütün sınıflar ve rütbeler 
/içim muvazzaf zaıbilt'ıar giıbi Terfi Kamununum ahkâmı
na tabi olurlar. Seferde memurin dahi terfi edebilirler. 

18. — Ordudaki vazifelerini hüsnü suretle ifa et
tikleri mafevklerimce tasdik kılınanlar memur iseler, 
ordudaki hizmetleri kendi memuriyetindeki kıdemle
rine dahil edilir ve bu gibilorden lâzım gelen evsafı ha
iz olanlar memuriyet istediklerinde diğer taliplere ter
cih olunurlar. 

19. — Hizmete çağrılan ihtiyat zabit ve memurları
na ceîb ve terhislerinde usulü veçhile harcırah verilir. 

20. — Umumî ve kısmî seferberlik için çağrılan 
mülâzımlara; ve yüzbaşılara bir defaya mahsus olmak 
üzere elbise ve teçhizat tedariki için tahsisatiyle bera
ber birer maaş miktarında ikramiye verilir. 

21. — Seferberlikte silah altına alınana ihtiyat za
bit ve memurlarına terhislerinde vazife verildiği tarih
le sah'verildıikleri tarih arasındaki hizmet müddetleri 
bir sene olursa harcırahından başka tahsisat ile birlik
te iki maaş, iki sene İse ta hsisatiyle beraber üç maaş 
'ikramiye verilir. 

Daha fazla senelerin beheri -için maatahsisat bir 
maaş zammedilir. Birindinin hitamından, sonra sene

nin küsuratında altı aydan noksanı nazarı dikkate alın
maz fazlası bir sene saydır. 

İhtiyat Zabit Ve Memurlarının Af Ve İhraçlajrı 
22. — İhtiyat zabit ve memurları hazar ve seferde 

ancak tahdidi sin Kanununda yazılı yaşlara kadar hiz
mete celbolunurlar. Bu yaşlar dahilinde bulunanalar-
dan sıhhiye heyetlerinin raporlarıyle ahvali sıhhiyeleri 
kıta hizmetlerinde istihdama müsait olmıyanlar ordu
nun hafif, sabit ve geri hizmetlerinde istihdami edilirler. 
Ancak, seferin icabatı olarak lüzum görüldüğü takdir
de, tahdidi sin Kanununda yazılı yaşların beş yaşa ka
dar fevkinde bulunan ihtiyat zabit ve memurları dalhıi 
ahvali sıhhiyesi müsait olanlarının en gençlerinden 
başlanarak celb ve orduda istihdam alunurlajr. 

İhtiyat Zabitlik Ve Memurluk Hakkını Kaybettiren 
Sebepler 

23. — Aşağıdaki sebepler, bu sınıftan çıkarılmayı 
ve yaşlarına göre halklarında askerlik mükellefiyeti 
Kanununun tatbikini icabettirir. 

a) Ordu haricinde bulundukları müddet esnasın
da muhilli şeref ve haysiyet halleri meslek ittihaz et
tiği bir heyetin tetkikatına müsteniden Müdafaa/i Mil
liye Vekâletince! tahakkuk edenler, 

,B) Ordu dahil ve haricinde tardı müstelzirn ola
cak derecede her hangi bir mahkeme tarafından mah
kûm olanlar, 

C) Ordu haricindekıi memuriyetinden müebbeden 
mahrumiyet cezasına mahkûm olanlar, 

D) Mahkeme karariıyle hilelimüflis olduğu ilân 
edilenler, (Tekrar iadei itibar ettiği takdirde rütbesi 
iade olunur.) 

H) Askeri Ceza Kanununun 200 ncü maddesinde
ki tekaüden silki askeriden ihracı müstelzirn efali irti-
kâb edenler. 

Hususi Vazaif 
24. — Mesleklerindeikıi iktidar ve ihtisaslariyle te

mayüz ederek tanınmış ihtiyat zabitleri ve memurları 
seferde lüzum ve ihtiyaç derecesinde askeri fabrika
larda ve Askerî İlim ve fen müesselerinde ve mıaika-
matta vazife ve mevkileriyle, mütenasip maaşlarla ve 
kendilerine tahsis kılınacak elbise ile istihdam oluna
bilirler. 

İhtiyat Zabit ve Memurlarının İstisna ve Tecilleri 
25. — İhtiyat zabit ve memurlarından hiç birisi ha

zar ve sefer hizmetinden istisna edilemez. Ancak Bü
yük Millet Meclisi azaları mebusluklarının devamı 
müddetince müeccel sayılırlar. Atideki cetvelde yazılı 
memuriyet ve hizmet sahipleri işbu memuriyet ve 
hizmetlere tayinlerde seferberlik emrimin ilânından ev
vel tasdik edilmiş olmak şartiyle ve memuriyetlerinin 



devamı müddetine münhasır olmak üzere yalnız vak
ti seferde teciil olunurlar. <Bu tecil keyfiyeti Başkuınan-
damlıkça tayin edilecek ihtiyaç zamanına kadar devam 
eder. Bu cetvelin gösterdiği vazife ve memuriyetler 
ashabının isimleri her sene kayıd ve tespit olunur. 

İşbu ihtiyaç Başkumandanlık ile Hükümet arasında 
takdir ve tespit olunur. 

1. Şûrayı Devlet devairi reisleriyle azaları, 
2. Divanı Muhasebat reis ve azaları, 

3. Başmüddeiumumi ile bilumum mahakim reisi 
ve aza ve aza mülâzımları, müddeiumumini muavin
leri, hâkimlerle muavinleri, müstantikler, ceza (reisle
ri, sıfatı kazaiyeyi haiz muavinleri, icra memurları, ta-' 
bibi adliler. 

4. Elçiler, 
5. Valiler ve şehreminleri ve Vilâyet nüfus mü

dürleri. 
6. Vekâlet müsteşarlariyle heyeti teftişiye reisleri, 

müdiri umumiler ve müdürler. 
7. Bilumum vekâletler müfettişlerinin harpten 

evvelki kadrosunda mevcut ve müstahdem olan mik
tarın nısfı. 

8. Dört müesseseatı nafıa komiseri, dört vilâyete 
bir baş mühendis. 

9. İki ticaret, iki sanayi, dört ticareti bahriye, al
tı iktisat müdüri umumisıi. 

