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1. — ZAPTI SABİK HULÂSASI 
<2, — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1. — MaarlM!! Ompmıiye (Raniunıu ilâyim-

şı. <fl/lî20«X 
Tezkereler 

il. —*' ıKıuıruiçıay TDaJpıu Memıuınu 'sajbılkı îs-
mjajill Halklkı Efendinin ımliiddatii aeaaiyesiinTıın 
tenzil thlalklknnıdla Başvekâlet to^kienaai. 

1. —• Demıkıyoiiarfıyite ırüalküli raemımu ollaın 
mevaddı iınifîMiktiıye ve aşıtMûyemıiı ıhlütkiü-
ıradtç'e ıtesıptiıt '«diteaeikj şemaliıt idalhliliiınidıe mialkfltL-
ınıe ımıülsaade dibasu ıhıaikikıınıda i(jl /1230i) ouma-
üiaJlı feanıuın, flâyflhlasa ve ;NaCa Encümeni 
raazibıaitıası. 

2. — Canilik; Mebusu Talâıt Bey ve di-
fekaısüMH, Ibılıiiirpmı asikierti mailölerfisn talfü-
ıhinıa mütedairi feaniuınpn. fefrmrııcii . atnalddlasiiınıe-
'biir fılkra ıtezyiülıi thıakkıaııda {2I6J7) ınumlarial'i 
ıtekflıiifli Skjamıuınliısıi ve 'Müıdafiaa'i - Mlüliys ve 
Bütçie Enıcıüim©nllıeıii mazibaitafarı. -

3. — (Damga iRanpmuınjuın. dotouızıumıcıu 
nmıaJd'desiiirulıni 85 tmai fiknası laihlfcâmiııriüin ıtiadÜi 
hiafkkunjda (İ /l 233) njunrijariallı ıkaruun lâyiihıası 
ve ıMallıiye ve Büütçıe Enıoüpıiönllıerıi maızlbıa-
ıtalarıı. 
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4. —• Şejkıer omibisairmııa mütedaliır Iklanıu-
muın baş'imıed ve 'petrol linlbüsan ıhıalklkıtnidialkıi 
ıkanunun üıçlüıncû ımiaddd!eırıin|iın ftelfisfiırü. Ihıaik-
ikiiiiıda (3/968) ınpmıarailiı Başvekâlet tezfce-
r-esıi ve Maliye ve Bütçe Encümen'lam mfaız-
toaltaBarv 

5. — iSiıgarıtıa îirikötilierönlkı .teftiş ve mu-
«akıabesıi ıhıaJkkıınıda {J1/1İI89) nıumıaunalıı kıamuın 
lâytühaısı, ve Ticaret ve Adiliye Enaümıanileırli 
mıaızbiata'ilaıtu. 

6. —• ıGiıresuın Melbuısu Hakiki Tamik 
(Beyte; Uimuımıi IsöiıMâfc ve eğilende ve tasu-
<si fetihilâk; verlglaıtr ıhaikjkiıınlda'kü toanıuıniL'ana 
ımjützjöyıyal ıkamuınjuın) onıuınau maiddasönlm <ta-
.idiiiınje daıir 1(2,/59*7) njumanallı teki l i ıkıamjutnıisd 
ve (Müiliye ve Bütçe Enaürnenferfi unazifoaifca-
ları. 

7. — İdare Heyetrnlin, Sunayı Devletin, 
vazifeye ımıülbaşea^ti ıtaırîilhlimıe ikadar 'M'eımiuınk 
Mu!foak!emıat Enicümıeoi 'ile Hayalli azıası faalk-
ikı huzjurlljairııınıiin ve mıezkûr îheyat mfâmprllınıi 
maaş ve lüahsiiılıaŞlaırıtn'imı Şûrayı -Devlet bütçe-
•sıiınden tesviyesi hakkımıda (3/659) nıumtıMı 
töklifâ ıkamuinisi ve Bütçe-~ EncüımeM maz-
ıbatası. , . ' 
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• 8 . — ıFosıta vıe Tallgınalf ve Telefon Me-
tmıorilariı 'haklkıındia (ıl/1.235) nuımiai'ajlı kanun 
lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası. 

9. — Bıozça ve tmır-oz adalarının ma-
baM. idanelerii ıhaiklkıinda (1/K10J7) numaraıtı 
ikanunun lâyihası ve Oarfciye ve Dabllıiye 
[Eaıjçümıenferli ırnaızjbatıailan. 

10. —. Bahriye Vdkjâleitliinjiıı 1927 tnit-
çasiniiın 81 5 ınioi fasilinim 'beşliınai maddesiine 
mevzu ıtalhsisiaitın ımiütıadavit isanmlaye olaıralk 
(i'Sjtjiimıalıi ihalklkflnda (1/12J28) nıumanallıı toanun 
flâylihıası ve Bütçe Bnjdürnıanli nıazJbaltası. 

fil. —• Tunikliye Oumlh'uriiıyatli l e Stosya-
fot Sunalar iCumlhıuniyaîıi a r tanda imza edi
len sular atilâfnamıastiyle Seırdaırâbât /barajının 
(inşaısıma daiir pırıo!to'k!oilum 'tasdiiki halkkuında 
(1/10)9!3) numaralı Ikanun lâyihası ve Bütçe 
ve iH)aıriiıctiye Encümenli ımazjbafcası.. 

12. — IslfiartÜatilk .tanızjimi Ihususunda mp-
ımmiin »vıe müsitahdemıinti ihükümeıt ile idareli 
ihususiye ve .malhalfı Beledi yeller meınsujbinıi 
eşhas, Mlumıum oamLiıyet, işjüiridkât ve ımıüjasse-
saJtia ıtanefctüp ©dan vıazjaıilf nafakanda (1/13122) 
ınmımiaraJİı Ikjanun lâyihası ve Dahiliye Ve;Ad-
i;ya Bncümıanllerti mıaizlbatalıan. 

'13. •—• !PoSüa IKanuinuinıun 11, 15. ve \6 ncı 
maddderıiınde. muharrer (üourafcıın tezyidi 
hakkında, (1/İli CI2). numaralı ve Teligraf ve 
Teteforaj (KMınıu'nıunıuını 219 ınou ımıaıdldıesıinıio ta-
d i i haiklkında (1/U1018) ınıuimiaırtallı toanıun iflâyt-
/halanı ve Fosta, Tallgriaff ve Bütçe Bncü-
ımenllarii mazbataları. 

.'14. — HıairiMye Vekâleti Teşjkfilâıtı Ka
nun lâyihası (1/10)47) ve Hariidiye ve Bütçe 
ıBnjcümıaniIierii niiazlbıai&allarv. 

>15. — Rize Mebusu Ekrem Beyin, Em'-
UlâJk ' ve ilifcam Banikası Kanununun • ibazı. ıme-
Vaddımım 'tefisiiırıi halkçında (4/562) numaralı 
Ikıanıun lâyihası ve Maliye ve Bütçe Bn<oü-
imeri'liöni miaızlbaitalları, 

16. —• Askerli Tekaüt ve İstifa Kanunu
nun ımıuıaddel foelşiincli maddas'i mucibince ve-
ırllknıelfcfce .duta harp zaimlmıının ne sumeıtile dona 
ediHeceğimıe dair îiıkıi 'vekıâilieıt. arasında ımülte-
Ihıâddis dhitülâifın ha l i Ihıaiklkımlda (5/430!) nutma-
ıitaflı iisltiiıda ve Mıâllye ve Bütçe Encümenleri 
mıazIbaJtaları. 

117. — OabeHli'berelkıet Mdbusu Avnii Fa-. 
ısla ve <rüife!kasının, Rize Mebusu marthum, Ra-
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uf Beıyliın aiesüne hidematı 'vatanliye terüibıiın-
dan nnaıaış talhsisi ihalkkımıda (2/545) inurniaınalı 
ıtekllıiıfii toanıurnisıi ye Biütçe Bnlcfümıenli maz-
ibatası. 

İS." '— Tütün İnihliısıaın Kanun ve M-
zlaımjnıamiesiiıne rnıulhallıiıf faarakâtta Ibuluman ba
zı eşhasaın vmsâamam affı baklkıruda (1/10157) 
muımiariallı kanun lâyiıhasu ve" Adiliye ve Büt
çe lEimaümjenfarıi ımıaızfbaitalaıra. 

19. —•• —ıK'Ocaellii Mebusu İbraibim; Bey 
ve rüfekasıraıın,, Ondlu, Blaihırliye ve Jandarma 
Za'bliıfcam ıva MemiurlJn'i 'Haiklkıındaki Kanumun 
onJbiiröinjai ;miaddıasli(nıiın töef sinime dair (4/569) 
ınumanah" tialtorıiri ve Mıallıiya ve B'ütçe En-
oümianjleM; mazibaıtailam. 

20. — llkltiisalt Möcllıisli Alisi sfiaşkiliii 
lılaıkikîinda (1/1 İ l 4 ) nıumianah ıkanuın üâyühıası 
ve Tiö.ar<3t ve Bütçıe Brnoümenlerli mazibata-
îara. 

'21. — Usulüme telvffıiıkan tohıalkibuik ve 
•tödliye edilen veyahut ıtadiye emnine 'najpıte-
d'i3jpitıe vaoilbütıtadiye halimi iıfctiisaıp eiden 
herihanıgli ibir mıasıraifiın ihllâfı ıhıajkjilkjalt ıtıajhıa'k-
fcük ve itediye 'ödlimıiış veya ediaceğüınıi İh-
ibar edanilıane üknaimiiıye 'itası ihalkifaıınıda (1/1H17) 
ouımıanailı Ikanpn lâyiihası ve IMaKiye, Büıtçe 
Bneürnıanllıani miazıbaitlallianı. 

22. — "GelMboliu Mdbusu G&M Nuri Beyjn, 
Tünkliye Büyük IMİÎat MıaclM iHeslalpüarı Tet
iklik Bncıümenli'niin munalkııp ıtaiyin edaüağj: lazjaya 
venileeıek «alhsıiısıaıt Ihalkıkıımıda (2/692) mu-
mıanailiı tekifü Ikanıunıiısli ıile îzjmlir M abusu 
M'ünıir Beyin ısabıik tzımıir Mıelbusu Seyliıt Bey 
marlhumıuın iiıfiam ve enaımllinıdan italep * olu
nan m'üdarmislik mıaapnın ademi' /isıöindadı 
Ihaik'kımda (4/570,) ınıumaınalı 'tafcnirli ve Biütçe 
Bnıoümanıi mazbatıasv ' 

23. — Hudut (Rıibaiait ve taşikiiılaltıının rnıav-
cüt yüzlbalşjiandaın ıkııdamlerii Ihülut elden ve 
elhliiyöier :tasıbiik ^diil'anillamn farlkı talhslisaıtilla-
•rmm süratli itas'vfiyesii ihafkjkınnda ı(]l/ılli80,ı) nu-
•mlarıalu ikıanuin lâyiihası ve Biütçe Encümeni 
mazlbatası. 

24. — Arikara - Ereğli tıalötının ığ'eniş alarak 
inşası hakkında (1/1229) numaralı kanun lâ
yihası ve Nafaı ve Bütçe encümenleri mazba
taları. 
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'Sayfa 
25. — Umumi tahriri nüfus kanununun 

yedinci maddesi aJh'kâlmmın devamı meriyeti 
hakkında (1/1237) numaralı 'kanun lâyihası-
ve Bütçe Encümeni mazbatası, -681 

3. — RİYASET DİVANININ HEYETİ 
UMUMİYEYE MARUZATI 681 

1. — Büzok Mebusu Süleyman Sırrı 'Bey 
ve rüf ekasınm; Bozok isminin Yozgat'a tebdil 
ettirilmesi hat t ında takriri. 681 

2. — Çankırı (Mebusu Talât Bey'in; Köy ' 
Kanununun bazı maddelerinin tadiline dair 
olup, Dahiliye Encümenimde 'bulunan teklifi 
kanunisinin ruznameye alınması hakkındaki 
takriri. 681:682 

3. —f Mardin Mebusu Abdürrezzak Bey'in; 
Salbık Mardin Mebusu merhum Derviş Beyin 
refikasına hidematı vataniye tertibinden maaş 
tahsisi hakkındaki teklifi kanunisini ruznameye 
alınmasına dair takriri. . 682 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 682 
'1. — Kütahya Melbusu merhum . Seyfi 

Efendinin, kterimesiyle mahdumuna hidemaitı 
vataniye tertibinden maaş tahsisine dair ka
nunun ikinci defa reye vazi. 682,800:802 

2. — 1927 senei maliyesi Ri'yaiseticumhur 
'bütçesinde münakale icrasına dair kanunun 
ikinci defa reye vazı, 682,803:805 

3. -— Hükümetle Estern Kumpanyası ara
sında münakit mukavelename ile zeyillerinin 
imza ve teatisin© mezuniyete dair kanunun 
ikinci defa reye vaizi. 682,806:808 

4. — Umumî 'Müfettişlik' Teşkilâtı hak
kında (1/1064) numaralı kanun lâyihası ve 
Dahiliye ve Bütçe encümenleri mazbataları. 682:687 

809:811 

5. — Biga Mebusu Şükrü Beyin, Afyon-
karalhisar'lı Molla zade Süleyman Efendi hak
kında Arzuhal Encümeni tarafından verilen 
kararın Heyeti Umümiyede müzakere ve tetki
kine dair takriri ve Arzuhal Encümeni maz
batası. 687:692 

6. — Ankara Mebusu İhsan Beyin, Memu
rin Kanununun 37 nci maddesinin tadili hak
kında (2/645) numaralı teklif i kanunisi ve Büt
çe Encümeni mazbatası. 692:693 

7. — Demiryollariyle nakli memnu olan 
mevaddı infilâkiye ve iştialiyenin hükümetçe 
tespit edilecek şerait dahilinde nakline müsaa-

• • • • • ' • — 6 7 7 — 

Sayfa 
de itası hakkında (1/1230) numaralı kanun lâ
yihası ve Nafıa Encümeni mazbatası. 693:695 

8. — Canik Mebusu Talât Bey ve rüfeka-
sının, bilumum askerî muallimlerin terfihine -
mütedair kanunun birinci maddesine bir fıkra 
tezyili hakkında (2/637) numaralı teklifi ka
nunisi ve Müdafâa! Milliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları. 695:696 

9. — Damga Kanununun dokuzuncu mad
desinin 85 nci fikrası ahkâmının tadili hak
kında (1/1232) numaralı kanun lâyihası ve 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları. 696:699 

10. — Şeker inhisarına Mütedair kanunun 
beşinci ve .petrol inihisarı hakkındaki kanunun 
üçüncü maddelerinin itefsiri hakkında ,(3/968) 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları. 699:700 

11. — Sigorta şirketlerinin teftiş ve müra-
kalbesi hakkında (1/1189) numaıiali kanun lâ-
yihası ve Ticaret ve Adliye encümiöniteri maz
batalara. ' 700:720 

12. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Be
yin, Umumî ıjistihlâk ve eğlence ve Hususî 
istihlâk vergileri hakkındaki kanunlairia mü-
zeıyyel kanunun onuncu maddesinin taidiiilne 
dair (2/597) numaralı teklifi kanunisi ve Ma
liye ve Bütçe encümenler;, mazbataları. 720:723, 