10. Leyli kız ve erkek lisesi müdürleri, leyli ikiz 
ve erkek orta mektep müdürleri, leyli kız ve erkek sa
nayi mektebi müdürleri, leyli kız ve erkek muallim 
mektebi müdürleri, leyli musiki muallim mektebi mü
dürleri, leyli köy muallim mektebi müdürleri, leyli or
ta muallim mektebi müdürleri, Yüksek muallim mekte
bi müdürleri, Mektebi mülkiye müdürleri, Maarif rain-
taka eminleri, Talim ve Terbiye Dairesi Reis ve aza
ları, Darülfünun emini ile fakülte reisleri. 

11. Diyanet İşleri Reisli, 
12. Elçilik müsteşarları ve başkâtipleri, 
13. Başşeihbenderlerle şehbenderler ve şehben

der vekiller», 
14. Kaza kaymakamları, 
15. Vilâyet defterdar ve muhasebecileri, 
16. Nahiye müdürleri, 
17. Kaza mal müdürleri, 
18. Hara müdürüyle iki mütehassıs baytarı, mm-

taka; ziraat başmüdürleri, dört vilâyete bir ziraat mü
dürü, haşefat mücadele müdürleri. 

19. Vilâyet sıhhiye ve baytar müdürleriyle vi
lâyet merkez kazaları hariç olmak üzere her kazaya 
bir hükümet tabibi. 
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20. A) İdarai umumiyeye ait müessesatı sıhhi
yenin etibbası, işbu müessesatın veçhi tahsisine ve 
ihüiyacatı mahallliyeye göre Müdafaai Milliye ve 
SıMhliye vekâüleltieri amasında biı'ımüzakere tS3p.it ve 
tera Vekilleri Karariyle terk olunur. 

B) İdarei hususiye, belediye, şehremanetleri mü
essesatı sıhhiyesinde bir operatör, bir bakteriyolog, 
her yüz hasta için bir eczacı ve hasta adedi yüzü ge
çerse her yüz hasta için bir tabip daha. 

21. Askeri ve mülkî ' hastahane bulunmayan 
yerlerde şahsî teşebbüsleriyle seferberlik emrindten 
evvel açılarak hali faaliyette bulunan hususi hastana-
neler etibbası, beher yüz yatağa bir doktor hesabiyle. 

22. — Nüfusu on bine kadar olan kasabalarda bir 
eczahane ve eczacı bundan fazla olan şehir ve ka
sabalarda bir eczahane ve eczacı bundan fazla olan 
şehir ve kasabalarda her yirmi bin nüfusa bir ecza
hane ve eczacı hesap edilir ve bırakılır. 

23. Vekâletlerle, idarei hususiye şehremanetleri -
•ne merbut hıfzıssıhha müesseseleri, kimyahane, bak-
terüyolojihane, kuduz, serum, aşı daırüssınaası gibi 
müessesattaki etibba, baytar, eczacı, kimyagerlerden 
hüdematı fenniyelerinin icabettirdliği miktarda bıra
kılır. 

24. Kömür havzalarında ve imalâtı harbiyeye 
muktazi maadin ocaklarında ve seyrisefain idaresiy
le alelumum demiryoMar ve demiryollarının müntehi 
olduğu limanlardaki ihtiyat zabit ve memurlarından 
vücutlarına ihtiyaç olup, vakti hazarda iisimleri He
yeti Vekilece tespit edilmiş olan kısmı. 

26. Umumî veya kısmî seferberlikte tabip, bay
tar, kimyager, eczacı ve dişçilerin evvelâ serbest çakı
şanları, badehu yirmi beşinci maddenin fıkaratı muh
telif es i haricinde kalanları yaş sırasiyle hizmete cel-
bedilirler. Şu kadarki işbu sıraya riayet zarureti bir 
mıntaka ihtiyacının ikmali için diğer mıntakaya mü
racaatı mecburi kılmaz. 

27. İhtiyat zabit ve memurları silah ailtına da
vet edildikleri zaman askeri elbiseyi giymeye mec
burdurlar. Atideki ahvalde de askeri üniformaılaırı-
nı giyebilirler. Ancak bu kıyafetle suihareket ettik
leri takdirde aynı muvazzaf zabitler gibi mesul olur
lar. 

A) Bayramlarda, 
B) Evlendikleri gün. 
28. İhtiyat zajbit ve memurları bu hüviyetlerini 

ordu haricinde şerefli bir unvan olarak kartlarında 
ve başka istiim ve mıesfek ilâve ©dimemliş fanzaiajrao-' 
da istimal edebilirlerse de nüfusu şahsilerini veya as-

http://tS3p.it
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kerük haricindeki mesleklerinde menfaatlerini te
min için .istimal edemezler. Ticarethane mağaza ve 
müessese... Ilı. tlanlliarındıa bu unvanın istimali mem
nudur. 

Muvakkat Madde. — Aşağıda gösterilenlerin ih
tiyat zabitliği ve ihtiyat askeri memurluğu şu şartlar 
dairesinde yapılır. 

A) Evvelce hesap memurluğu sınıfından yetişip 
de hesap memur vekili olarak salı verilirmiş bulunan
lar. (Bunlar çağrıldıkları zaman ihtiyat hesap memur 
muavini olarak istihdam olunurlar.) 

B) İşbu Kanunla ref edilmiş olan 438 numaralı 
ve 13 Mact 1340 ve 531 numaralı ve 13 Kânunuev
vel 1340 tarihli kanunların neşrinden evvel mektep
ten neşet ederek staj görmeksizin kıtalarda kısa hiz
metini yapanlarla aynı şartlar altında neşet edip de 
kısa hizmetlerimi görmeyen ve zabitlik rütbesini al
mayan bütün sivil etibba, eczacı, kimyager, dliş ta-
bipleriyle baytar mektebi âlisinden ve muavin bay
tar mektebinden çıkanlar, çağrıldıklarında mukadde
ma emsalimin lilk çağrılışları ndaki rütbe ile tavzif 
olunurlar. 

C) Harbiye ve levazım mekteplerinde tahsillini 
bitirdikten sonra ihtiyat zabitliğine namzet olarak sa
lı verilmiş bulunan kısa hizmetlilerle umumi harpte 
ve istiklâl Harbinde ihtiyat zabit namzedi olarak ne
şet edip muhtelif sebeplerle terfi edemiyen, namzet
lik haklafrı baki oıl)dluğ ulhlaı1|de ıtarhiis ©dilltmliş aJlanflaır, 
Bunlardan ilk çağrılışlarında bir buçuk ay kıtada, ve
ya levazım hizmetlerinde veya müessesatta istihda
mından sonra liyakatleri görülenler ihtiyat zabit ve
kili nasbolunurlar. Liyakatleri görülimeyenlierin ih
tiyat zabitliğin? namzetlik hakları ref edilerek ihtiyat 
çavuş olurlar. 