818:820 
13. — idare Heyetinin Şûrıaiyı Devlötin va

zifeye mübaşereti tarihine kadar Mıömuiin 
Muhakemat Encümeni İle Heyet! 'azası hakkı 
huzurlarının ve mezkûr heyet memurinlı mıaiaş 
ve tahsisatlarının Şûıiayı Dövliat bütçesinden 
tesviyesi hakkında (2/648) num'aıi'ah teklöfi ka
nunisi ve Bütçe Encümeni mazbatası. 723:725,815: 

, 817 
14. — Posta ve telgraf ve telbf on mcimur-

ları halkkî!ndia(l/1235) nuniıaiiiah kanun lâyihası 
ye Dalhilijye Encümeni miaızibaıtası. 725:726 

15. — Bozca ve İmroz adlaferıniin mahallî 
'İdareleri hakkında (1/1107) niutaaralı kanun 
lâyihası ve Hariciye ve D'aıhifye encümenleri 
mazbataları. 726:733 

1:6.— Yedi zatın İstiklâl Miadalyasiylie. tal-
Itiflieri hakkındia Müdafaai Milliye Encümeni 
mazbatası. 733:734 

17. — Bahriye Vekâfetliınin Î92T bütçesii-
•öin. 815 nci faslının beşinci miaddesiiınıe msevdü 
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Sayfa 
•tahsisatın mıütediavid sermaye olaralk istJilmıaM 
hakkında (1 /l 228) numaralı• kamun lâyihası! 
ve Bütçe Enmüceni mazbatası. 734:735 

18. — Türkiye Cumıhurüiyeiti ile Sosyalist 
Şûralar Cumhuriyeti arasında imza edilen su-
llar M'âfnaımıasiîylıe Seırdiarâbât barajının inşa
sına ıdiaiir olan protokolüm tasdiki hajk'kındai 
-(1/1092) numaralı kanun lâyihası ve Nafıa ve 
Bütçe ve Hariciye encümenleri mazbataları. 735: 

742„821:823 
19. — İsltatisttifc tanzimi huSusunida memu

rin v müstahdemini hükümet ile idarei hu-' 
ısuısiiye ve mahallî beledliıyeler mensdbimıi eş
has, bilumum cemiyat, şürekât ve müessesata 
terettüp eden vazâiif hakkımda (1/1222) numa
ralı kanun lâyihası Ve Dahiilye ve Aidiiiiye en
cümenleri mazbataları. 742:746 

20. -— Posta Kanununun 11, 15 ve 16 mcı 
maldldeıllenünde muharrer üeuratın tezyidi hak
kımda (1/1102) nurnıairâlı ve Telgraf ve Tele
fon Kanununun 29 neu madidaaüniin ıtadffi- hak
kımda (1/1108) numaralı kalnun layihaları ve 
Posta telgraf ve Bütçe encümenleri. mazbata
ları. . ' 746:752,833:835 

21. — (1/10:47) numaralı Haridiye Vekâleti 
teşkilâtı kanun lâyihası ve Hariciye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları 752:766 

22. — Rize Mebusu Ekrem Beyin, Emlâk 
ve Eytam Bankası Kanununun bazı mevad-
dinın tefsiri hakkında (4/561) numaralı tak
riri ve Maliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları. 766:768 

23. — Askeri Tekaüt ve Isıüiıfa Kalnumumuıhı 
muaddel beşjinci maddesi mucibince verilmekte 
dllan harp zammının ne suretle icra edilece
ğine d'alir ikii vekâlet arasında mütehaddıiis; ih
tilâfın halli hakkında (5/430) numaralı istida 
ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları. 768: 

769,812:813 
24. — Cebelibereket Mebusu Avni Paşa 

ve röfekaısının, Riize Mebusu merhum Rauf 
Beyim aüleS'ine hidemaıtı 'vataniye tertsbıimdem 
maaş tahsisli hakkında (2/545) numaralı tek
lifi kanunisi ve Bütçe Encümeni mazbatası. 769: 

771,830:832 
25. — Tütün İnhisarı Kanun ve Nizamna

mesine muhalif harekâtta buluman bazı eş-

'Sayfa 
hasın cezalarınım affı halkkındia (1/1057) numa
ralı kanun lâyihası ve Adliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları. 771:776 

26. — Kocaeli Mdbusu İbrahim Bey ve 
rüfekasının Ordu, Bahriye ve Jandarma Za
bıtan ve Memurini Hakkındaki Kanunun on 
birinci maddesinin tefsirime dıaıir (4/569) nu
maralı takriri ve Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları. 776 

27. — İktisat Meclisi Âlisi teşküi hakkında 
(1/1114) numarala kanun lâyihası ve Ticaret 
ve Bütçe encümenleri mazbataları. 776:782,827:829 

28. — Usulüne tevfikan tahakkuk ve tediye 
edilen veyahut emrine raptedillipte vacûbüüıe-
diiye halini iktisap eden herhamgıi bir masrafın' 
hilafı hakikat tahakkuk ve tediye e'dilmDş veya 
edileceğini ihbar edenlere ilkraırriiye iıtası hak
kımda (1/1117) numaralı kanun lâyihası ve 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları. 782:784 

29. — Gelibolu Mebusu Celâl Nuri Beyin, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesapları Tet
kik Encümeninin murakıp tayin edeceği aza
ya verilecek tahsisat hakkında (2/662) numa
ralı teklifi kanuniisli ile İzmıir Mebusu Münür 
Beyin, sabık İzmir Mebusu Seyit Beymerıhu-
mum İtam ve eramillinden talep olunan müder
rislik maaşının ademi istirdadı hakkında (4/570) 
numaralı taikriri ve Bütçe Encümeni! mazba-' 
«ası. 784:786,824:826 

30. —Hudut kıtaat ve /teşkilâtımın mevcut 
yüzbaşılardan kıdemleri hulul edem ve ehliyet- - • 
lera tasdik edilenlerin farkı tahsisatlarınım su
reti tesviyesi hakkında (1/1180) numaralı ka
nun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası. 786:788 

31. — Anlkara - Ereğli hattının gemıifş olarak 
imşaası hakkında (1/1229) numaralı kamum lâ
yihası ve Nafıa ve Bütçe encümenilerii maz
bataları. 788:790 

32. — Umumî Tahriri Nüfus Kanununun 
yedinci maddesi ahkâmanın devamı meriiyetii 
hakkında (1/1237) numaralı kanun lâyihası ve 
Bütçe Encümeni mazbatası. 790:792 

33. — Millî mükerrer siğoıtta teşfciilü hak-
knda (1/969) numaralı kanun lâyihası ve Tica
ret, Adliye ve Bütçe encümenleri mazbataları. 792: 

799 
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BİRİNCİ CELSE 

BedTOVf »zafeerat; .Saat: .14,10 

REİS : Kâzım Paşa ~ 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zofiguldak), Ruşen Eşref İBey •(Afyonka^alıi'sar) 

REİS — 'Celseyi küşad ediyorum. 
Zaptı sabık hulâsası okunacaktır. j 

K HULASASI . 

matlubatı tahakkuk edenlerin matlubatlarının sureti 
tesviyesine, muaddel 27 Kânunusani 1926 tarihli Mah
subu Umumî Kanununun dördüncü maddesinin Me
murin Kanununun 37 nci maddesiyle, Ordu, Bahriye 
ve Jandarma Zabitan ve Memurini Hakkındaki Ka
nunun üçüncü maddesinin tefsirine müteallik lâyiha, 
teklif ve mazbatalar müstaceliyetle müzakere ve. ka
bul edil di 4 

Kütahya »Mebusu merhum Seyfi Efendinin ailesine 
hidematı vataniyeden maaş tahsisine, Riyaseti Cumhur 
'bütçesinde münakale icrasına ve Estern Kumpanyasiy-
le münakit mukavelenamenin imza ve teatisi mezuni
yetine mütedair iki kıta teklifi kanunî ile bir kıta lâ-
yihai kanuniye dahi müstaceliyette müzakere.ve he
yeti umumiyeleri tayini esami ile reye vazolundu. 
~ Müteakiben reye vaz olunan kanunların ve Şûrayı 

Devlet Riyaset ve azalıkları için yapılan intihabatın 
neticesi bittebliğ inikada hitam verildi. 

1. — ZAPTI SAH 

Seksen Birinci İnikat 
23 Haziran 1927 Perşembe 

. Hasan Beyin riyasetlerinde akdolunarak nisaba 
iktiran etmemiş yedi kıta kanun tekrar reye vazedildi. 

Bazı orman mahsulâtının Orman Resminden is
tisnasına dair teklifi kanunî müstaceliyetle müzakere 
ve nazarı itibare alınan takrirle encümene iade olun
du. 

Alev hasıl eden benzinli çakmakların inhisar altı
na alınmasına dair kanun lâyihası ile heyeti mahsusaca 
verilen kararlar hakkında Arzuhal Encümeni mazba
tası müzakere ve reddedildi. 

Şûrayı Devlet Riyaset ve azalıkları için intihabat 
icra kılındı. 

Mektep Vergisi Kanununun üçüncü maddesinin, 
Posta, Telgraf ve Telefon 'Müdiriyeiti Umumiyesinin 
1927 senesi kadrosunun tadiline, İstanbul Avans Ka
nununun ikinci maddesinin tefsirine, 22 ve 3'3 zatın 
İstiklâl Madalyasiyle taltiflerine, iki şahsın idamına, 
bir şahsın hukuku memnuasmın iadesine, Affı Umu
mî Kanununun tef şifine, iki zatin İstiklâl Madalyası 
şeridinin kırmızıya tebdiline, Gümrük Tarifei Umu-
miyesi Kanununa baz! mevad tezyiline, Yemen'den. 
avdet edeceklerin marlubatı için altı ay müracaat müd
deti tayinine, muaddel 27 Kânunusani 1926 tarihli 
Mahsubu Umumî Kanununun ikinci maddesinde mu
harrer müddetin temdidine, mülga Hazinei hassadan 

Lâyihalar 

1. —^Maarifi Umumiye Kanunu lâyihası. (1/1238) 
(Maarif ve Bütçe encümenlerine). 

\ '• "Hezltee^eler 
1. — Kuruçay Tapu memuru sabıkı İsmail Hakkı 

Efendinin müddeti cezaiyesinin tenzili hakkında Baş
vekâlet tezkeresi. (Adliye Encümenine.) 

Rei^vekili Kâtip 
Hasan Hüsnü Giresun 

Kâzım 

Kâtip 
Çankırı 

Talât 
REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında mütalâa 

var mı?.. Zaptı sabık hulâsası aynen kabul edildi. 

• ' • MaaMater 
1. — Demiryollariyie nakli memnu alan mevaddı 

infilâkiye ve iştiatiyenin Hükümetçe tespit edilecek 
şerait dahilinde nakline müsaade itası hakkında 
(1/1230) numaralı kanun lâyihası ve Nafta Encümeni 
mazbatası (Ruznameye) 

2. —Canik Mebusu Talât Bey ve rüfekasının, bi
lumum askerî mamullerin terfihine mütedair Kanu-

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 
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nun birinci maddesine bir fıkra tezyili hakkında 
(2/637) numaralı teklifi kanuisi ve Müdafaai Milliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları. (Ruznameye) 

3. — Damga Kanununun dokuzuncu maddesinin 
85. nci fıkrası ahkâmının tadili hakkında (1/1233) nu
maralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümen
leri mazbataları. (Ruznameye) 

4. — Şeker İnhisarına Mütedair Kanunun besinci 
ve Petrol İnhisarı Hakkındaki Kanunun üçüncü mad
delerinin tefsiri hakkında (3/968) numaralı Başvekâ
let tezkeresi ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları. (Ruznameye) 

5. — Sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi 
hakkında (1/1189) numaralı kanun lâyihası ve Tica
ret ve Adliye encümenleri mazbataları. (Ruznameye) 

6. -— Giresun Mebusu Hakkı Tank Beyin, Umu
mî İstihlâk ve Eğlence ve Hususî İstihlâk vergileri 
hakkındaki kanunlara miizeyyel Kanunun onuncu 
maddesinin tadiline dair (2/597) numaralı teklifi ka
nunisi ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları. 
(Ruznameye) K 

„' 7. — İdare Heyetinin Şûrayı Devletin vazifeye 
mübaşereti tarihine kadar Memurin Mubdkemat En-
cümeniyle heyeti azası hakkı huzurlarınnı ve mezkûr 
heyet memurini maaş ve tahsisatlarının Şûrayı Devlet 
Bütçesinden tesviyesi hakkında (3/659) numaralı tek
lifi kanunisi ve Bütçe Encümeni mazbatası. (Ruzna
meye) 

8. — Posta ve telgraf ve telefon memurları hak
kında (1 /1235) numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye 
Encümeni mazbatası. (Ruznameye) 

9, —• Bozca ve İmroz adalarının mahallî idareleri 
hakkında (1 pil07) numaralı kanun lâyihası ve Hari
ciye ve Dahiliye encümenleri mazbataları. (Ruzna
meye) 
' 10. — Bahriye Vekâletinin 1927 bütçesinin 815 
nci faslının beşinci maddesine mevzu tahsisatın müte-
davil sermaye olarak istimali hakkında (1/1228) nu
maralı kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası. 
(Ruznameye) 

11. — Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist Şûralar 
Cumhuriyeti arasında imza edilen Sular İtilâfname-
siyle Serdarâbât Barajının inşasına dair olan Proto
kolün tasdiki bakında (1/1093) numaralı kanun lâyiha
sı ve Bütçe ve Hariciye Encümeni mazbatası. (Ruz
nameye) 

12. — İstatistik tanzimi hususunda memurin ve 
müstahdemini hükümet ile idarei hususiye ve mahal
lî belediyeler mensubini eşhas, bilumum cemiyat, şü-

rekât ve müessesata terettüp eden vezaif hakkında. 
(1/1322) numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye ve Ad
liye Encümenleri mazbataları. (Ruznameye) 

13. — Posta Kanununun llt 15 ve 16 nci mad
delerinde muharrer ücuratın tezyidi hakkında. 
(1/1102) numaralı ve telgraf ve Telefon Kanununun 
29 ncu maddesinin tadili hakkında. (1/1108) numa
ralı kanun lâyihaları ve Posta, Telgraf ve Bütçe En
cümenleri mazbataları. (Ruznameye) 

14. — (1/1047) numaralı Hariciye Vekâleti Teş
kilâtı Kanun lâyihası ve Hariciye ve Bütçe Encümen
leri mazbataları. (Ruznameye) 

15. — Rize Mebusu Ekrem Beyin, Emlâk ve 
İtam Bankası Kanununun bazı mevaddının tefsiri 
hakkında. (4/562) numaralı kanun lâyihası ve Maliye 
ve Bütçe Encümenleri mazbataları. (Ruznameye) 

16. — Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununun muad
del beşinci maddesi mucibince verilmekte olan harp 
zammının ne suretle icra edileceğine dair iki vekâ
let arasında mütehaddis ihtilâfın halli hakkında. 
(5/430) numaralı istida ve Maliye ve Bütçe Encü
menleri mazbataları. (Ruznameye) 

17. — Cebelibereket Mebusu Avni Paşa ve rüfe-
kasının, Rize Mebusu merhum Rauf Beyin ailesine 
hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisi hakkında. 
(2/545) numaralı teklifi kanunisi ve Bütçe Encümeni 
mazbatası. (Ruznameye) 

18. — Tütün İnhisarı Kanun ve Nizamnamesine 
muhalif harekâtta bulunan bazı eşhasın cezalarının 
affı hakkında. (1/1057) numaralı kanun lâyihası ve 
Adliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları. (Ruzna
meye) 

19. — Kocaeli Mebusu İbrahim Bey ve rüfekası-
nın, Ordu, Bahriye ve Jandarma Zabıtan ve Memu
rini Hakkındaki Kanunun on birinci maddesinin tef
sirine dair. (4/569) numaralı takriri ve Maliye ve 
Bütçe Encümenleri mazbataları. (Ruznameye) 

20. — İktisat Meclisi Âlisi teşkil hakkında. (1/1114) 
numaralı kanun lâyihası ve Ticaret ve Bütçe Encü
menleri mazbataları. (Ruznameye) 

21. — Usulüne tevfikan tahakkuk ve tediye edi
len veyahut tediye emrine raptedilipte vâcibüttediye 
halini iktisap eden her hangi bir masrafın hilaf ıhaki-
kat tahakkuk ve tediye edilmiş veya edileceğini ihbar 
edenlere ikramiye itası hakkında. (1/117) numaralı 
kanun lâyihası ve Maliye^ Bütçe Encümenleri mazba
taları. (Ruznameye) 

22. — Gelibolu Mebusu Celâl Nuri Beyin, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Hesapları Tetkik Encüme-
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ninin murakıp tayin edeceği azaya verilecek tahsisat 
hakkında. (2/692) numaralı teklifi kanunisi ile İzmir 
Mebusu Münür Beyin sabık İzmir Mebusu Seyit 
Bey merhumun itam ve eramilinden talep olunan mü
derrislik maaşının ademi istirdadı hakkında. (4/570) 
numaralı takriri ve Bütçe Encümeni mazbatası. (Ruz
nameye) 

23. — Hudut kıtaat ve teşkilâtının mevcut yüz
başılardan kıdemleri hulul eden ve ehliyetleri tastik 
edilenlerin farkı tahsisatlarının sureti tesviyesi hak-

1. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Bey ve rü-
fekasının, Bozok isminin Yozgat'a tebdil ettirilmesi 
hakkında takriri. 

(REİS. — Takriri okutuyorum. 

Riyaseti Celiieye 
(Birinci 'Büyük Millet Meclisinde Kütahya Mebu

su merhum Cemil Bey tarafından verilen bir takrir 
üzerine (Yozgat) univanının (Bozok)'a tebdil edildi
ği malumdur. Yozgat isminin tebdiline bir lüzum ve 
mecburiyet olmadığı halde sureti tebdil 'bir takım 
yanlış muamele ve muha'berede müşkülâtı intaç et
mekte başka bir fayda temin etmediği de meydan
dadır. Binaenaleyh Meclisi Âlinin karariyle tebdil 
ödilen Bozok isminin kemafıssabık Yozgat'a tashih 
ve tebdili hususuna müsaade buyurulmasını arz ve 
rica eyleriz. 

•23 . 6 . 1927 

Yozgat Yozgat 
Süleyman Sırrı Salih 

Yozgat Yozgat 
Avni Hamdi 

BESİM ÂTALAY BEY (Aksaray) — Her millet 
kendi isimlerini şehirlere verdiği bir zamanda Bozok 
ismi nedir, değiştirelim. 

REİS — Efendim !bu bir karardır. Meclis arzu 
ederse değiştirebilir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (jBozo'k) — Efendim, 
vaktiyle merhum Cemil Beyin bir takriri üzerine ya
pılmıştı. Dahiliye Vekili Bey de bu ismin değiştiril
meline taraftardır. Bendeniz takririmizin reye kon
masını talep ederim* 

DAHİLÎYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekirdağ) — 
-Efen'dim, ^Bozüyük ile «Bozok,» isimleri muamelât
ta da karışıldığı mucip oluyor, 

kında. (1/1180) numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası. (Ruznameye) 

24. :— Ankara - Ereğli hattının geniş olarak inşa
sı hakkında. (1/1229) numaralı kanun lâyihası ve 
Nafıa ve Bütçe Encümenleri mazbataları. (Ruzna
meye) 

25. — Umumî tahriri nüfus kanununun yedinci 
maddesi ahkâmının devamı meriyeti hakkında. 
(1/1237) numaralı kanun lâyihası ve Bütçe Encüme
ni mazbatası. (Ruznameye) 

REİS — Efendim, taikriri reye koyuyorum. Ka
bul edenler el kaldrısırt... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

2 — Çankırı Mebusu Talât Beyin, Köy Kanunu
nun bazı maddelerinin tadiline dair olup, Dahiliye 
Encümeninde bulunan teklifi kanunisinin ruznameye 
alınması hakkında takriri. 

REİS — Takrir okunacaktır. 

Riyaseti Celiieye 
Köy Kanununun bazı maddelerini muaddil tek

lifi feanunim elyevm Dahiliye Encümeninde bulundu
ğu, bir seneden beri de tetkik ve intaç edilmediği 
cihetle Dahilî Nizamneme mucibince ruznameye alı
narak müzakeresini teklif eylerim. 

Çankırı 
Talât 

DAHİLİYE ENCÜMENİ NAMINA AHMET 
MÜNÜR BEY (Kayseri) — Talât Bey arkadaşımı
zın Köy Kanununun bazı maddelerinin tadiline dair 
bir teklifi vardır. Fakat Köy Kanunu henüz çık
mıştır, daha tatbikat sahasmdadır. Üzerinden fazla 
bir zaman geçmemiştirki tadiline lüzum olup olma
dığı anlaşılsın. Dahiliye Encümeninde bu Ikerre ba
zı tadil teklifleri var... Fakat Köy Kanununun henüz 
tatbikat sahasında 'bulunduğunu nazarı dikkate alan 
encümenimiz, üzerinden 'biraz zaman geçsin diye bu 
teklifleri intaç etmemiştir. Arzu buyurulursa ruzna
meye alınır ve çı'karılır. 

TALÂT BEY (Çankırı) — Paşam, 'kanun çıkah 
üç sene oluyor. Henüz çıkmış demekte bir mana yok
tur, Teklifim ufak bir tadilden ibarettir, kabulünü 
rica ödiyorum. S 

iMUSTÂFA BEY (Tokat) — Daha tatbik edil
meyen bazı'köyler vardır,, 

3. - RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 
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REİS — Reyinize arz edeceğim, kabul ederseniz 
ruznameye alırız. Kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmemiştir. 

3. — Mardin Mebusu Abdürrezak Beyin, sabık 
Mardin Mebusu merhum Devriş Beyin refikasına hi-
dematı vataniye tertibinden maaş tahsisi hakkındaki 
teklifi kanunisinin ruznameye alınmasına dair takriri. 

REİS — Takrir okunacaktır. 
Riyaseti Celileye 

Mardin Mebusu sabıkı merhum Derviş Beyin re
fikasına hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisi
ne mütedair olup, uzun zamandan-'iteri Bütçe Encü
meninde bulunan teklifi kanuninin Dahili» Nizamna
menin ol'baptaki maddei mahsusasına tevfikan doğ-

/. — Kütahya Mebusu merhum Seyfi Efendinin 
kerimesi ile mahdumuna hidematı vataniye tertibin
den maaş tahsisine dair kanun. 

2. — 1927 senei maliyesi Riyaseticumhur bütçe
sinde münakale icrasına dair kanun. 

3. — Hükümetle Estern Kumpanyası arasında 
münakit mukavelename ile zeyillerinin imza ve tea
tisine mezuniyetine dair kanun. 

REÎS — Efendim, bu kanunları ikinci defa ola
rak reyinize arz ediyorum. Lütfen reylerinizi istimal 
buyurunuz. 

Efendim, encümen tarafından tercihan müzakere
si teklif edilecek mevâd varsa teklif edilsin. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim, Pazartesi gü
nü Heyeti Umumiye içtimaında Umumî Müfettişlik 
Kanununun bir kaç gün tehirini rica etmiştik. Ten
sip buyurulursa Umumî Müfettişlik hakkındaki ka
nun lâyihasının tercihan müzakeresine karar verilme
sini rica ederiz efendim. 

REİS — Bu kanunun esasen müstaceien müza
keresi kabul edilmiştir. Şimdi diğer mevadda terci
han müzakeresi teklif olunuyor. Bunu reyinize arz 
ediyorum. Kaimi edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

4. — Umumî Müfettişlik Teşkilâtı hakkında. 
(1/1064) numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye ve Büt
çe Encümenleri mazbataları. 

rudan doğruya ruznameye alınıp, Heyeti CeMleçe mü
zakere edilmesini teklif ve rica eylerim. 

23 .. 6 . 1927 
Mardin 

Abdürrezak 

REİS — Encümenin mütalaası var mı? 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ SAKİR BEY (Ça
talca).— Encümende bu kabilden olarak daha bir 
çok evrak vardır. Maalesef getirmeye imkân bula
madık. 

REİS — Efendim, teklifi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmemiştir. 

REİS — Mazbatalar okunacaktır. 
Türkiye Cumhuriyeti 

Başvekâlet 8 , 2 . 1927 
Kalemi Mahsus Müdiriyeti 

Adet : 6/568 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Umumî Müfettişlik teşkilâtı hakkında Dahiliye 

Vekâleti Celilesince tanzim edilen ve İcra Vekilleri 
Heyetinin 30 Kânunusani 1927 tarihli içtimaında te
zekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan kanun 
lâyihasiyle esbabı mucibe mazbatasının musaddak 
sureti leffen takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin iş'ârına mü
sâade buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Es'babı Mucibe 
Elyevm mevcut altmış üç vilâyetimiz umumî bir 

nazarla tetkik edildiği takdirden bu vilâyetlerin ikti
sadî, içtimaî ve coğrafi noktai nazardan yekdiğeriy
le alâkadar bir takım menatıka münkasem olduğu ve 
bu mıntıkaları teşkil eden Vilâyetler arasında umumî 
ve müşterek bir takım menfaatlerin mevcut olduğu 
tezahür eder. İşte işbu müşterek menfaat ve ihtiyaç
ları mahallerinde şâmil bir nazarla tetkik ile bun
ların temin ve tanzimi hususunda nazım olmak ve 
aynı zamanda vilâyatı da sıkı bir teftiş ve muraka
be altında bulundurarak ihtiyacatı idâriyenin lüzum 
gösterdiği hususatı icra etmek üzere Müfettişi Ümu-

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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milik teşkilâtının icrasına lüzum ve zaruret hâsıl ol
muş ve lâyihai kanuniye takdim kılınmıştır efendim. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi , 3.3.1927 

Dahiliye Encümeni 
Karar Numarası : 40 

Esas Numarası : 1/1064 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Umumî Müfettişlik Teşkili hakkında Başvekâlet
ten mevrut ve Heyeti Umumiyeden muhavvel lâyi
hai kanuniye Dahiliye Vekili Beyefendi hazır olduğu 
halde duru-diraz tetkik ve müzakere olundu. 

Evvelce memleketimizin teşkilâtı vilâyet, liva ve 
kâza derecelerine münkasem idi. Vilâyetler üç beş li
vadan müteşekkil, ve daha vasi hududu idariyeyi haiz 
olduğundan herhangi bir mıntikai memleket vilâyet 
manzumei idaresi altında coğrafî ve iktisadî vahdeti, 
idarî ve inzibatî ahengi binnisbe temin edebilmekte 
idi. Vazaifi umumiyei devletin ifası emrinde vilâyet
lerin coğrafî ve iktisadî münasebetlere göre muayyen 
idare mıntıkalarından mürekkep olmasının muhasse-
natı olmakla beraber hususî vazaifin ifasında vilâyet
lerin mülhakat varidatını bir merkezden idare etmesi 
ve teşkilâtı vilâyetin başında olması itibariyle mülha
katın zararına ve merkezi vilâyetin nefine bir hareket 
vukuu da kabili inkâr olmayan bir hakikatti. Teşki
lâtı Esasiye Kanunumuz liva teşkilâtını kaldırarak 
teşkilâtı devleti vilâyet, kaza ve nahiye esası üzerin
den takrir ve tespit ettiğinden vilâyetlerin âdedi ço
ğaldı ve bittabi hududu küçüldü. İktisadî, etnoğrafî 
ve coğrafî vaziyetleri itibariyle vahdet irae eden mın
tıkalarda bir kaç vilâyet meydana geldi. 

'Henüz memleketin nüfusu hali tekemmül ve iş-
baa gelmemiş olduğundan, vilâyet unvanı altında te
şekkül eden manzumei idarenin bazen nüfusu altmış 
bini geçmemekte ve hususî varidatı da vazaifi mahal-
liyesini ifa edemeyecek kadar dun bulunmaktadır. 

/FBva'ku Teş'kiiilâtı Esasiye Kanunıurnuzun tarif'ine 
«nazaran vülâysiardan coğira'fıi vaziyet ve ikjfcisadji mü-
masabdfcktre •nazar'aın teşekkül ve taazzuv etasleni lâ
zım gidlimıekihe Sisede halen mevciiıt vilâyettiler eski 'li
valarım vüllâyetlere ıkailibimıdan 'tahassül etaiış olduk-
Üıacına. nazaran tbuınllaran Teşkilâtı Esasiye Kanomu 
mefhumunla tevtfiikıan hüikıümıetde tetıktilkaıt ioıa oiu-
mianalk vazjiyati coğraıfdye ve rniünaselböti liıkiasıadiye-ı 
lerioie naızaıraını licalbddiaMıerıiın yakdıiğarüyüıe 'bM'eşıÖid-
larak viilâyaülerin teşikıili ve adetlerimin ıtanMisd idarei 
uımumüye ve ihuısuısıiyeferii litibarfiylle 'lâzım olduğu 

tadar Teşiklifflâta Esasiyle Kanaınıumıuzmı «fca anuıhuma 
muvafık* hareket olur, kanıa'atini izhardan Dahiliye 
Emcüimıanıi vanasıte kalarnıaz. Bu teşkilâta az 2iaımiani-

,<da ıbııasınıa takan oilimıadığıınuı nazarı Fütıibaire alan 
"DaMÜyıe Emcüjmıanıi lasıayiiş ive. liınzji'blaıt, lilk&at va rae-
ıruafiıi müştarıakesii Ihasaibaylıe ibir ikjül anız; edem vüıEyeıt-
lertlın, Ibiır mıarikjezıdanı ıfcafıfciış ive mürıalkiaibıasli limlkâmnıi 
'baJhşadan -Umuimli M'ülfeıfcfcişjllk ıtaş!kiM;tı Ihaikfcınıdalkii 
(lâyihayı ıbazı tadilât dona edıenek ikabıuil ötotigiMi. Bıar-
vaçihıilati 'lâyülba Heyetli Umıuımıiyanlim nazara tasvMaıe. 
ara olumur. 