D) Kısa hizmetler;ni kıtalarda ve atış mektep
lerinde ve sınaî kimyagerlerden olup da imalatı har-
biyede bitirenler, ilk çağrılışlarında bu kanuna göre 
altı ay mektep ve müessesata tahsil gördükten sonra 
ihtiyat zalbit vekili olurlar. 

Muvakkat Madde. — Muvazzaflığı üktisab etme
miş olan ihtiyate zabitlerinden mülâzım ve yüzbaşı 
rütbesinde bulunanlar talip olurlarsa lâzım gelen ev
safı haiz bulundukları ve muvazzaf zabıtanın tabi 
oldukları bilumum kavanin ve esasata tabi olacakları 
hakkımda kâltiiibiadlden tmıusaıddak taahhüt ıseımedi ver
dikleri takdirde usulü mevzuası dahilimde yetiştiril
mek şartiyle muvazzaf sınıfa nakilleri caizdir. Bun
lardan bilâhare ikmali tahsilde muvaffalk olamayan
lar bulunursa tekrar ihtiyat sınıfına iade ve teriıCs 
kılınırlar. 

AHteıluimJum ihtiyat zabfilt ve memturiarı muvazza
fa nıaıkletmeksizin dahi ıhazarda Müdafaai Milliye 
Vekâletince lüzum görülür ve kendileri de arzu eder
lerse kadro ihtiyacına göre kumanda mevkilerinden 
hariç vazifelerde kullanılabilirler, işbu her <M hu
sustaki oevaiz llüzuim müıttefi dliuncaıya kadar devam 
edebilir. 

29.— işbu Kanunun muhtelif maddelerinin tat
bikatına ait teferruat, yapılacak talimatnameler'e 
tanzim olunur. 

30. — Bu Kanuna muhalif bilcümle ahkâm ik 
5 Nisan 1326 tarihli ihtiyat Zatoitan Kanunu ve zey
li mülgadır. 

31. — Bu Kanun neşri tarihinden beş ay sonra 
muteberdir. 

32. — Bu Kanunun ahkâmına icra Vekilleri He
yeti memurdur. 

Başvekil Adliye Vekili 
ismet Mahmut Esat 

Müdafaai Milliye Vekili Baıhriye Vekjili 
Recep ihsan 

Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 
M. Cemil Doktor Tevfik Rüştü 

Maliye Vekili Maarif Vekili 
Mustafa Abdülhalik Mustafa Necati 

Nafıa Vekili Ziraat Vekili 
Bshiç Mehmet Sabri 

Ticaret Vekili Sıhhiye ve Muaveneti 
Mustafa Rahmi içtimaiye Vekili 

Doktor Refik 

Müdafaai Milliye Encümeninin Tadili 

ihtiyat Zabitleri Ve İhtiyat Askeri Memurları 
Kanunu Lâyiiihasıdır 

Birinci Madde. — ihtiyat zabit ve memur sınıfı 
seferdb muhtelif kadro boşluklarını doldurmak maik-
sadiyle yapılmıştır. 

Bu sınıfa ayrılanlar hazar vaktinde yetiştirilmek 
üzere tâlim ve manevralarda bulundurulur. 

ikinci Madde. — thıtüyat zabit ve ihtiyat askeri 
memurları şunlardır : 

A) Ordu, balhriye ve jandarmadan mütekait ve 
müstafi olanlardan ihtiyata ayrılanlar. (Kabayihi 
müteıhakkika ve malûliyei daime sebepleriyle tekaüt 
edilenler ihtiyata ayrılimaızlar) 

B) Bu Kanunun neşrinden evvel ikinci sınıf 
namüyle ihtiyat zabit ve memurlarından oldukları 
tasdik kılınanlar. 
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C) Gedikli küçük zabitlerden ihtiyat mülâzımı I 
olanlar, 

E) Bu Kanuna göre ihtiyat ^ zabiti yetiiştirilen-
ler dJr. 

İhtiyat Zalbitii Yetiştirilmesi | 
Üçüncü Madde, — Her sene yapılan son yokla- j 

ma neticesinde sağlam veya sakat asker edilenlerden i 
orta ve tam devreli lise ve muadilleri ile yüksek ve ı 
tali derecedeki meslek mektepleri, tüccar, kaptan ve 
çarkçı mektebi ve muadil ımefctepjerıdeın ve dariMü-
'ronıdlaın mıezuın buılluınamılar ısekiizündi maddedeki şart- ' 

lan haiz oldukları halde ihtiyat zabiti yetiştirilmek 
üzere tahsillerimin nevine ve kabiliyetlerine ve Mü-
dafaali Milliye Vekâletince takdir edilecek ihtiyaca 
göre muhtelif sınıflara ayrılırlar. Bunlardan tüccar, 
kaptan ve çarkçı mektebinden neşet edenler de Bah
riye Vekâleti emrine verilir ve askeri ehliyetnameyi 
haiz olup olmadıklarına göre aşağıdaki cetvelde ya
zılı müddetlerle tâlim ve tahsile tabi tutulurlar. Cet
velde gösterilen hizmet müddetleri mezun bulunduk
ları mektebe nisbetle değil ibraz ettikleri askeri eh-
yetraamenin derecesine gönedir. 
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Kıtada 
Sefainde 
Talim ve 
Teribiye 

Ay 

Mektepte ve 
Sefain ve 

Müesseselerde 
Tahsil 

Ay 

Zahit Vekilliği 
ile Hizmet 

Ay 
Yekûn 

16 

Askeri Ehliyet Vesikası 

Aşağıdaki mekteplerden mlezun 
olup da askeri ehliyetnamesi bu
lunmayanlar. 