Dahiliye Bndüımıerni 
Raisii ınaımına Mıazlbaifca. İMuihaririiaıi 

Tdk&ıdağı Kaysıerd 
'M.. Faliik AflhunueHt Hlmıi 

Kâtip Aza 
îzmiir Çoriuım 
Kâmil İsmail Kamıaıl 

Aza ' " Aza 
Bozok . (Baliıtoir 

iSüleyman . AM Şuuri 
Aza 

İzmür 
Ahmet Mönıir 

Türklılyie 
Büyülk'MiBat Metalsi" 

Bütçe Enıaüimıanli 
Sayı -: 18:2 - 1/16014 

Bütçe Bnjcümenıi Maızjbatıası 
Riyaseti Gaileye 

/Umumi Müfafctkşi'ik Taştoilâtı hakikımda Başve-
Ikâîatıtan vaHiıt oluip, <H2 Şıibaıt • 11927 taırîiıhinıde Dalhi-
lliye ve Bütçe Encümıaniteninıe 'havale hfüyıurtuılıaın lâ-
'yiıhai 'kanuniye Dahiliye Encümenli mazihaıbasaıiyle 
birlikte enıcümanlkniize 'tevdii fciıınırnıakla Dahiliye; ve 
'Maliliye Velkû'Merli Beyler hazır oldukları halde tet-
kıiik ve miüızâkıare oillunıdu. -

- iHübümiâtiiın 'esbaibıı miudilbasiırade mevcut vtülâyıat-
Harûn Üikıtisıadli, lidtlimai ve ooğrlaıfd , mokıbaıi naızamdan 
bazı manatıka munikasem olduğu ve her mıntuka-
ınan umumu ve mıüşitanelk bir talkım menfıaaıtae rnıa-
Jûk idi'Jip, bunıllaran malhallan ıtatkıilk ve tanemi ve 
'vliılâyatlertkiı ısıskı ,bir teftiş ve müralkajbe 'âllltıındıa ıbu-
toduııullanaik; ddarti lilhbiyacatının yalkmıdiami takljp ve 
»taıtmüınıi içlin ıMüfefctî i Umıutmıiîilk teşikiilâtanıa üii-
ızum igörıülldüğü izah ıkııllıınımıiş ve Dahiliye Encüımıetni 
mazbafiasıınıda dla ıvtilâyat *eş;kiliâtı hazıriasıaıoi mulhta-
cı ısllalh 'olıduğu ive hüik'üımeitoe tetlkliıkat licria olu'nıarıaık) 
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"vazjyötii coğrafiye >ve 'mjü|njaısefbıeî(i likjisadıyeieninıe nıa-
ızaram üoajheıdan tyifâyetferlin tevhidi suretiyle lidiaırei 
fumiuımjiye !ve hususiye icaibaıtnnia dıalha uygun geilidbüle-
oek teşkilâtım yaipılması ââzjiım ıgeldiği ooikıtıaü mjazıarı 
dermjayan ödplıeııeikj hu ısllalhaitıın iiorasıınja kadar asayiş ve 
linzilbatı ve mıenjafflİ mıülşlterıdkiesli Ihasejbıiyle 'bür, ik'üjl arz,-
lekien ıvilıâyatfalin fak meılkıezdan ıfcetfiüiş vıe ırnüraikaıbe-
ısimıi ıtemdpen Umumli Müfettişlik, ' teşkilâtı haklkıımı-
dakıi lâyiilhıali ıkjanpnıiyenin "esas litilbaırliyle. kjalbuil ve 
maddelerde bazijtadilâıt ücrası 'tensip öd'ildıiü göste-
mîmiişitiir. ' • ' . - • ' 

Vilâyet teşkilâtlımın, gerek idarai umumiliye, gerek 
liıdamai hususfiya 'vazaiifiimin layifciyle itfasına müsait 
loMadığı geçen, .sene ınıafzaırı dilMcıate alımaraik ıbaızji 
vilâyetlertim tevhidi kalbul .ve yetmiş üç vilâyet alt- • 
muş üçe 'tenziil «dilmfj'ş &dliı, Coğrafi vıe liiklüisıaıdıi valh-
Idetller, idari ve linzjübıatıi ahıartk ve (ihtiyaçlar derpiş 
•edŞÜooe. vdilâ yatlar adedimün mpmikıüm; olduğu kadar 
tehklisine çlalısıimaık; yolumda, Dahiliye 'Encümenince 
saridoHunam mütalaaya eniaürnıeniJnTJİzce de ûşpiralk .eldil-
mök mıuva'fıık görülmüştür. 

Esasen Umumi Müfa^iısîik ıdsreüaitîii (idarıiyeden 
madut oilimjayıp, hu ısur,e6le temim edülecek mıemafii 
daha ziyajde mulvalkikat ibür zamana cve ifievfcaCâde ıiıht!i-
yadaıta münhasır ıkailacağımdan vilâyetler teşkilâtınım 
'ıslahı ıdalhıa umumli ve daliımıi feıiffi tetltoir olliaıcağı, şülp-
Ihıesıizjdlir. Amicalk, Mlâyaıilıer ıteşjkilllâıiuında ıslahat yap-
malk 'esaslı tetMlkıaıta ive hür hayli .zamamıa tevakkuf 
ledaoeğli elifhaüla umumi müfettişlik teşjkilâıtiyl'e 'bu lih-
ıtjiyacın 'karşılanması İhalen zaruri aıddâdlknliş ye tek
lif olunan llâyjhaji Ikanuniye mütalaayı ânüfeye blimaon 
hayati lumuımjiya&i Üilbariyle ıbil'kiabul DafaJiöiıy© Enıcü-
m'enli ıtadi'lâıtı lesas imüzaikerfâ (ittihaz oilunımuşıbur. 
Maddelerde ücra ikıfenan ıtaldülâıt bıerveçhiâfiidiJr: 

iBMmci mladda, Dahiliye Bnjciülmıönti lâyihasının 
(biriimci ve :al(tııncı mıaddelarliinfiın tevhidi ve hükümeıt 
Üâyilhajsmıın Iblirinjai maddesinde muharrer fcuyuduın 
jfâvasii isurötfiyle taınzlim ıkiilînmiiıştn-. 

• Ifencl madde, Umumli Müfettişlik ikadrolaraınım 
.sureti üanzknıina ve Umumi Müfatiiişliiıkiliar emrûnıele-
Iddliiıoaip hükümetçe tensip edilecek vekâîeıfilardıeın lü
zumu Ikajdar müşavir., mıemıur vesaire tahsis ladl'de--
Ibijlmıesiine dair oıîup," Öaıhiffliye Bnoümemi ve hükü
met lâyiıhailariinıın ıtefvsM suraBiyle tanzim Icisnımuştır. 

Üşümcü maidde, Daihiliye Encümeni l'âyihasııniin 
'ibinai >ve üçıün0ü maddâleriiniin tevhidi suretiyle ika-
ibuliedllmüiştiır. 

(Dördüncü madde, Dahiliye Encümeni l'ây'ilhasm-
ıdalkji ıbeişüınıdi madde olup, toazı libare ıtadifatiiyle ka-
ıhul olıunımıuştur. 

iMujvıaibkıaıt Madide, Daihıüye Encümeni lâyihaısa-
nıın yedinci maddesiiıne mukaıbil olup, 1927 senesi 
zarfında Umıumıi M!üfıettüşilİ!kiler ıteşıkilüne lüzum gö-
Tüldüğü ıtaikdiınde Ibu teşkilâtım liıstil'zajm edeceği maia-
•şaıf 've masarif için mıasaırlîfli gayıli melhuza tertiilblim-
dan lazamıi ısdksen 'biin lirarijiını DaJhiliye V'ejkâlati ,büt-
çiea'tnde îkülşat olunıaoak ibüır, iflaıslla. ımıalhsusa ınja'klen sar-: 
ifnna 'hükümatlin mıezun, ollimıaısı esasıına göne tenip 
ledilımiiş ive mahiyeti mıuyıaiklkıaltajyi haiz olmasına 
meTani muvıalkkat madde .̂ olaıraik ıgöısjterilimişjMır. 

'Baş'ındi Via. ialtoncı maddeler usulle mıütealiık olup, 
aynen ıkaibıul ladfüknıjşlendljr. 

Maruzatı ânıife dairesinde ihzar kılınan lâyihai 
kanuniye müstiacelen müzakeresiine müsaade buyu-
rulmak istirhamiyle Heyeti CeMleye arz olunur. 

Reis 
Çatalca-

Şakir 

Kâtip 
İzmir 

Ahmet Münür 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 

Aza 
Çorum 

Ziya 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 

Ali Cenani 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 

Aza 
Hakkâri 

Asaf 

Aza 
Ertuğrul 

Doktor Fikret 

Aza 
istanbul 
Ali Rıza 

Hükümatin Teklifi 

Umumî Müfettişlik Kanunu 

1. — Birden fazla vilâyetleri alâkadar eden ve 
bir kaç 'vilâyetin müşterek faaliyetiyle izale ve tesvi
yesi kabul ihtiyacat zuhurunda o vilâyetler üzerinde 
salâhiyatı mahsusayı haiz olmak üzere İcra Vekilleri 
Heyeti kararüyle Umumî Müfettişjler tayin olunabi
lir. 

2. — Umumî Müfettişler Dahiliye Vekâletine 
merbut olup, İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 
valilere bahşettiği salâhiyetleri haizdirler. Bundan 
maada Umumî Müfettişliğin teşklini müstelzim olan 
vaziyete nazaran icap eden salâhiyetller İcra Vekille
ri karariyle tayin olunur. 
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Umumî Müfettişler memur olacakları mıntıka-
lardaki -vilâyetler üzerinde ve işbu maddede zikro-
lunan salâhiyetler dahilinde idarî âmiriyet'i haizdir. 

3. — Umumî Müfettişlikler, teşkilini istilzam eden 
hususat ve ihtiyacatın itmam ve intacına kadar de
vam eder. İhtiyacın izailesiyle müfettişlik hükümet 
karariyle lağvolunur. 

4. — Umumî Müfettişlerin refakatine hükümet
çe tensip edilecek vekâletlerden birer müşavir ve 
lüzumu kadar memur verilir. 

5. — Umumî Müettişlik teşlkiiâtının icap ettirece
ği masarif, Dahiliye bütçesine ithali olunur. Bütçe 
takarrür etmezden evvel -teşkilâta lüzum görülür
se «işbu masraf muvakkaten masarifi gayri melhuza 
tertibinden tesviye olunur. 

6. — İşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir. 

7. — İşbu kanunun icrasına İcra Vekilleri He
yeti memurdur. • 

30 Kânunusani 1927 

Başvekil 
tsmet 

Müdafaa! Mıülliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Maliye Vekili 
Mustafa Ahdülhalik 

Nafıa Vekilli 
Behiç Beyefendi 
Ticaret Vekili 

Mustafa Rahmi 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 
Bahriye Vekili 

İhsan 
Hariciye Vekili 

Doktor Tevfdik Rüştü 
Maarif Vekâleti Vekili 

Doktor Refik 
•Ziraat Vekili 
Mehmet Saibri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Dahiliye Encümeninin Tadili 

Umumî Müfettişlik Kanunu 

Madde 1. — Birden fazla vilâyetler üzerinde 
atideki maddelerde muharrer salâhiyeti eni haıiz olmak 
üzere İcra Vekilleri Heyeti karariyle Umumî müfet
tişler Dahiliye Vekâletime merbut oluıp mıntıkaları 
dahilinde asayiş ve inzibatın teminine nezaret ve 
kavaniri ve nizamaıtıo tamamii tatbik ve icrasına 
mütemadiyen takıp ve murakabe ederler. 

Madde 2. — Umumî müfettişler Dahiliye Vekâ
letine merbut olup mıntıkaları dahilinde asayiş ve in
zibatın teminine nezaret ve kavanin ve nizarnatin ta
mamı! ta'tibik ve icrasını mütemadiyen takip ve mura
kabe ederler. 

Madde 3. —- İcra Vekilleri Heyeti Vekâletlerin 
kanunen haiz oldukları salâhiyetlerin bir kısmını 
Umumî Müfettişlere tevdi edebilir. 

Madde 4. — Umumî Müfettişlerin refakatlerine 
hükümetçe tensip edilecek vekâletlerden lüzumu ka
dar müşavir ve memur verilir. 

Madde 5. — Umumî Müfettişlik mıntıkası dahi
lindeki bilumum müfettişler, Umumi Müfettiş tara-. 
f mdan kendilerine tevdi edilecek tahkikatı ifa ile 
mükelleftirler. Hitamı tahkikatta fezlekesinin aslı 
Umumî Müfettişilere verilmekle beraber bir sureti 
de ait olduğu vekâlete gönderilir. 

Madde 6. — Umumî müfettişlerin tayinini müs-
telzim ihtiyacatın zail olmasiyle memuriyetlerine İcra 
Vekilleri (Heyetince nihayet verilir. 

Madde 7. — Umumî Müfettişliğin icabettireceği 
masarif Dahiliye bütçesine ithal olunur. Bütçe ta
karrür etmezden evvel teşkilâta lüzum görülürse iş
bu masraf muvakkaten masarifi gayri melhuza terti
binden tesviye olunur. 

Madde 8. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 9. -—İşbu kanunun icrasına İcra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

Bütçe Encümeninin Tadili 

Umumî Müfettişlik Teşkiline Dair Kanun 

Birinci Madde — Müteaddit vilâyetleri alâkadar 
eden ve bu vilâyetlerin müşterek faaliyetiyle izalesi 
kabil olan ihtiyacat hudusunda o vilâyetler üzerinde 
mevaddı atiyede muharrer salâhiyetleri haiz Umumî 
Müfettişlikler teşkiline ve ihtiyacatın zail olmasiyle bu 
müfettişliklerin ilgasına hükümet mezundur. 

Umumî Müfettişler İcra Vekilleri Heyeti karariy
le tayin olunur ve memuriyetlerine de aynı suretle ni
hayet verilir. 

İkinci Madde — Umumî Müfettişlik kadroları büt
çelerle tayin olunur. Ancak senei maliye zarfında teş
kiline lüzum görülecek Umumî Müfettişlik kadroları 
Dahiliye Vekâletince; bittanzim İcra Vekilleri Heyeti 
karariyle tatbik ve ertesi sene Meclisi Âliye arz olu
nur. 

Umumî Müfettişlikler emrine hükümetçe tensip 
edilecek vekâletlerden lüzumu kadar müşavir vesaire 
de ayrıca tahsis olunabilir. 

Üçüncü Madde — Umumî Müfettişler Dahiliye 
Vekâletine merbut olup, mıntıkaları dahilinde asayiş 
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ve inzibatın, teminine nezaret ve kavanin ve nizama-
tın tamamii tatbik ve icrasını mütemadiyen takip ve 
murakabe ve vekâletjerin kanunen haiz oldukları salâ
hiyetlerden İcra Vekilleri Heyetince kendilerine tev
diine karar verilenleri istimal ederler. 

Dördüncü Madde — Umumî müfettişlik mıntıka
ları dahilindeki bilumum müfettişler Umumî Müfet
tişler tarafından- kendilerine tevdi edilecek tahkikatı 
ifa ile mükelleftirler. Müfettişler hitamı tahkikatta fez
lekelerinin asıllarını Umumî Müfettişlere ita ve su
retlerini mensup oldukları vekâletlere irsal ederler. 

Muvakkat Madde — 1927 senesi zarfında Umumî 
Müfettişlikler teşkiline lüzum görüldüğü takdirde bu 
teşkilâtın icabettireceği maaşat ve masarif için masa
rifi gayri melhuza tertibinden azamî seksen bin lira
nın Dâhiliye bütçesinde kuşat edilecek bir faslı mah
susa naklen sarfına hükümet mezundur. 

Beşinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Altıncı Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? '(Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Umumî Müfettişlik Teşkiline Dair Kanun 

Birinci Madde — Müteaddit vilâyetleri alâkadar 
eden ve bu vilâyetlerin müşterek faaliyetiyle izalesi 
ka'bil olan ihityacat hudusunda o vilâyetler üzerinde. 
mevaddı atiyede muharrer salâhiyetleri haiz Umumî 
Müfettişlikler teşkiline ve ihtiyacatın zail olmasiyle 
bu müfettişliklerin ilgasına hükümet mezundur. . 

Umumî müfettişler İcra Vekilleri Heyeti karariyle 
tayin olunur ve memuriyetlerine de aynı suretle niha
yet verilir. 

REİS — Birinci madde hakkında söz isteyen var 
mı? Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Umumî Müfettişlik kadroları 
bütçelerle tayin olunur. Ancak, senei maliye zarfın
da teşkiline lüzum görülecek Umumî Müfettişlik kad
roları Dahiliye Vekâletince bittanzim İcra Vekilleri 
Heyeti karariyle tatbik ve ertesi sene Meclisi Âliye 
arz olunur. 

Umumî Müfettişlikler emrine hükümetçe tensip 
edilecek vekâletlerden lüzumu kadar müşavir vesaire 
de ayrıca tahsis olunabilir. 

REİS —- İkinci maddeyi kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Üçüncü Madde — Umumî Müfettişler Dahiliye 
Vekâletine merbut olup, mıntıkaları dahilinde asayiş 
ve inzibatın teminine nezaret ve kavanin ve nizama-
tın tamamii tatbik ve icrasını mütemadiyen takip ve 
murakabe ve vekâletlerin kanunen haiz oldukları sa
lâhiyetlerden İcra Vekilleri Heyetince kendilerine tev
diine karar verilenleri istimal ederler. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Dördüncü Madde — Umumî Müfettişlik mıntıka
ları dahilindeki bilumum müfettişler Umumî Müfet
tişler tarafından kendilerine tevdi edilecek tahkikatı 
ifa ile mükelleftirler. Müfettişler hitamı tahkikatta fez
lekelerinin asıllarını Umumî Müfettişlere ita ve suret
lerini mensup oldukları vekâletlere irsal ederler. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ SAKİR BEY (Ça
talca) — Dördüncü maddenin tayyını teklif ediyo
ruz. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekirdağı) — 
Hükümette iştirak ediyor. 

REİS — Efendim, dördüncü madde tayyedilmiş--
tir. . 

Muvakkat Madde — 1927 senesi zarfında Umu
mî Müfettişlikler teşkiline lüzum görüldüğü takdirde 
bu teşkilâtın icabettireceği maaşat ve masarif için ma
sarifi gayri melhuza tertibinden azamî seksen bin li
ranın Dahiliye Bütçesinde .. kuşat edilecek bir faslı 
mahsusa naklen sarfına hükümet mezundur. 

REİS •— Maddeyi muvakkateyi kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

REİS — Efendim, beşinci madde dördüncü mad
de oldu. 

Dördüncü Madde — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Dördüncü maddeyi kalbul edenler elle
rini kaldırsın... Kabul e'tmiyenler ellerini kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Beşinci Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Beşindi maddeyi kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Bütçede tahsisatı var mıdır? 
SAKİR BEY (Çatalca) — Masarifi melihuzadan 

sarfına mezuniyet veriyoruz. Tayini esamiye libJtiyaç • 
vardır efendim. 
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REİS — Kanun tayini esami ile reyinize arz edi
lecektir, reyinizi istimal buyurunuz. 

5. — Biga Mebusu Şükrü Beyin, Afyonkarahisaflı 
Mollazade Süleyman Efendi hakkında Arzuhal En
cümeni tarafından verilen kararın Heyeti Umumiyede 
müzakere ve tetkikine dair takriri ve Arzuhal Encü
meni mazbatası. < 

REİS — Mazfoaita 'okunacaktır. 
Arzuhal Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Büyük Millet Meclisi Riyasetine ita ve encümeni

mize tevdi olunan Afyonkarahisar'ından Mollazade 
Süleyman Bey imzalı istida taalluku itibariyle Mali
ye Vekâletine bilhavale alman cevapla evrakı müte-
ferrası ıbittevhit mevkii müzakereye konularak sıra-
siyle kıraat ve tetkikatı lâzime icra ve berveçhiati ka
rara rapioiuridu. Müsted'inin istidası meali; Eşhası 
mütegayyibeden İstepan Fikrideki 654 ve Hacı İsai-
den 12 710 ki minhaysilimecmu 13 364 lira hukuku 
şahsiyetini ölbaptakl komisyonu mahsüsunca tetkik 
ve kabulüyle mahkemei hukuktan istihsal ve indet-
tcmyiz tasdike iktiran ile iktisabı katiyet eden ilâm 
mucibince Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü mad
desine istinaden hukuku şahsiyesinin eşhası malume-
nin emvalinden alıverilmesinden ibarettir. 

Maliye Vekâletinin noktai nazarı, müstedinin hu
kuku şahsiyesini bilkabul bu hakkın tesviyesi müte-
gayyiplerin emvali menkuleleri hesabı carisinden bu
lunmasına vabeste olup, 'hazineye intikal eden em
vali ıgayrimenkule bedelâtının 15 nisan 1339 ve 13 ey
lül 1331 tarihli' kanunlar mucibince t'esviyei deyn 
edemiyeceğinden 15 nisan 1341 tarihli kanun muci
bince emvali gayrimenkulenin 1331 senesindeki kiy-
m'eti mukayyedelerinin emvali tahrip edilmişlere ve
rileceğinden ibarettir. Müsted'i Süleyman 'Beyrn eş
hası malümei merkumat zimetindem karz olarak ala
cağı olan 13 364 lira hakkında iktisabı kanuniyet et
miş ilâma merbut olması ve Teşkilâtı Esasiye Ka-
ıiü'üunun 54 ncü maddesine müstenit ve muvafık bu
lunmasına mebni eşhası mütegayyibe emvalinden tes
viyesi suretiyle ihkakı hak edilmesi muvafık görüle
rek muktezayı adlisinin icrasının Heyeti Umumiyeye 
arzına ekseriyetle karar verildi. 

Karar Numarası Karar Tarihi 

237 24.4.1927 
ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Efendim, malûmu alile-

ridirki bu mazbata tab ve tevzi edilmiştir. O vakit 
bilihtıîlaf çıktı, bu gibi mükarreratın mukarrerat cet

veline derdi lâzımdır. Azadan birisi, mukarrerat cet
velinden her hangi bir maddenin müzakeresini talep 
ederse müzakere olunur, yoksa Arzuhal Encümeni 
doğrudan doğruya her hangi bir muameleyi bir maz
bataya rapten Heyeti Umumiyeye gönderemez, içti
hadında bulunulmuş idi. 

(Binaenaleyh bendeniz bunu maslahaltın icabı ola-< 
rak tahrik etaiye lüzum gördüm. Mevzubahis olan 
mesele şudur : 

Eşhası mütegayyibe zimmetlinde bir kısım adam
ların kesibi katiyet etmiş ilâma göre alacakları var, 
bittabi eşhası mütegayyibe kendilerine muhatap ola
mıyor. Çünkü onların emval ve emlâki hükümete in
tikal etmiştir ve kendilerinin hükümet nezdinde an
cak hesabı carileri vardır. Bu sebeple bu kabil adam
ların iiâmatı katiyeye müstenit alacaklarının ciheti 
tahsili, yahut sureti tahsili mevzubahistir. Daha doğ
rusu Teşkilâtı Esasiye Kanununun her türlü tehirden 
vikaye etmiş olduğu iiâmatı adliyeyi sureti infazdır. 
Maliye VekâletT 15 nisan 1341 tarihli Kanunla bu
nu muaddel diğer bir kanunu esas tutuyor. Bendeni
zin içtihadıma göre Maliye Vekâletinin istinat et
mek istediği kanunlar, bu kabil ilâmaitın o kanunlar
da münderiç olan nedenlerle tesviyesini mütekeffil 
değildir. Çünkü bu iki kanun ne şekil ve ne de ruh 
itibariyle eşhası mütegayyibenin bilhassa arazisi üze
rindeki ahkâmı ilga veyahut tadil etmiş değildir. Ma
lumu âliieridirki hükümet harpten zarar görmüş, us-
sâît tarafından emvali tahrip edilmiş olanlara sahip
siz olarak yedinde bulunan hu emlâki tevzie karar 
vermişti ve bu hususta bir kanun ısdar edilmişti. Bi-
lâ'hara ıbu kanunu tadil ettik. Çünkü aynen bu emlâk 
tevzi edilemiyordu ve bedelleri belki kabili tevzidir 
diye bunların satılarak ashabı istihkaka tevzi ©dilmek 
üzere Ziraat Bankasına yatırılmasına ve bilâhara bu 
emlâkin 1331 senesindeki kıymeti mukayyedelerinin 
ashabı hesabı carilerine alınmasına dair bir tadil ya
pıldı Ve bu çok mühiktir. Hakikaten bu emlâk bu ka
nunla 1331 senesindeki kıymeti mukayyedeîeriyle ha
zine namına ashabının hesabı carisine geçiriliyor. Fa
kat her hangi, bir atifete karşı Verilecek demek, iiâ
matı katiyeye müstenit alacakların doğrudan doğru
ya ancak bu paradan tesviyesini istilzam eder demek 
midir? Mademki eşhası mütagayyibeye ait olan em
lâk hükümete intikal etmiştir, haltta Maliye Vekâle
tinin unutmuş olduğu bir başka kanun vardır : 13 
mart tarihli kanundur. Bunda da hakikaten 1331 se
nesindeki kıymeti mükayyede; ashabı hesabı carisine 
geçirilir. Lâkin mademki emvaline hükümet sahiptir, 
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Bugün bu kanunlarla hükümet muhataptır. O eşhas 
yerine hükümet kaim olmuştur. İlâmatı kâtiyeye müs
tenit borçlan da hükümetin her hangi bir çare bularak 
tesviye etmesi çok muvafıkı adalettir. 

- Çünkü diğer muamelât başka şart vıe ruh diaikıesijn-
de yapılmıştır. Farz ötmiyorumki bu 'kabil gayri mü-
davver ve katiyeti kazaiyeye malik olmuş ilâmatın 
•muhteviyatı çok olsun. DüşününlüzJki hakkını vermek 
istediğimiz adamlarda vatandaişlarınıi'z'dır. Bunların 
servetlerinin maihvü harabiye duçar olmasından zan-
nötmemki birimiz 'memnun olalım. Zannederimki hü
kümet buna hir çarei tesviye bulur. Yani arzım, bu 
'kabil ilâmatın her ne 'suretle zarardan, halelden ma
sun bulunması ve ahkâmının infaz edilmesidir. 

SADIK ©EY (Afyonkarahisar) — Bu mesele (hak
kında Şükrü Beyin verdiği izahattan -'başka bir şey 
arz etmiyeceğim. Yalnız meselenin •hakikatini Mecli
si Âlinin nazargâlhına arz edeceğim1: 

Karahisarlı Molla zade Süleyman Bey, Karahisar' 
da bulunan îstapen ve refiki Fikriye ödünç para ver-
mâşltir. Bunlar tegayyüp etmişler, bunun üzerin'e He
yeti Celilenin yapmış olduğu bir kanunla Süleyman 
©ey bu mütegayyiplerdeki hakkı şahsisini 'komfeyöna 
müracaat ederek istemiş. 'Komisyon 'kanunu mahsusla 
kendilerine verilen salâbiydt daireisinde Süleyman Bey 
iddiasını tetkik ve tahkik etmiş. Yaptığı tetfc&a't ve 
tahkikat neticesinde Süleyman Beyin ve rüfekasının 
talep ettiği hakkı şah'Siyi kabul dfcmiş'tir. Yine o ika-
nundaîki sarahat dairesinde yaptığı talhlkikat ve evrakı 
lesasiyeyi mahallî malhlkemösıine tevdi etti. .Mahallî 
Mahkemesinde Süleyman Bey muhakeme olundu. İn-
del - muhakeme .Hakkı şahsıtsî (taayyün ederek ilâma 
raptedildi ve bu ilâm alâkadarlar »tarafından temyiz 
edildi ve mahkeme! temyize gitti. Mahikemei temyiz 
indettetkik Süleyman (Beyin'bu mütegayyiplterde hakkı 
şahsisi olduğunu kabul ve tasdik dtti ve şu hale na
zaran hakkı şahsisi mahke'm'e karariyie taayyün ve bu 
'kararda ol baptaki mevzuatı esasiye dairesinde indet-
temyiz tasdik edilmekle fceslbi ıkanuniyet etmiştir, bu 
ilâm mevcuttur. Yani Süleyman Beyin bu müteegay-
yipierdeiki hakkı şahsisi bir kanun kuvvetindeki ilâm 
ile taayyün etmiştir. Bununla beraber Süleyman Böy 
'iddiasında diyor ki: Benim böyle 'keslbi Ikanuniyet et
miş veya iktisabı kanuniyet öömiş bir hüküm İle mü-
teayyin bir hakkın vardır. Bundan başka Teşkilâtı 
»Esasiye Kanununun 54 ncü maddesindeki sarahate is
tinat ediyorum. Lütfen müsaade ederseniz Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 54 neü maddesini okuyayım1: 
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Mahakim mukarreratı Büyük Millet Meclisi ve İcra 
Vekilleri Heyeti 'tarafından tepdil, tağyir edilemez ve 
infazı ahkâmına mümanaat olunamaz. İşlüe $ütoy-
men Beyin, hakkı şahsisini talep hususunda istinat «it
tiği esas budur. Şu suretle Süleyman Beyin hakkı şah
sisi 'lâyetegayiyer olan ve ıkesbi 'katiyet etmiş olan bir 
mahkeme kararına ve okuduğum Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun 54 ncü maddesi sarahatına muvaffilktir. Şu 
suretle İstida Encümenine geldi, oradan Mâliye Ve
kâleti Celilesine soruldu. Maliye Vekâleti Oelilesi ha
kikaten Süleyman Beyin mütagayyip Hacı Mapan ve 
Fikri zimmetinde şu kadar bin, on üç bin küsur lira 
hakkı şahsisi; tedayün suretiyle para almak Vermek su
retiyle bir borcu olduğunu Ikalbul ediyor. Buna karşı 
diyoriti; kıric bir tarihli kanunda eğer mütegayyiplerin 
ietmivali menlkuleisinin hesabı carisinde para varsa bu 
gibi alacaklıların alacakları bu emvali menkufeierin-
deki hesabı carisindeki paradan verilir. Yok müte-
gayyip ve medyunların hesabı carilerinde bu tertipten 
veya suveri saire para yoksa, 15 Nisan tarihli kanun 
mucibince hükümete intikal eden medyun ve müte-
gayyipplerin emvali merikulelerinden tesiviyei deyin 
edilemez. Müsaade ederseniz vekâleti Gelilenin istinat 
eitiği maddeyi okuyacağı'm: 