Orta lahiyetnaımıesi olanlar (Orta 
mektepler ve muadilleri mezunla
rından orta ©hlyetnamesli olanlar) 

14 

12 

Tam ehliyetnamesi olanlar (Tam; 
devreli İse muadilleri mezunların
dan tam ehliyetnamesi olanlar) 

Yüksek 'ehliyetnamesi olanlar (Yük
sek mekteplerle Tüccar, Kaptan 
ve Çarkçı mektepleri ve Darülfü
nun; mezunlarından Yüksele ehli
yetnamesi olanlar.) 
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Kıtada Mektepte ve 
Sefainde Şefaati ve Zabit Veklillıiği 
Talim ve Müesseselerde île Hizmet 
Terbiye Müddetti Taihsülll Müd. Müddeti Yekûn Askerli Ehliyetname 

Ay Ay Ay 

'. 6 6 18 Üçüncü maddenin başında yazılı 
olup da asideni eMiyetnaırıesii bu
lunmayanlar. 

4 6 6 16 Orta, ehliyetnamesi olanlar (Orta 
mektepler ve muadilleri ve mezun
larından askeri orta ehliyetnamesi 
olanlar) 

2 6 6 14 Tam ehliyetnamesi olanlar (Tam 
devrelli lise muadilleri mezunların
dan tam ehliyetnamesi olanlar.) 

0 6 6 12 Yüksek ehliyetnamesi olanlar (Yük
sek mekteplerle Tüccar, Kaptan ve 
Çarkçı mektepleri ve Darülfünun 
mezunlarından asikeri yüksek eh
liyetnamesi olanlar.), 
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Bunlardan, cedvel mucibince kıta hizmeti yapan j 
ve ikmal eden veya yüksek ehliyetnameyi haiz olan 
tabip, kimyager, eczacı, dişçi ve baytarlar tercihan 
kendi tatbikat mekteplerine ve lüzumunda askerî sıh
hî müesseselere, sınaî kimyagerlerle senayiî medeniye 
mühendislerinden lüzumlu miktarı imalatı harbiyeye, 
diğerleri sınıfları ihtiyat zahitan mekteplerine sevk 
ve -buralarda altı aylık bir tahsil ve hizmete tabi tu
tulurlar. 

Bu müddet zarfında bunlar hakkımda iaşe, ibate, 
dlbas, maaş hususunda harbiye mektebi talebesi, tüc
car, kaptan ve çarkçılara dahi muvazzaf deniz tale
besi gibi muamele yapılır, îşbu altı aylık müddet ni
hayetinde ikıtidarsıklıkları anlaşılanlar, askerlik mü
kellefiyeti kanununa tevfikan sınırlarının muvazzaf
lık hizmetlerine ait müddetleri tamamlamak üzere ça
vuş rütbesiyle sınıfları kıtaat ve müessesatına gönde
rilirler. 

(Bunların kıtada, mektepte geçen müddetleri hiz
meti askeriyelerinden mahsup edilir. Fakat ellerinde
ki askeri ehliyetname müddetleri nazarı dikkate alın
maz.) 

'İktidar ve ehliyetlefi tasdik kılınanlar ihtiyat za
bit vekili nasbedilir ve sınıfları takım kumandanlı
ğında (Kıtası bulunmıyanlar sınıf ve mesleklerine ait 
işlerde) altı ay daha hizmet görürler. Bu müddeti 
muvaffakiyetle bitirenler muvazzaf zabit vekilleri 
hakkındaki şerait dairesinde ihtiyat mülâzım nasb-
olunurlar. Muvaffakiyet gösteremiyenler üç ay daha 
istihdam olunarak yetiştirilir ve liyakat gösterenler 
mülâzınılikle, gösteremiyenler zabit vekilliğiyle terhis 
olunurlar. 

Bunların muvazzaf sınıfa nakletmek istiyenlerin-
den talmatnamesinde münderiç şartları haiz ve diğer I 
vekâletlerde kanunen mecbur veya müteahhit olduğu 
hizmeti ifa ve ikmal etmiş bulunanların ihtiyaç ha
linde muvazzaf sınıfa nakilleri icra ve harbiye mekte- I 
binde tahsilleri ikmal ettirilir. 

Yalnız ihtiyat zabiti • olarak hizmete devam etmek 
arzusunda bulunanların Müdafaa ve Bahriye Vekâ-
letlerince lüzum görülürse, on dördüncü maddenin 
ikinci fıkrası mucibince azami iki devre müddeti ka
dar hizmetlerinin devamına müsaade olunur. 

(Bu fazla müddetler, hazarda devrei tâlimiyeler-
delki müddetlere sayılır.) 

İhtiyat zabitliğine bidayeten tefrik edilenler, As- J 
kerlik Mükellefiyeti Kanununun 34 üncü maddesin
deki kısa hizmeti icabettiren şeraiti haiz olsalar da
hi işbu kanun ahkâmına tabi tutulurlar. I 

Dördüncü Madde — Arzuları lâhik olmak şar-
tiyle gedikli küçük zabitlerden, gedikli küçük zahit 
nasbından itibaren bilâfasıla on yıl hizmetten son
ra orduyu terk edenler imtihansız, beş yıl ve daha 
fazla hizmetten sonra ajsnlanlarla bu kanunun neş
rinden evvel ordudan ayrılmış bulunanlar imtihan 
vermek şartiyle ihtiyat mülâzımı nasbolunuriar. 

Beşinci Madde — Vakti seferde görülecek lüzum 
üzerine cedvelde yazılı müddetlerin azaltılmasına 
başkumandanlık salâhiyattardnv 

Altıncı Madde — Üçüncü maddedeki hizmetler 
esnasında veya bilahare ihtiyat zabitliği esnasında 
sıhhatleri bulundukları sınıfta istihdama elverişli 
olmadığı askeri sıhhiye heyeti raporuyle anlaşılanlar, 
ahvali sıhhiyelerinin müsait olduğu sınıfa nakledîle-
bilirler. 

Yedinci Madde — Üçüncü maddedeki hizmetler 
esnasında makbul bir mazeretle her kısmın üçte birin
den fazla tâlim ve tahsiline devam edemiyenler, de
vam edemedikleri kısmı tamamlamağa mecbur edilir
ler. Makbul bir mazereti olmaksızın muhtelif zaman
larda cem'an üç ay devamsızlık gösterenler veya sui-
halieri görülenlerin kanuni cezalarından başka ihti
yat zabitliğe namzetlik haklan ref edilerek muvaz
zaf hizmetlerinin mütebakisini sınıfları dahilinde ik
mal etmek üzere kıtaata gönderilirler ve devamsız
lıkta bulundukları müddet ile ellerindeki askeri ehli
yetnamelerin kendilerine kazandırdığı tâlim ve ter
biye müddetleri muvazzaflık müddetlerinden sayıl
maz. 

Sekizinci Madde — İhtiyat zabiti ve memuru 
tefrik olunmak için lâzım gelen şartlar: 

A) Askeri Ceza Kanununda yazılı tardı müstel-
zim mahkûmiyeti olmamak, 

;B) Ashabı namus ve haysiyetten olmak, 
C) SM1 mekteplerin her hangi birinden suihalin-

den dolayı tardedilmemiş bulunmak, 
D) Mezun bulunduğu mektebin askeri tedris ve 

tâlim heyeti tarafından ihtiyat zabiti olabileceği tas
dik edilmek. 

İhtiyat Zabit ve Memurlarının Kayıd, Yoklama ve 
Muayeneleri 

Dokuzuncu Madde — .İhtiyat zabit ve memurları 
yoklama zamanında nerede bulunuyorlarsa o mahal
lin askerlik şubeslince kayıd ve yoklama edilirler, 

(Bu gibilerin esas nüfus kütüğünde mukayyet 
oldukları askerlik şubeleri, bunların kayıd muamele
lerinin yapılıp yapılmadığını tetkike ve bulmaya 
mecburdur.) 
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Yoklama, ilk yoklama sırasında senede bir defa ı 
yapılır. 

Her askerlik şubesi, dairesinde mukayyet bütün 
(ihtiyat zabit ve memurlarının isim, rütbe ve hüviyet
lerini gösteren, her köy ve mahalle için numunesi 
veçhile doldurduğu cetveli hükümete göndererek, o 
köy veya mahallelerde herkesin görebileceği yerlere 
astırır, 

Cedvelde yazılı olanların sağlıklarını ve mevcut 
değilseler nerelere gitmiş olduklarını ve bunlardan 
başka ihtiyat zabiti bulunup bulunmadığını, varsa 
kimler olduğunu ihtiyar heyetlerinden sorar ve kütük
lerine işaret eder. 

Askerlik şubelerinin bu vazifeleri on ve on birinci I 
maddelerde ihtiyat zabitlerine düşen vazifeleri izale 
etmez. 

Onuncu Madde — Yoklama, ilan kâğıtlarının 
asıldığı tarihten başlıyarak bir ay içkinde her ihtiyat 
zabit ve memuru kanuni ikametgâhını ve maluliyeti 
ölüp olmadığını adresiyle birlikte mıntakasında bulun
duğu askerlik şubesine şifahen veya mektupla bil
dirmeğe ve raporlarının musaddak bir suretini bir 
defaya mahsus olmak üzere göndermeye veya aslını 
göstermeye borçludur. 

Mektup gönderenler müracaatlarını gösterir vesi
ka elde etmelidirler. Yoklamadan sonra ikametgâ
hını değiştirenler ayrıldıkları ve gidecekleri yerleri, 
askerlik şubelerine bir ay içinde haber vermiye mec
burdurlar. 

Ecnebi memleketlerde bulunanlar dahi elçilik 
veya şehbenderliğe müracaatla vesikasını kaydettire-
cefctir. Elçiler veya şehbenderler bu müracaatı ve ma
lûmatı Müdafaai Milliye Vekâletine bildirirler. 

Yoklama sırasında istenilen malumatı şifahen ve
ya mektupla bildirmemiş ve kaydını yaptırmamış ve
yahut şubeleri mıntakası haricine giderek yerlerini 
değiştirdiklerine dair bir ay içinde şubelerine haber 
vermemiş olan ihtiyat zabit ve memurlar, şube reis
lerinin tahriri iş'arı üzerine askerlik kalem reislerince j 
elli lira cezayı nakdi hükmolunur ve Tahsili Emval 
Kanunu mucibince tahsil edilmek üzere evrakı mahal
lî hükümetine gönderilir 

Her hangi bir askerlik şubesi kütüğüne kaydını 
hiç yaptırmamış olanlara bu ceza üçyüz lira olup, 
aynı suretle hüküm ve tahsil olunur. 

Bu haller kısmî veya umumî seferberliğin ilânına 
kadar devam etmiş bulunursa, cezayı nakdi alınmak
la beraber emsalleri çağırılmamış veya tecil edilmiş 
olsalar dahi bu gibiler hizmete alınırlar. Seferber

liğin ilânında bizzat müracaat etmiyenlerden bilahare 
dehalet eden veya ele geçenler ayrıca askerî Ceza Ka
nununa göre ceza da görürler. 

On Birinci Madde — Maluliyet iddia edenlerin, 
bulundukları askerlik şube dairesinde askeri hasta-
hane veya kıta ve müesseseden hangisi varsa onun 
doktorlarından mürekkep bir sıhhiye heyetine eğer 
bunlar yoksa kuraya gelecek çifte hekimlere muaye
neleri yaptırılır ve muayeneleri neticesi mütehassıs 
sıhhiye heyetine gönderilmelerine lüzum görülenler, 
zaruri masrafları- hükümetçe verilmek suretiyle en 
yakın sıhhiye heyetine gönderilirler. 

On İkinci Madde — Yoklama bittikten sonra, 
(Maluliyet iddia edenler) şifahen veya mektupla şu
belerine haber verdiklerine dair bir vesika alırlar. 

Bu gibiler kabilse haber verdiklerinde, değilse 
bir fırsat çıktığında veya ertesi yoklama sırasında 
muayene ettirilir ve neticesine göre kütüklerine işa
ret olunur. . 

On Üçüncü Madde — Seferberliğin ilânında veya 
manevra vesaire için celp pusulası alındıktan sonra 
raporla gösterilmiş had hastalıklarla rülkûb ve nüzu
le iktidar hırakmıyan zafiyet gibi kati lüzumu sıhhiye 
müstenit hastalıklar müstesna olmak üzere maluliyet 
iddiasında bulunanların müracaatları vazifelerine baş
lamadıkça nazarı dikkate alınmaz, 

Silah Altına Davet 
On Dördüncü Madde — Seferberlik ilânında her 

ihtiyat zabit ve memuru ilân saatından başlıyarak 
en çok kırk" sekiz siaat zarfında yola çıkmağa ve köy 
ve mahallelerinin şube merkezlerine olan uzaklığına 
göre şube merkezinde bulunmaya mecburdurlar. İh
tiyat zabitlerinin hazarda hizmete çağrılmaları asker
lik şubelerinin resmî mühürlerini havi celp pusula
larının kanuni ikâmetgâha tebliği suretiyle yapılır. Bu 
pusulalar davet olunan zata imza ettirilmemiş olsa 
dahi muteberdir. 