Mübadeleye gayri taibi eşhasa ait olup, hükümet 
yedinde bulunan metruk emlâk ile arsalar, hükümetçe 
alelusul füruht edilerek esmanı, düşman, ussait ve has-
bellüzum hükümet tarafından hedmü tanrip veya harp 
ddlayrsiyle ihrak 'edilmiş olan emlâk sahiplerine muh
taç olanlar tercih edilmek şartiyle zayiatlarının dere
cesi nispetinde tevzi olunur. Bu suretle esmanı tevzi 
edilecek olan emvali gayrimenkulenin 133H senesindeki 
kıymeti mukayyöde'leri «Biliâhara 'Maliye bitçesinJden 
istihsal olunacak tahsisattan ashabının hösabı carisine 
kayıt ve ithal ve satılan emlâk ve arsalar bedeli ashabı 
istihkaka tevzi 'edilinceye kadar faiz mukabilinde Zi
raat Bankasına tevdi olunur». Şimdi şu maddenin va-
zında, vazıı kanun olan Heyeti Oeliieriiz ne gibi bir 
maksat takip etmiş ve hangi gayeye vasıl olmak İste
miş? Sarahat vardır. Şu, şu emval nereye verilecek, 
bunların esmanı düşman, usSat, hasbellüzum hükümet 
tarafından hedmü tahrip veya harp dolayısiyle ihrak 
edilmiş olan emlâk sahiplerinin zararlarına verilecek. 
Birinci cihelt «düşman» iki buradaki maksat ve gaye 
tahriptir, katiyen izaha lüzum yoktur, ikinci ki, us-
sat, aynı gayeyi takip etmiştir. Asri üçüncü rneseıledir-
ki hasbellüzum hükümet tarafından veya harp dtolâ-
yisiyle emvali tahrip edilenler dirki bu, Türk camiası 
dahilinde mevcut olan efrattan birisinin malını, em-
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lâikini haSbellüzum hıüifcümeit talhrip etmiş veyahut hü
kümet tarafından tahrip edilmiştir. İşte burada hü
kümeti celi'lenin ve Fleyeti Celifenizin maksat ve ga
yeli, zarara uğramışların zararlarını tehvin için bir 
atıfet yapmak 'üzere bunlara kaç ıtanıe varsa nispelt 
dairesinde onlara bir muavenet ve atıifet yapmaktan 
ibarettirki, bu pek sarihtir. Halbuki Süleyman Bey, 
(benim emvalim şu suretlerin birisiyle tahrip olundu, 
Iben mutazarrır oldum, Heyeti Celilenin ve Heyelli 
Âliyenizin gösterdiği atıfetten 'bir kısım da bana ve
rin demiyor. Ancak ben îstapan'la Fikri'ye ödünç 
para verdim, bunların malı bana merhundur ve zâ-
mifldir. Bunların malının bedelide 70 - 80 bin lira. bir 
para tutmuştur. Behim kesbi katiyet dtmiş, iktisabı ka
tiyet letmiş bir ilâmla ve Teşkilâtı Esasiyemizin 54 ncü 
maddesinin sarahati kif ayesine binaen hakkı şahsimi 
istiyorum diyor. Şimdi bu madde ile Süleyman Beyin, 
hakkı şahsisi arasındaki nispeti aramak lâzımdır. Aba
ca nispelt var mıdır? Heyeti Cehle kararındaki mak
sadı âlisini Vs bu maksatla takip ettiği gayeyi bittabi 
kendileri daha iyi bilir. Şu suretle hazinei celile bu 
mütegayyipierin 'emvaline herhangi şekli idarî ve şekli 
hukukî ve şekli kanuni ile vaziyet etmiş olursa olsun, 
acaba Maliye Vökâletinin istinat ettiği kanuna, mev
zuatı ösasiyemiz dairesinde İktisabı katiyet etmiş bir 
ilâmın tenıfizinıe 'mani olabilir mi? Teşkilâtı Esasiye 
Kanunumuzda buna m'ösağ var mıdır? Bittabi yoktur. 
Şu suretle encümenimiz ilâm ile tahakkuk etmiş, 1bir 
hakkın tesviyesini muvafık ıgördü ve 'muvafık 'görmek
le beraber yine dediki, hâkim Heyeti Oelilenizdir. En
cümeniniz bu hakkın 'sahibine mütegayyip haciz sa
hibi fikrinin emvali umumiyesinden tesviyesi Cumhu
riyetimizin esas İttihaz ettiği adlühak ve ışanüşeref 
i'cabatındadır. Bunu tasvip ederek reyi âliniz© tevdi 
ederiz dedi ve yine diyoruz. Bu bir haktır, hakkı şahsi
dir, kanun tayin «itmiş ve kabul etmiştir.' Heyeti Ce-
lileniz de vazu kanundur ve bu arz ettiğim dairede ka
bul etmek Heyeti Oelilelerine ve zatıâlîlerine kalır, 
'm'uktezayı adaleit budur dedik ve budur diyoruz. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, 
; Sadık Bey arkadaşımızın Verdiği İzahattan iki nokta 
üzerine mütalâamı arz edelceğim. Birincisi, tıegayyüp 
eden eşhastan matlubu olan zevatın istiyfayıh'aik ede
bilmeleri için ne suretle ve haögi emvalini haczedebi
lecekleri hususuna ait olan kanunlardan yâlnız en ha
fif hüküm ifade eden bir maddeyi okudular, ona te-
kaddüm eden ve katî hüküm ifade eden maddelere 
temas etmediler. İkincisi de^kazryei muhkeme haline 
gelmiş ilâmatın tehiri infazı Teşkilâiti Esasiyeye mu

haliftir buyurdular. Evet, kazıyei muhkeme haline 
gelmiş ilâmi'n infazını tehir Teşkilâtı Esasiye Kanu
nuna muhaliftir, fakat medyunun malı nedir? Hangi 
malı haczedilecektir? Eğer icra dainesi veyahut Maliye 
Vekâleti bu hüküm, hüküm kıymetini hâiz değildir 
diye itiraz etti ise o zaman buradaki itiraz varittir. Ha
yır, hükme hacet yoktur, medyunun emvalini bulalım 
ve kanunen haczi icap eden emvali üzerine icrayı yü
rütelim, diyorsa o vakit Teşkilâtı Esasiye meselesi yok
tur. Kazıyei muhkeme haline 'gelmiş bir ilâmın tehiri 
icrası meselesi hiç varit değildir.. Mahkemeden çıkan 
herhangi bir ilâm üzerine, medyunun istiyfayıdeyn 
edecek bir malı bulunmazsa bunu devlet kendi hazi
nesinden tediye mi etsin? Zannederimki dünyanın hiç 
bir tarafında böyle bir kaide yoktur. Vergi mrükdiöf-
lerinin hiç bir mecburiyetleri yaktur ki, istiyfayıdayn 
edecek kadar malı olmıyaniların borcunu Heyeti Unnıu-
miyeye ait umumî hazineden tediye etsin. 

Şimdi esâs meseleye müsaadenizle bendeniz de av
det ediyorum. Tegayyüp eden eşhasın vaktiyle kendi
leri tarafından tasarruf edilen emvali gayrimenkuleileri 
üzerindeki, arazi veya arsalar üzerindeki hakkı müliki-
yöüleri müteaddit kavanin ile kendilerinden Defedildi. 
Niye mukabil, otuz bir senesindeki mukayyet emval 
kıymetlerinin kendi hesabı carilerine hazine taraf ın-
dan verilmek şartiyle âdeta ürou'mî bir istihlâk yapıldı. 
Efendiler, bunu izah da, teşrih de dttaiyeceğirn. Bun^ 
daki esbabı mucibenin azametini, şümulünü (memle
ketin menafii âliyesine olan 'mutabakatını bir defa 
teemmül edersek bu kanunları yaptığımız zaman gayet 
iyi düşünerek ittihazı karar ediğimiz neticesine vasıl 
oluruz. 1331 senesindeki mukayyet kıymetlerinin ha
zine tarafından hesabı carilerine 'geçirilmek suretiyle 
emvaligayrimenkuleleri üzerindeki hakkı mülkiyetleri
nin reifine müteallik kaydıkanuniye, Sadık Bey arka
daşımızın burada izah ettikleri veçhile, bertaraf ede
cek, ref edilecek bir hüküm ve kaide vaz edecek olur
sak bu hal, bütün iskân ve mübadele işleri ve tâ 1330 
senesinde başl'ayıpta bugüne kadar Türkiye dahilinde 

' cereyan etmiş olan bir çok hadiisaltm heyeti mecmuası 
üzerinden geçip 1329 senesi ı#ıayetindeki vaziyete ka
dar bizi götürür. Binaenaleyh çok azametli, çok şü
mullü bir bahis karşısındayız. İlâm-hiç bir diyecek 
yok - hükümdür. Bendeniz bu hususta Sadık Beyle 
hemfikirim, Medyunun emvali menkuleisinden nakde 
tahvil edilmiş hesabı carisinde mevcut parası ne ise 
o haczedi'lmelidir ve maliyede bunu derhal tediye et
melidir. Yani emvali menkulesinden T33U seneGİndeki 
kıymetleri ne ise bunlar hacziolunmalı ve bunları da 
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derhal maliye vermelidir. Fakat bunun haricindeki 
emval esasına rücu ötmek yani hakkı mülkiyetini ta
nıyarak, araizi üzerindeki hakkı tasarrufunu tanıyarak 
borcu için haciz yoluna gitmek çok azîm, çok tehli-
keli bir yola .gitmektir. Bu hiçbir suretle terviç oluna
maz ve zaten bu kanunun .ösaisı 1330 senesinde neşre
dilmiş ve hakkı mülkiyet o zamandan beri refolünmuş-
tur. Ondan Sonraki kanunlarsa o kanunu izah ve <tev-
siden başka bir şey değildir. Binaenaleyh maliyenin 
hoktai nazarı çok doğrudur. Bundan daha kuvvetli 
'meVaddı kanuniye mevcut iken, 'bunları neden izah 
efaıediler? Bendeniz buna mültehayyirim. Daha kuv
vetli esbap mevcut iken, bunları esbabı rnucibesinde 
göstermedi de bu kadar geniş bir davaya sebebiyet 
verdi. Binaenaleyh tegayyüp eden eşhasın haizine he
sabı carisinde gerek menkul, gerek gayrimenkul mev
cut kanunlara göre taayyün etmiş emval ne ise bu 
haczolunur ve maliyede bunu derhal tediye etmelidir. 
Bunun haricinde hiç bir muamele tecviz olunamaz. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA AiBDÜLHALİK 
©EY (Çankırı) Kesbi katiyet etmiş bir ilâmın ademi 
infazı karşısında değiliz. Burada bir •yanlışlık vardır. 
Biz, mevcut olan malı varsın kendisi alsın diyoruz. 
Fakat Heyeti Celi'le doğrudan doğruya bu emva'lin 
ciheti .tahsisini ve ne suretle idare 'olunacağını 'başka 
bir kanunla tayin etmiştir. 'Bu kanun sarahaten refe-
dilmedikçe Maliye Vekâleti başka bir muamele yap
mak imkânını görmüyor, O kanun re!fedilmeli, harik-
zadelere tahüis edilmiş olan bu emval onların üzerin
den alınmalı ve ondan sonra başka suretle muamele 
yapılmalıdır. Bir tarafta ilâm var, bir tarafta kanun 
var. Diyorsunuzki bu mal 'sizindir, harikzedelere ait
tir. Harikzedelere ait olan bir mala Maliye Vekâleti 
tasarruf edemezki, kanunu ref buyurun, ondan sonra 
arzu edildiği gibi muamele yapılır. Binaenaleyh bu 
mevzu doğrudan doğruya tefsir mevzu değildir, ka
nunun ref'i mevzuudur. Ayrı bir kanun yapiîmak üze
re icap eden encümenlere gitsin. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. 

Giresun 
. Musa Kâzım 

SÜREYYA BEY '(Karahisar) — Kifayeti müza
kere aleyhinde söyleyeceğim. 

REİS — Buyurun. 
' SÜREYYA BEY (Kara'si) — Efendim, müzakere 

gayri kâfidir. Çünkü Hasan Bey arkadaşımız ve Ma
liye Vekili Beyefendi hazretleri burada söz söylerken 

I mevzubahis meselenin hukukî ve malî kavaninimize 
î ciheti taallukunu izah etmişlerdir. Yoksa mesele Sü

leyman Efendinin, Hasan 'Efendinin filan mahkeme
den istihsal ettiği ve turufku kanuniyeden, merahili 
kanuniyeden geçmek suretiyle iktisabı kanuniyet et
miş ve binaenaleyh kanun mâhiyetinde lâzımiülicra 
ahkâmı ihtiva eden bir hüccet haline gelmiş ilâmın, 
o şahsın hakkında infaz edilmiyen vaziyette bulunmuş 

j olması meselesi değildir. Eşhası mültegayyibe biliyor-
I 'sunuzki iki kısımdır. Yani 'mübadil ve gayri mübadil 
j eşhası mütegayyibe diye iki mahiyette eşhası mü'tegay-
! yibe mevcut olmakta ve onlardan dahili vatanda kalan 
İ ve Türk Cumhuriyeti vatandaşlığı sıfatı mübeccelesini 
j el'an üzerlerinde taşımakta olan ve binaenaleyh htifcü-
j m>ste her türlü tekâlifi ifa eden ve hükümetin de mev-
î zu kavaniniyle kendisine karşı himaye hakkını temin 
İ eiömesi salâhiyetini taşıyan eşhasa ait emval bulunmak- ' 
j tadır. Bunu izah edeceğim. Bu noktai nazarı ve bu işin 
] ehemmiyet ve azametini ispat etmiş olmak, bütün 
| memlekete şamil olan bu meseleyi halletmek için mü-
i zakereyi gayri kâfi görüyorum. 
i . 

I REİS — Müzakereyi kâfi gönenler lütfen el kal-
! dırsm... Görmeyenler el kaldırsın.. Anlaşılmamıştır efen-
' dilm. Müzakereyi kâfi görenler lütfen ayağa kalksın... 
i 
\ Müzakereyi kâfi görmeyenler lütfen ayağa kalksın.., 
| Müzakere kâfi görüOtaemliışitliır. 
I SÜREYYA BEY (Kar-asii) — Reis Paşa, hakkı 
I kcilâmiimı istûmial eiimek isteriim. 
] REİS — Buyurun Sadık Bey. 

I SADIK BEY (AfyarJkaralhiisaır) — Efendim, mese-
| lenin içerisini, dışarısını demlinden mümkün veya im-
| kân .da'iresiinde ,arz ettîm. Tekrar Heyet CeBeyi Haciz 
I etmeyeceğim. Yaiinız Hasan Bey biraderimiz, şu kürisi. 
| miileî/te mevzuun gayri bümtakım şeyler slöyledier. 
j Bendeniz de; birtafcm şeylerden bahsediyorsunuz bu-
I mı izah ediniz dedtim, etaîledlJl'er, diğer bir noktaya 
| iliştiler. Güya dâin alacağını haczetsin imiş. Beyefen-
I- dil Riica ederimi, haciz m'eseîiesi malumu" âllifeıriMirki, 

medyumun mialımn kaçırıllmıaiması ve bu suretle hak
kın ziyaa uğratılmaması içindlir. Bu d'a izah edıilimıiş-
tir. Binaenaleyh Mahkemeli Temyiz bu hacze yalnız 
şöyle demıjştıir: Hazine yedümıe geçtiğilnldenı dolayı -faa-

1 zinel -mîllete karşı lüzum yoktur demişler ve bu şe
kilde kaûmıştır. Ha'san Beyefenidinlin büroda söylediği -• 
noktalardan bendemiz hiçbir şey atohıyarniadım. MiaMİye 

J Vekili Beyefendi de düyotki, bu meselle şu" şeklide 
i cereyan etmiştir. O kanunu da izah ettüm. Şu suretle 
I meseleyi Heyeti CelMenin adaletime bırakıyorum. 
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SÜREYYA BEY (Kanaisii) — Müzakerenin adesmi 
ıkÜifayösli eisbalbı mudiibe meyanındia muhtalsiarian miaka-
ını oeüBi riyateıtliın emir ve ihtarı üzenine airz etltli'ğiım1 es--
'baıbı mucibe meıyanında denıdiştimkıi: Mesele umumi
dir. Ali veya Veli'nün mıöselösi değildir. Binaenaleyh 
Heyetli Celiileniiz' umurnâ mahiyette gömdüğü meseteyi 
'hal'.'ve haismEdecek üımuımî ıbir kamar alimiak vazüıyetin-
dddür. 

Benden evvel bu kürsüden iradı mütalaa ©dieın ar-
kadaşlanım münferit "bir h'aıdisıe üzeıiindie ve şahsa a(it 
bir mase'leye dlaliır müifcalllaia serdiettüer. Bendeniz die bu 
vösiteyle ümıuım Türk vaitandaiştonna a!it ve sârıi olan 
(bu derdi haMetmıek kanaatini arz edteeğiim, Yine es
babı mucibe meyanında arz ötaişıtSiırra, eşihaisı mlü'tegay-
ylbe ikiye ayrılabilir: Mübadil eşhas» mıütegayyiilbe, 
gayri .mübadil eşihaisı mütögıayyılba. Mübaıdii eşhası 
miütegayyübeyi bertaraf edlyorumı. Gayri mübadil eş
hası mütegayyibenıin geride kalan emvaiınliin ahkâmı 
kanıuniyed hâzıramıza naızaran vaziyeti fcanuniiyöî seyri • 
şudur: 

Emvali mıenkulielier satılır, paraya kallbolunur. Eto-
vaii gayrüraenkuldier de takdir edliUeoek kıymet üze
rinden haizinle heisıalbına kayıt ve kabul olunur. 

HASAN BEY (Trabzon) — 133ıl senesi kıymeti 
üzerindendir. 

SÜREYYA BEY (Devamla) — Yİne o şahsı mü-
tegayyMn satlüip,. ernıvaİ, mıenkuleye kaydolunan cm-
valii idadında sayılır, Binaenaleyh Badas Ağanın 
3GQ- 500 liraya vayuıt beş bin kuruş, her ne fe parası 
varıdır ve 'hazine bu paraya vâzııuiyeit iken, o şahsı 
gaibe vekâlet etmek mevkii hukukiisdndedlir, başka sa
lâhiyet yoktur. Omum oradaki yedi yedli vekâlettiir. O 
para ıda haızinenin paırialsı değildir, kanunî vaziyeti 
'budur. Böyle olduğuna binaen eğer hazliine yadDnde, 
yeddi Vekâlette emanet parası bulunan ve ismi Boıdbıs 
diye farz ettiğirniz şahsan bir Türk afecaklısı varsa ve 
önün alacağı hakiki kanunî mahiyette hükmü ihtiva 
edein ve kesbü katiyet edbn bir ilâm 'ite müberfiien ıfee 
bu parayı hükümet derhal vermelidir. Halbuki efen
diler para verilmemektedir, veriyor değildir. İcra diali-
relerine giden 'bu kabil ilârnat ve bu ilâmaıt nııahiye-
'tiüde ̂  istirdattan evvel dlevlein resmî müesses'aitı olan 
kâtÜlbiaid!İlterden resen tanzim edilmiş olata sıenedaltla 
alacaklı olan öşihalsın bir "çok lâmıatı, seneıdiaitı icra 
daireleninde durmakta ve mlaSıye daürelarümiiz bu pa
rayı ödememde tedlirler ve icra dairelerimiz maalesef 
hükümet aleyhine hazineye celbri iaraî yapamamakta
dırlar. Çünkü bir kaideİ umumiyâi nîazariiye vardır. 
Hükümet aleyhine icra caiz değildir, çünkü hükümet 
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eroindir. Bu rrfâsıefe Adliye Vekâlette de alâkadar 
. edan bir mıeselleidir ve Adliye Vekiline Heyetli Ceılîi-
lenûz sorarsa benli teyit edeaekıliir. Heyeti Oelilehiız 24 
saat Mn verirse -bu gibi bin tan© davayı müspet ta
rihiyle, vakasiyle, <numaraisiiy!İe arz ve izah ederim ki, 
arz ettiğim mahiyettedir. Ali veya Veli Beyin meselesi 
halledilmezden evvel Maliyle Vekili Bey mademki; bu 
gibi şeylerin tediye edilmekte bulunduğunu tekrar et
mektedir, ve temin edildikten sonra bumdan sonra da 
bu misele böyle cereyan edecektir, yani maliye devai-
rinin yedinde bulunan ösjhası m'ütegayyibeye ait pa
raları demin burada izah öttikleri ıgJbi «Efendim bun
larda harikzedegânın, harp hasarzedelerinin de haiklkı 
olduğundan bunları tayin ötmeden bu paraları vere
miyoruz» diye bir ışey siöylemök is'tediler.. 

MALİYE-VBKÜLt MUSTAFA ABDÜLHALİK 
©EY (Çahkıri) — Ö'yle-bir şey Söylemedim. 

SÜREYYA BEY (Devaimla) — Söylemek istediler 
diyorum; hariıkzedegânın hakkı vardır, dediler. Yani 
bunlar onları tefrik etmek kazıyösidir 'ki, bunları bu , 
mahiyete sokuyor demök isitediİer. Bunu söyledilerse 
veyahut bunu derndk isltememişlerse çı'fcarlar, buraya 
'kati ve sarih ifadelerde bulunurlar ve derler ki; evveilâ 
asihabı hukukun parası verilir, ondan sonra eşhası 
mıütegayyibeye ait olan bir para miktarı kalır ki, iişlte 
o para miktarı üzerinden de alhkâmı saireisi kanuniye 
yani harikzedegâna verilmdsi icap eden kanun ah
kâmı veyahut harp zarardidelerine verıknösi lâzım ge
len kanun ahkâmı tatbik edilir. Ydksa efendiler, böyle 
iki kanun yapılmış diye evvelâ mütekaddim olan hu
kuku şahsiyenin tediye ediJ'memezliık vaziyetine iş dü-
şürülmez. Bu kararı almak için Maliye Vekilimiz bu 
husustaki vukuatı ve muamelâtı Heyeti Celilönize izah 
öömelidir ve Heyeti Çelileniz bunun böyle olacağına 
dair bir karar ittihaz etmelidir. 

REŞİT BEY (Malatya) — Efendiler; eşhası müte-
gaiyyibenin emvali mfânikule ve gayrimeoJkulesi hükü
mete intikal eder. Ne vakit intikal eder: Eşhası müte-
gayyibe olsun, veyahut .mevcut olan bir şahıs olsun 
vefat dttikten sonra düyunu tesviye edilmeden mi in
tikal eder? Hayır; mutlaka düyun tesviye edildikten 
sonra... Maliye Vekili muhteremi burada söylediler ki: 
Bir kanun yapıldı. Bu paralar hari'kze'döleire verilecelk-
tir. Efendiler, bir şahsın eşyaisı satılır. Bu para tespit 
edilir. Blorcu varsa Verilir. Ondan sonra mütebakisi 
kalır. Çünkü düyun verilmezden evvel bu emvali 
menkule vârislerine intikal dtmediği gibi, harikzede-
lere de intikal etmez beyefendi; çünkü bu kaidei 
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umumiyeye muhaliftir. Emvali menkule mütlalka tes
pit olunarak deyn varsa tesviye-edilmeli ondan sonra 
kalan emval vârisine kalmalıdır. Eğer yoksa bankaya 
verilmelidir. Düyun verilmeden harikzedelere verilmek 
caiz değildir. Çünlfcü bu, kavaiidi umumiyedir. Çünkü o 
harikzedeler kanunu hususidir. Kanunu hususî ile yapı
lan madde ile bu tespit edilmelidir. Ondan sonra harik
zedelere verilmelidir. Onun için bu 'kanun hakikate mu
gayirdir. Herhalde bu kararı reddetmek lâzımdır. Çün
kü bu yalnız bu şahıs için değildir. Çok kimselerin 
alacağı vardır. Nasıl ki bugün bir kanun yapılmıştır. 
Nasıl olur da vârisine intikal etmiyor da hazineye 
intikal ediyor Niyabetendir. Onu hesabı cariye kay
deder, hösafoı carî suretinde de borcu bu emvalinden 
verilecskltir. Kavaidi umumiye iktizasındandır. 

MALÎYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Çanikırı) — Efendim, her şeyi bertaraf etoek 
için kanunu 'okumak medburiyeti hasıl oluyor. 15 Ni
san ; 1341'de yapmış olduğumuz kanun şudur. 

Mıübadleye gayri tabi eşhasa ait olup, hükümet 
yedinde bulunan metruk emlâk ile arsalar hülkiümdtçe 
alelusul 'fürulhlt edilerek esmam düşman, usşat ve has-
belliüzuim hükümet tarafından hedim ve tahrif veya 
harp dolay isiyle ihrak edilmiş olan emlâk sahiplerine 
- muhtaç olanlar tercih edilmek şartiyle - zayiatlarının 
derecesi nispetinde tevzi olunur. 

Bu kanun, biz öyle görüyoruz ki: Hakkı mülkiyeti 
ref etmiştir. Yalnız burada bıraktığı emvalin kıymeti 
mukayyedesi kendi hesabı carilerine kaydedilir. Ki
min hakkı varsa ilâm getirir alır. Fakat üst tarafı 
'bizim değildir diyoruz. iŞizi'm olmayan bir maldır. Bi
zim hakkı tasarrufumuz olduğuna kanaat getirmiyo
ruz. Bizimdir derseniz o zaman şimdiye kadar top
lanmış olan parayı alahm. Hükümetin yedindeki öte
ki ilâmları icra edelim. Çünkü bu madde mucibince 
füruht ediyoruz ve kanunun sarahati dairesinde Zira
at Bankasına tevdi ediyoruz. ©izim hakkı temellükü
müz yoktur diyoruz. Esasen kıymeti mukayyede biz
dedir. O kıymeti mukayededir. İlâmat tamamiyle 
icra edilir. Hesabı carisinde emsali menküledbn bir 
şey çıkarsa onu da alır, fakat bizim olmayan, bizim 
tasarrufumuza taalluk etmeyen bir maddeden deyn 
ödemek imkânı yoktur. İşte ihtilâfımız budur. 

REİS — Efendim müzakere ettiğimiz meseleye 
takaddüm eden bir mesele var, usulü müzakereye dair 
verilmiş bir takrirdir, okunacaktır': 

'Riyaseti Celileye 
Mesele mühimdir. Emsali hakkında mabehittatbik 

olunabilecek esaslı bir karar alabilmek için keyfiyetin 

bir 'kere de Dahiliye, Adliye encümenlerinde tetkik 
edilmek üzere havalesini teklif eyleriz. 

Yozgat - Çorum 
Süleyman Sırrı İsmail Kemal 

(Muvafık sesleri) 

REİS — Efendim,-encümene tevdi teklifini kabul! 
edersiniz gider, etmezseniz müzakere ederiz. Daha 
altı yedi zat söz istemiştir .Takriri kabul edenler, el
lerini kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... 
Teklif kabul edilmiştir. Encümenlere tevdi edeceğiz. 

Ruznamenin birinci maddesinin müzakeresine geçi
yoruz. 

6. — Ankara Mebusu İhsan Beyin, Memurin Ka
nununun otuz yedinöi maddesitûn tadili hakkında 
(2/645) numaralı teklifi kanunisi ve Bütçe Encüme
ni mazbatası. 

REİS — Mazbata okunacaktır. 

Bütçe Encümeni Mazbatası 
'Riyaseti Celileye 

1927 senei maliyesi Muvazenei Umumiye Kanu
nuna ait dokuzuncu maddenin Heyeti Umumiyede 
müzakeresi esnasında Ankara iMebusu İhsan Bey ta
rafından pahalılık zammının yerli memurlara da teş
miline dair verilip encümenimize havale buyurulan 
takrir ile yine mumaileyh tarafından Memurin Kanu
nunun 37 nci maddesinin tadili lüzumu hakkında ve
rilip, Heyeti Umumiyenin 20 . 4 .1927 tarihli inika
dında Lâyiha ve Bütçe encümenlerine havale buyu
rulan ve Lâyiha Encümenince şayanı müzakere gö
rülerek encümenimize tevdi edilen teklifi kanunî Ma
liye Vekili Beyin hazır olduğu halde tetkik ve müza
kere olundu. 

Memurin Kanununun 37 nci maddesinde uzak
lıklarına veya sıhhî ve idarî ve iktisadî esbaptan dolayı 
hususî vaziyetleri haiz olmalarına binaen İcra Vekil
leri Heyetince tayin ve tefrik ve dereceleri tespit 
olunan mahallere bu mahaller haricinden gönderilen 
memurlara sülüsten bir misle kadar maaş zam ve ona 
göre tahsisatı fevkalâde ita ve iki senei kâmileye mu
kabil bir sene kadar kıdem zammolunacağı ve ilh. 
muharrer ölüp, bu madde hükmüne binaen İcra Ve-
killeri Heyetince- uzaklıkları veya hususî vaziyetleri 
nazarı dikkate alınarak bazı mahaller bittefrik her 
birine verilecek zam dereceleri tespit ve bu mahaller 
mey anına Ankara şehri de ithal olunup, derecesi sınıf 
olmak üzere tayin edilmiş ve bu zamların karşılığı olan 
tahsisat 1927 bütçesiyle Meclisi Âlice de kabul buyu-
rulmufi idi. 
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Ankara Mebusu İhsan Beyefendinin 'teklifi kanuni
si 37 nci maddenin berveç!h.iati üç noktasının tadilini 
istihdaf etmektedir. 

Evvelâ madde metninde zamdan istifade edecek 
memurların zamma tabi mahallere bu mahaller hari
cinden gönderilenler olduğu mezkûr ise gönderilen
ler tabirinde ipham olduğundan bunun hariçten gön-: 
deriliniş ve gönderilecek olanlar şeklinde tasrihi; sa
niyen madde metninde maaş ve kıdem zamlarının te
kaüt müddetine tesir etmiyeceği musarrah olmadığın
dan bu maksatla yeni 'bir fıkra ilâvesi; salisen iktisadi 
esbabı haiz mahaller diğer hususî vaziyetleri haiz ma
hallere makis olamıyacağından bu kabil mahallere 
hariçten gönderilenler kadar yerli memurların da zam
dan istifadelerini teminen maddeye bir fıkra tezyili. 

Her üç nokta encümenimizce tetiklik edildi. Birinci 
nokta esasen tatbikatta icrası arzu buyurulan tashihat 
dairesinde cereyan etmekte olduğu gibi gerek encü
menimizde gerek Hükümette bu bapta bir tereddüt 
mevcut olmadığı cihetle bu hususta halen tadili icap 
ettiren esbabı âcile mülâhaza edilememiştir. 

ikinci nokta yeni bir hüküm olup, esas itibariyle 
şayanı mütalâa ise de Memurin Kanunu tadilâtının 
tecrübeden sonraya taliki Meclisi Âlice tasvip edıil-
diği cihette tatbikata yeni girmiş bulunan bir kanun 
üzerinde şimdiden bu 'kaibil tadilâtı encümenimiz tas
vip edememek mecburiyetinde kalmıştır. 