Hazarda davet keyfiyeti, bunların manevra, tatbi
kat, atış konferanslar gibi tedris ve tâlime müteallik 
mukannen içtimalara iştiraklerini temin maksadiyle 
ve her iki senede azami bir buçuk ay devam etmek 
üzere heyeti Vekile karariyle icra olunur. 

Ecnebi memleketlerde bulunanlar seferberliğin 
ilânı tarihinden itibaren en yakın elçiliğe veya şeh
benderliğe müracaat etmeye ve haklarındaki emirle
rini almağa mecburdurlar. 

Hizmete Çağrıldıkları Halde Gelmiyenler 
On Beşinci Madde — Hizmeti askeriyeye çağrılıp 

mahalli rnüretteplerine gitmek için emredilen müd-



detler içinde kati mania olmaksızın gelip vazifelerine 
gitmedikleri Divanı Harplerce sabâ olan ihtiyat za-
'bit ve memurları Askeri Ceza Kanununda buna dair 
yazılı olan cezaları görmekle beraber emsalinin salı-
verildiğinden itibaren geç kaldıkları müddetin sefer
berlikte bir misli, hazarda yarısı kadar fazıla hizmet 
etmiye mecbur tutulurlar. Ceza olarak geçirdikleri 
müddet kıdem ve hizmetlerinden sayılmaz. 

İhtiyat Zabit ve Memurlarının Muvazzaf Sınıfa 
Geçirilmesi 

On Altıncı Madde — Her ne suretle olursa olsun 
ordudan ayrılanlar muvazzaf sınıfa nakledemezler. 

Üçüncü Madde ahkâmı müstesnadır. 
İhtiyat Zabitlerinin Terfi ve İstihkakları 

On Yedinci Madde — Hazarda ihtiyat zabitleri
nin silah altında geçmeyen sivil hayattaki müddetleri 
de hizmetlerinden sayılmak şartiyie muvazzaf zabit
ler gibi terfi ettirilirler. Ancaik, mülâzım olacaklar 
birer ve birinci mülâzım olacaklar ikişer ve yüzbaşı 
olacaklar sekizer devrei tâlimıiyeye iştirak eylemek 
ve muvafık siic-il almak, bahriyede yüzbaşılık kurs
larını ikmal etmek ve yakın seferler süvari ve çark
çı şahadetnamesini: haiz o'lmlalk şarttır.. 

Bunların terfiılerinde kıdem hesabı muvazzaf za
bitler içindeki ber nasıplı arkadaşları meyanırtda he-
sabolunur. 

Binbaşı olmak ve binbaşıdan yukarı rütbelere çı
kabilmek muharip sınıfına mahsus olup, dıkmali tah
sili etmek ve muvazzaf zabitlere mahsus Terfi Kanu
nundaki bütün kayıd ve şartları ihraz eylemekle meş
ruttur. Ancak, bu şeraitten başka bahriye sınıfında 
yüzbaşı olmak için yakın seferde ve binbaşı olmalk 
için uzak seferler süvarisi veya çarkçısı şıhadetname-
sıini haiz olmak lâzımdır. Bu maksatla Terfi Kanu
nunda zikredilen müddeti asgariyenin sülüsünü fiilen 
ifa etmek üzere müracaat edenlerin orduya kabulü 
münhalat vesair ihtiyaca* nazarı dikkate alınarak ait 
olduğu vekâletçe takdir olunur. 

Seferde ihtiyat zabitleri muvazzaf zabitler gibi 
Terfii Kanununun ahkâmına tâbi olurlar. Seferde ih
tiyat memurin terfi edebilirler. 

On Sekizinci Madde — İhtiyat zabit ve memur
larından seferde ordudaki vazifelerini ifa ederek ter
his edilenler, memurlar ordudaki hizmetleri kendi 
memuriyetindeki kıdemlerine zammedilir ve meslek 
ve memuriyeti sabıkalarına veya muadillerine alınır. 
Hazarda ordudaki vazaifi ifa edip, terhis edilenler 
meslek ve memuriyeti sabıkalarında istihdam edilir
ler. 
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On Dokuzuncu Madde — Hizmete çağrılan ihti
yat zabit ve memurlarına celp ve terhislerinde usulü 
veçhile harcırah Verilir. 

Yirminci Madde — Seferberlikte silah altına alı
nan ihtiyat zabit ve memurlarına terhislerinde vazi
fe verildiği tarih ile salıverildikleri tarih arasındaki 
hizmeti müddetleri bir sene olursa harcırahından baş-
ika tahsisat ile birlikte iki maaş, iki sene ise tahsisa-
tıyle beraber üç maaş ikramiye verilir. Daha fazla 
senelerin beheri için maatahisisat bir maaş zammedi
lir. Birincinin hitamından sonraki senenin küsurların
da altı aydan noksanı nazarı dikkate alınmaz fazla
sı bir sene sayılır. 

Yirmi Birinci Madde — Umumî ve kısmî sefer
berlik için çağrılan mülâzımlara ve yüzbaşılara bir 
defaya mahsûs olmak üzere elbise ve teçhizat tedari
ki için tahsisatiyle beraber birer maaş miktarında 
ikramiye verilir. 

İhtiyat Zabit ve Memurlarının Af ve İhrakları 
Yirmi İkinci Madde — İhtiyat zabit ve memur

ları hazar ve seferde ancak Tahdidi sin Kanununda 
yazılı yaşlara kadar hizmete celbolunurlar. Bu yaşlar 
dahilinde bulunanlardan Sıhhiye Heyetlerinin rapor-
iariyle ahvali sıhhiyeleri kıta hizmetlerinde istihdama 
müsait olmıyanlar ordunun hafif, sabit ve geri hiz
metlerinde istihdam edilirler. Ancak, seferin icaba-
tı olarak lüzum görüldüğü takdirde, Tahdidi sin Ka
nununda yazılı yaşların ıbeş yaşa kadar fevkinde bu
lunan İhtiyat zaibiit ve memurları dahi ahvali sıhhiye
si müsait olanlarının en gençlerinden başlanarak celp 
ve orduda istihdam olunurlar. 

İhtiyat Zabitlik ve Memurluk, Hakkını Kaybettiren 
Sebepler 

Yiılmi Üçüncü Madde — İhtiyat zabit ve memur
luğundan çıkarılmayı ve yaşlarına göre haklarında 
Askerlik Mükellefiyeti Kanununun tatbikini icabet-
tiren sebepler şunlardır: 

A) Ordu haricinde bulundukları müddet esnasın
da muhilli şeref ve haysiyet halleri meslek ve itiyat 
ettiği ciheti askeriyece teşkil edilecek bir heyetin 
tetkikaltına müsteniden Müdafaai Milliye Vekâletin
ce tahakkuk edenler, 

IB) Ordu dahil ve haricinde tardı müstelzim ola
cak derecede her hangi bir mahkeme tarafından 
mahkûm olanlar, 

C) Ördü haricindeki memuriyetimden müebbe-
ten mahrumiyet cezasına mahkûm olanlar, 
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D) Mahkeme karariyle hileli müflis olduğu ilân 
edilenler, (Tekrar iadei itibar etniği takdirde rütbesi 
iade olunur) 

H) Askerî Ceza Kanununun iki yüzüncü madde
sindeki tekaüden silki askeriden ihracı müstelzim 
efali irtikâb edenler. 

Hususi Vazaif 
Yirmi Dördüncü Madde — Mesleklerindeki ik

tidar ve ihtisaslariyle temeyyüz ederek tanınmış olan 
ihtiyat zalbit ve memurları erkânı Harbiye! Umumiye 
Riyaseti ve Müdafaai Milliye Vekâletinin tasvibiyle 
seferde lüzum ve ihtiyaç derecesinde Askeri fabrika
larda ve askeri ilim ve fen müesseselerinde ve ma-
kainatta vazife ve mevkileriyle mütenasip maaşlarla 
ve kendilerine tahsis kılınacak elbiseyle istihdamı 
olunabilirler. 

İhtiyat Zabit ve 'Memurlarının Tecilleri 
Yirmi Dokuzuncu (Madde — ihtiyat zalbit ve me

murlarından hiç birisi hazar ve sefer hizmetinden is
tisna edilemez. Ancak, Büyük Millet Meclisi azaları 
mebusluklarının devamı müddetince müeccel sayılır
lar. 

Atideki cedvelde yazılı memuriyet ve hizmet sa
hipleri, işbu memuriyet ve hizmetlere tayinleri sefer
berlik emrinin ilânından evvel tasdik edilmiş olmak 
şartiyle ve memuriyetlerinin devamı müddetine mün
hasır olmak üzere yalnız vakti seferde tecil olunur
lar. 

İşlbu tecile talbi olan ihtiyat zabit ve memurları
nın silah altına alınacak zaman ve miktarı başkuman
danlıkça takdir ve Hükümetle Başkumandanlık ara
sında tespit olunur. Bu cetvelin gösterdiği vazife ve 
memuriyetler Esbabının isimleri her sene kayıd ve 
tespit olunur. 

1. Şurayı devlet Devairi reisleriyle azaları* 
2. Divanı muhasebat reisi evvel ve sânileri, Müd

deiumumi ve azaları, 
3. Başmüddeiumumi ile bilumum mahakim reisi 

ve aza ve aza mülâzıimları müddeiumumi ve muavin
leri, hakimlerle muavinleri, müstantikler, ceza reis
leri, sıfatı kazaiyeyi haiz muavinleri, icra memurla
rı, tâbibiadliler. 

4. Elçiler, 
5i Valiler ve şehreminleri ve vilâyet nüfus mü

dürleri. 
6. Vekâlet müsteşarlariyle müdiri umumiler ve 

müdürler ve heyeti teftişiye reisleri, 
7. Divanı muhasebat mürakıplarıyle bilumum 

vekâletler kadrosunda mevcut müfettişlerin seferber
lik ilanından evvelki rnllktarının yarısı, 

i 8. Dört müessesatı nafıa komiseri, dört vilâyete 
bir Başmühendis, 

9. İki Ticaret, iki sanayi, dört ticareti bahriye, 
altı İktisat müdiriumumisü, 

10. Leyli kız ve erkek lisesi müdürleri, leyli 
. kız ve erkek orta mektep müdürleri, leyli kız ve er

kek sanayi mektebi müdürleri, leyli kız ve erkek mu
allim mektebi müdürleri, leyli musiki muallim mek-
ıtdbi müdürleri leyli köy muallim mektebi müdürleri, 
leyli orta muallim mektebi müdürü, Yüksek Mual
lim Mektebi müdürleri, Mektebi mülkiye müdürleri, 
maarif mıntıka eminleri, Talim ve terbiye dairesi 
reis ve azaları, darülfünun emini ile fakülte reisleri. 

11. Diyanet İşleri Reisi, 
12.; Elçilik 'Müsteşarları ve başkâtipleri, 
13. 'Başşehbenderlerle şehbenderler ve şehben

der vekilleri, 
14. Kaza Kaymakamları, 
15. Vilayat defterdar ve muhasebecileri. 
16. Nahiye 'Müdürleri, 
17. iKaza Mal Müdürleri, 
18. Hara müdürüyle iki mütehassıs baytarı, 

mıntıka ziraat başmüdürleri, dört vilâyete bir ziraat 
müdürü, haşierat mücadele müdürleri. 

19. Vilayet Sıhhiye ve Baytar Müdürleri ile vi
lâyet merkez kazaları hariç olmak üzere her kazaya 
bir hükümet tabibi. 

20. '(A) İdarei uimümiyeye ait müessasatı sıhhi
yenin etibbası, İşlbu müessesatın veçhi tahsisine ve 
ihtiyacatı mahalliyeye göre .Müdafaai Milliye ve Sıh
hiye Vekâletleri arasında bilmüzakere tespit ve İcra 
Vekilleri Karariyle terkolünur. 

|(İB) İdarei hususiye, belediye, şehremanetleri 
müessesatı sıhhiyesinde Ibir oparalör, bir bakteriyo
log, her yüz hasta bir eczacı ve hasta adedi yüzü 
geçerse her yüz hasta için bir tabip daha, 

21. Askeri ve Mülki hastahane bulunmayan yer
lerde şahsi teşebbüsleriyle Seferberlik emrinden ev
vel açılarak hali faaliyette bulunan hususi hastaha-
neler etibbası, beher yüz yatağa bir doktor hesabiyle, 

22. Nüfusu on bine kadar olan kasabalarda bir 
eczahane ve eczacı. Bundan fazla olan şehir ve ka
sabalarda her yirmi bin nüfusa bir eczahane ve ec
zacı hesap edilir ve bırakılır. 

23. Vekâletlerle, idarei hususiye, şehramenetle-
rine meılbut hıfzıssıhha müesseseleri, Kimyahane, 
bakteriyolojihane, kuduz, serum, aşı darüissınaası gibi 
smüessesattaki etibba, baytar, eczacı, kimyagerlerden 
hizmeti fenniyelerden icalbettirdiği miktar Müdafaai 
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Milliye ve Sıhhiye Vekâletleri arasında bilmüzakere 
tespit ve İcra Vekilleri karariyle terkolunur. 

24. Kömür havzalarında ve imalatı harlbiyeye 
muktazi maden ocaklarında ve seyrisefain idaresiyle 
alelumum demiryollar ve demiryollarının müntehi 
olduğu limanlardaiki ihtiyat zabit ve memurlarından 
vücutlarına ihtiyaç olup, vaıktı hazarda isimleri He
yeti Vekilece tespit edilmiş olan kısmı; 

Yirmi Altıncı Madde — Umumi veya kısmi se
ferberlikte tabip, Ibaytar, kimyager, eczacı ve dişçi
lerin evveâ serbest çalışanları, badehu yirmi Ibeşinci 
maddenin fıkaratı muhtelifesi haricinde kalanları 
hizmete celbedilir. 

wŞu Ikadar ki, işbu sıraya riayet zarureti bir mın
tıka ihtiyacının ikmali için diğer mıntıkaya müra
caatı mecburi kılmaz. 

(Yaş sırası sair mesldklerde gözetilmediğinden 
müsavatı temin için kaldırdık.) 

Yirmi Yedinci Madde — İhtiyat zahit ve memur
ları silah altına davet edildikleri zaman askeri elbise
yi giymeğe mecburdurlar. Atideki ahvalde de askeri 
üniformalarını giyebilirler. Ancak, bu kıyafetle suiha-
reket ettikleri takdirde aynı muvazzaf zabitler gibi 
mesul olurlar : 

A) Bayramlarda, 
B) Evlendikleri gün. 
Yirmi Sekizinci Madde — İhtiyat zabit ve me

murları bu hüviyetlerini ordu haricinde şerefli bir 
unvan olarak isim ve meslek ilâve edilmemiş kart ve 
imzalarında istimal edebilirlerse de, nüfuzu şahsi
lerini veya askerlik haricindeki mesleklerinde men
faatlerini temin için istimal edemezler. 

Birinci Muvakkat Madde — Aşağıda gösterilen
lerin ihtiyat zabitliği ve ihtiyat askeri memurluğu şu 
şartlar dairesinde yapılır : 

A) Evvelce hesap memuru sınıfından yetişip de 
hesap memur ve vekil olarak terhis edilmiş bulunan
lar. 

(Bunlar çağrıldıkları zaman ihtiyat hesap melmur 
muavini olarak istihdam olunurlar.) 

B) İşbu kanunla ref edilmiş olan 438 numaralı 
ve 13 Mart 1340 ve 531 numaralı ve 13 Kânunuev
vel 1340 tarihli kanunların neşrinden evvel mektep
ten neşet ederek staj gömleksizin kıtalarda kısa hiz
metlerini yapanlarla aynı şartlar altında neşet edip de 
kısa hizmetini görmeyen ve zabitlik rütbesini alma
yan bütün sivil etibba, eczacı, kimyager, diş talbip-

leriyle baytar mektebi alisinden ve muavin baytar 
mektebinden çıkanlar. (Çağrıldıklarında mukaddema 
emsalinin ilk çağrılışlarındaki rütbe ile tavzih olu
nurlar.) 

C) İhtiyat zabit namzeti olmak üzere harbiye ve 
levazım mekteplerinde- dokuz ay tahsilden sonra ter
his edilmiş bulunanlarla umumi harpte ve İstiklâl 
harbinde itiyat zabit namzeti olarak neşet edip, muh
telif sebeplerle terfi edemeyerek namzetlik hakları 
baki olduğu halde terhis edilmiş olanlar. (Bunlardan 
ilk çağrılışlarında bir buçulk ay kıtada veya levazım 
hizmetlerinde veya müessesatta istihdamdan sonra li
yakatleri görülenler ihtiyat zabit vekili nasbolunur-
lar. Liyakatleri görülmeyenlerin ihtiyat zabitliğine 
namzetlik hakları ref edilerek ihtiyat çavuş olurlar.) 

D) Kısa hizmetlerini kıtalarda ve atış mekteple
rinde ve sanayi kimyagerlerinden olup da imalatı har-
biyede bitirenler, ilk .çağrılışlarında bu kanuna göre 
altı ay mektep ve müessesatta tahsil gördükten sonra 
İhtiyat zabit vekili olurlar. 

tlkinci Muvakkat Madde — Muvazzaflığı iktisap 
etmemiş olan ihtiyat zabitlerinden mülâzım ve yüzba
şı rütbesinde bulunanlar talip olurlarsa, lâzım gelen 
evsafı haiz bulundukları ve muvazzaf zabitanın tabi 
oldukları bilumum kavanin ve esasata tabi olacakla/ı 
hakkında kâtiblıadilden musaddak taahhüt senedi ver
dikleri takdirde usulü mevzuası dahilinde yetiştiril
mek şart iyi e Muvazzaf sınıfa nakilleri caizdir. Bun

lardan b'îahara ikmali tahsilde muvaffak olamayanlar 
bulunursa tekrar ihtiyat sınıfına iade ve terhis kılı
nırlar. 

Alelumum ihtiyat zabit ve memurla:! muvazzafa 
nakletmeksizin dahi hazarda Müdafaai Milliye Vekâ
letince lüzum görülecek müddetçe ve kendileri de 
arzu ederlerse kadro ihtiyacına göre kumanda mev-
kijerinden hariç vazifelerde 'kullanılabilirler. 

Yirmi Dokuzuncu Madde — İşbu kanunun muh
telif maddelerinin tatbikatına ait teferruat, yapılacak 
talimatnamelerle tanzim olunur. 

Otuzuncu Madde — Bu kanuna muhalif bilcüm
le ahlkâm ile 5 Nisan 1326 tarihli İhtiyat Zabıtan 
Kanunu ve zeyli mülgadır. 

Otuz Birinci Madde — Bu Kanun neşri tarihin
den beş ay sonra muteberdir. 

Otuz İkinci Madde — Bu Kanunun icrayı ahkâ
mına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 