Üçüncü noktaya gelince: Zâmlarin yerli memur
lara da teşmiline müteallik bulunan ve bu maksatla 
37 nci maddeye tezyili teklif olunan fıkra iktisadî es
baptan dolayı hususî vaziyetleri haiz dan mahaller 
memurini için hariçten gelmek kaydını kaldırmaya 
matuf bulunmaktadır. Ankara şehrine münhasır gibi 
tasvir edilen bu tadil 38 nci maddenin ruhuna muga
yir olduğu kadar bütçeye yeniden ilâveten tahsisatı 
müeddi olacağından encümenimizce nazari dikkate 
alınamamak zarurî olmuş ve maruzatı ânifeye bina
en teklifi vakiin reddi hususunun Heyeti Celleye ar
zına karar verilmiştir. 24 Haziran 1927 

Reis 
Çatalca 
Şakir 

Kâtip 
Konya 

Fuat 

Diyarbekir 
Şeref 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 

Ali Cehani 

îzmıir 
Ahmet Münir 

Kütahya 
Mehmet Nuri 

Gaziantep 
ıhmet Remzi 

Bozok 
Süleyman Sırrı 

Giresun 
Kâzim 

ÎBSAN BEY (Ankara) — Teklifi geri alıyorum 
ei'cndimı 

RBÎ3 — O halde mesele kalmamıştır efendim. 

Kanunlara reylerini vermeyen varsa lütfen versin. 
Ârâ istihsali hitam bulmuştur. Efendim, ruznamede-
ki maddeler hitam 'buldu, daha vaktimiz müsaittir. Ev
rakı varide meyanında daha 26 - 27-madde vardır. 
Bunların müstaceliyetle bulgun müzakeresine devam 
edilmesi Hükümet tarafından teklif edilmektedir. Tek
lifi reyinize arz edeceğim. Kabul ederseniz bunların 
müzakeresine devam edeceğiz. Kabul edenler elleri
ni kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

7. —: Demiryoltariyle nakli memnu alan mevaddı 
•inf İlâhiye ve iştialiyenin Hükümetçe 'tespit edilecek 
şerait dahilinde nakline müsaade itası hakkında 
(1/1230) numaralı kanun lâyihası ve Nafıa Encümeni 
mazbatası. 

RIEÎS —-Mazbatayı okuyoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet Müsteşarlığı 

Adet: 6/24^4 
20 Haziran 1927 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Demiryollar işletme nizamnameleri mucibince de

mir yollariyle nakli memnu mevaddı Milâkiye ve işti--
aliyenin Hükümetçe tespit edilecek şerait dahilinde 
nakline müsaade itası hakkında Nafıa Vekâleti Celi-
lesinee tanzim edilen ve (İcra Vekilleri Heyetinin 19 
Haziran 1927 tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi 
Âliye arzı tasvip olunan kanun lâyihasiyle esbabı 
mucibe mazbatasının musaddak sureti îeffen takdim 
olunmuştur. 

Muktezasının İfasına ve neticesinin işarına müsaa
de buyurulrnasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı (Mucibe 
Diğer devletlerde demiryolları gibi, umuma şamil 

ve külli miktarda insan ve eşya nakliyatı yapan ve
saiti nakliye ile müstaidi infilâk ve iştial tehlikeli me-
vaddın nakli nizamnamelerde; bir taıkım kuyut ve sura
ta tabi tutulmuş olup, işbu nizamnamelerde gösterilen 
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şerait dahilinde zarflandırılmıyanların nakli memnu 
'bulunmuştur, 

Türkiye Demiryollarında ise «İşletme nizamname
leriyle» bu gibi mevaddın nakli sureti kaitiyede mene-
dilmiştir. Mukavele ve şartnamelerde demiryollariyle 
nakledilecek eşyayı askeriyenin ne gibi tenzilâtlı üc
rete tabi tutulacağı hakkında mevzu maddelerde eş
yayı askeriye meyanına mühimmatı askeriye dahi it
hal edilmiş ise de 'bunlarıni ne gibi emniyet tertibatı 
alınarak, ne gibi zuruf dahilinde nakledileceğine dair 
ahkam tasrih edilmemiştir. 

Halbuki 'bir çok hususatta, istimaline mecburiyet 
hasıl 'olan dinamit ve mümasili mevaddı infilâkiyenin 
nakli ve her nevi tehlikenin önü alınmak üzere nakle
dilecek bu gibi mevaddın ta'bi tutulacağı kuyut ve şu--
rutu fenniyenıin tayini zarureti derkârdır. 

Türkiya 
'Büyük Millet 'Meclisi 22.6.1927 

Nafıa Encümeni 
Karar No: 17 

Kayıt No: 1/1230 

Nafıa Encümeni Mazbatası 
'Riyaseti Celileye 

Demiryollar işletme nizamnameleri mucibince de
miryollariyle nakli memnu mevaddı infıilâkiye ve işti
aliyenin Hükümetçe tespit edilecek şerait dahilinde 
nakline müsaade itasına dair ölüp, encümenimize ha
vale buyurulan kanun lâyihası Nafıa Vekili Beyin hu-
zuriyle tetkik ve müzakere olundu. 

Encümen tetkikatı neticesinde memleketin imar ve 
inşası noktai nazarından ehemmiyet peyda eden me
vaddı infilâkiye ve iştialiyenin eski bir nizamname 
ahkâmına göre hakli mümlkün olamamakta ve her 
taraftan muhik şikâyeti mucip olmakta olduğundan 
Hükümetin teklifi muvafık bulunmuş ve iki maddö 
üzerine tefriki daha münasip görülmüş olmakla ol 
veçhile tadil ve Heyeti Umumiyeye arz olunur; 

Nafıa Encümeni Reisi 
Çorum 

Mühendis Ziya 

ÂZ.T 

Aydın 
Hasan Tahsin 

Âza 
'Denizli 

Yusuf Ziya . 

Mazbata Muharriri 
'Aydın 

Mühendis Mithat 

Aza 
Rize 
Esat 

Aza 
Kayseri 

Ahmet Hilmi 

Hükümetin Teklifi 

Demiryollar İşletme Nizamnameleri Mucibince De
miryollariyle Nakli Memnu Mevaddı İnfilâkiye ve İş
tialiyenin Hükümetçe Tespit Edilecek Şerait Dahilin

de 'Nakline Müsaade İtasına Dair Kanun 

Madde 1. — Türkiye Demiryollar işletme nizamna
meleri mucibince demiryollariyle nakli memnu olan 
mdvaddı infilâkiye ve iştialiye Hükümetçe tanzim 
olunacak talimatnamede gösterilecek şerait dahilinde 
naklolunur. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. ; 

Madde 3 .— İşbu kanunun icrasına İcra Vekilleri 
Heyeti memurdur^ 

19 Haziran 1927 

Başvekil Adliye Vekili 
İsmet Mahmut Esat Bey 

içtimada bulunmadı 
Bahriye Vekilli 

İhsan 
Hariciye Vekili 

Doktor Tevfik Rüştü 
Maarif Vekili 
Mustafa Necati 
Ziraat Vekili 
Mehmet 'Sabrı 

Sıhhiye ve Muaveneti İçt. V. 
Doktor Refik 

Müdafaai Milliye Vekili 
" Recep 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Mâliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Nafıa Vekili 
'Behiç 

Ticaret Vekili 
Mustafa Rahmi 

Nafıa Encümeninin Tadili 

İşletme Nizamnamesinde Nakli Memnu Olan Mevaddı 
İnfilâkiyenin 'Nakline Müsaade Hakkında Kanun 

Madde 1. — Şimendiferlerde nakli memnu olan 
mevaddı infilâkiye ve iştialiye hakkındaki memnuiyet 
ref olunmuştur. 

Madde 2. —• Mevaddı infilâkiye ve iştialiyenin na
kil şeraiti Hükümetçe tanzim olunacak talimatname 
ile tespit edilecektir. . 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden muteber
di;. • 

Madde 4. — İşbu kanunun icrasına İcra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı?.. Maddelere geçilmesini kabul edenler ellerini 
kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 
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Şimendiferlerde Nakli Memnu Oları Mevadıdi İnfi-
lâkiyenin Nakiline Müsaade Hakkında Kanun! 

Madde 1. —- Şimendü'ferlerde nakli memnu olan 
mevaddı in'filâkiye. ve iştialiye hakkındaki memnuiyet 
reMunmuştur. . 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Mevaddı infilâkiye ve iştialiyenin nak
li şeraiti Hükümetçe tanzim olunacak talimatname 
ile tespit edilecektir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. -— îşbu kanun tarihi neşrinden muteber-
dij'. 

RlElfS — Kabul buyuranlar lütfen ©Herini kaldır
sın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edil-
mistu\ 

Madde 4. — îşbu kanunun icrasına îcra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

REÎS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul 
etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler elle
rini kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

<?. — Canik Mebusu Talât \Bey 've rüfekasmtn, bil
umum askerî malûllerim terfihine mütedair {Kdnu-
nun birinci maddesine bir fakra tezyiU hakktnda 
(21637) numaralı teklifi kanunisi ve Müdafaai MiMiye 
ve Bütçe encümenleri'mazbataları. 

R1EÎS — Mazbatalar okunacaktır. 

Esbabı Mucibe 
551 numaralı Kanun mucibince bilumum askerî 

malûllerin terfihi temin 'edilmiş ve bu meyanda İstik
lâl Müharebatı malulleri bilhassa nazarı dikkate alın
mış ise de, Harbi Umumide malûl oldukları halde 
maluliyeti vakıalarına ehemmiyet vermeyerek Müca
dele». Milliyeye bilfiil iştirak eden ve adetleri azamî 
yirmi beşi tecavüz etmiyeceği tahmin olunan malul 
gaziler, nevama mağdur vaziyette kaldıklarından, mu
maileyhimin dahi İstiklâl Haribi malûlleri misillu ter
fihlerinin icrası zımnında merbut teklifi kanunî takdim 
oiu'nmuştuı*. -~ 

Canik Malatya 
Talât Avni M. Hilmi 

îçel 
Mehmet Emin ^ 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi J4...5;,. 1927 

Müdafaai' Milliye Encümen! 
'-53 ' 

Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 
Riyasete 

Canik Mebusu Talât Beyle arkadaşları, Umumî 
Harpta malul olubta malul olarak, millî mücadeleye 
iştirak edenlerin (551) numaralı Bilumum Askerî Ma
lûllerin Terfihi Kanununun {*) birinci maddesindeki 
haktan istifadelerini ıstiyiorlar. 

Encümen bu teklifi kabul etti. Adetleri ancak 
yirmi beşe 'baliğ olan bu gibiler meyanına, İtalya ve 
Balkan Muharebelerinde malul kaldıkları halde Mil
lî Mücadeleye iştirak edenlerin de ilâvesini düşüne
rek maddeyi tadil etti. 

Reis Mazbata Muharriri 
Ali Ekrem 
Kâtip Aza 

Mahmut Nedim Kadri Ahmet 
Aza Aza 

Kılınç Ali Raşim 

Türkiye! 
Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Encümeni 
218 Karar Numarası 

2/637 Kayıt Numarası 

Bütçe Encümeni-Mazbatası. 
Riyaseti Celileye 

Bilumum askeri mMüllerin terfihine mütedair ka
nunun birinci maddesine bir fıkra tezyili hakkında 
Canik Mebusu Talât Beyle rüfekası tarafından ve
rilip, Heyeti Umumiyenin 9.4.1927 tarihli içtimaın-
da Müdafaai Milliye ve Bütçe Encümenlerine hava
le buyurulan teklifi kanunî Müdafaai Milliye Encü
meni mazbatasiyle birlikte encümenimize tevdi kı
lınmakla tetkik ve müzakere olundu. 

İtalya, Balkan Haırpleriyle Harbi Umumide du
çarı maluliyet oldukları halde İstiklâl Harbine bilfiil 
iştirak ederek hizmet etmiş olan malûllerin 551 nu
maralı kanun ahkâmından istifadeleri encümenimiz-

(*) İstiklâl Müharebatı askerî malûlleri 22 Teş
rinievvel 1339 tarihli kanunun ikinci maddesinden 
istisnaen maaşı aslileri esası dahilinde tekaüde sevko-
lunurlar. 
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ce şayanı terviç görülmüş ve bu dairede tadilen ka
bul edilen lâyihai kanuniyenin müstaeelen müzake
resine müas&ade buyurulmak ricasiyle Heyeti Umu-
miyeye arz ve takdimi karargîr olmuştur. 

23 . 6 . 1927 
Reisi 

Çatalca 
Şakir 
Kâtip 

Konya 
Fuat 

İsparta 
Mükerrem 

Hakkâri 
Asaf 

Çorum 

Mazbata Muharri 
Gaziantep 

İzmir ,-
Ahmet Münür 

Diyarbekir 
Şeref 
Bozok 

Süleyman Sırrı 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 

Musa Kâzım 

Canik Mebusu Talât Bey ve Rüfekâsmın Teklifi 
Bilumum Askerî Malûllerin Terfihi Hakkındaki Ka-

c nunun Birinci Maddesine Müzeyyel Kanun 

»Birinci Madde — Harbi Umumide malul olduk
ları halde, İstiklâl Harbine iştirak eden maluller de, 
istiklâl Harbi malulleri misillu maaşı aslileri esası 
dahilinde tekaüde sevkolunurlar, 

İkinci Madde — İşbu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Üçüncü Madde — İşbu kanunun icrasına Müda
faai Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

21 3 . 1927 

Müdafaa! Milliye Encümenin Tadili 

Bilumum Askeri Malullerin Terfihi Hakkındaki 
«551» Numaralı Kanunun Birinci Maddesine 

Müzeyyel Kanun 

Madde 1. — İtalya ve Balkan Harpleriyle Harbi 
Umumide malul oldukları halde * İstiklâl Harbine iş
tirak eden malullerin, maluliyet maaşı İstiklâl Harbi 
malulleri misillu maaşı aslileri üzerinden hesap olu
nur. 

Madde 2. — Bu kanun İstiklâl Harbine iştirak 
ederek tekaüt edilmiş veya vefat eylemiş olanlara da 
şamil olmak üzere neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3. — Bu kanunun ahkâmının icrasına Mü
dafaa! Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

Bütçe Encümeninin Tadili 

İtalya, 'Balkan 'Harpleriyle Harbi Umumide Duçarı 
Maluliyet Olanlardan İstiklâl Muhaberatına İştirak 
Edenlerin 8 Şubat 1341 Tarihli ve 551 Numaralı 

Kanundan İstifadeleri Hakkında Kanun 

Birinci Madde — İtalya, Balkan harpleriyle Har
bi Umumide duçarı maluliyet oldukları halde İstik-. 
iâl Muhaberatına da bilfiil iştirak etmiş olan ma
luller 'bilumum askerî malullerin terfihi hakkındaki 
8 Şubat 1341 tarihli ve 551 numaralı kanun ahkâ
mından istifade ederler. 

İkinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Müdafaai Milliye, Bahriye, Dahiliye ve Maliye Ve
killeri memurdur. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

İtalya, Balkan 'Harpleriyle Harbi Umumide Duçarı 
Maluliyet Olanlardan İstiklâl, Müharebatına İştirak 
Edenlerin 8 Şubat 1341 Tarihli ve 551 Numaralı 

Kanundan İstifadeleri Hakkında Kanun 

Birinci Madde ^- İtalya, Balkan harpleriyle Harbi 
Umumide duçarı maluliyet oldukları halde İstiklâl 
Müharebatına da bilfiil iştirak etmiş olan maluller bi
lumum askerî malullerin terfihi hakkındaki 8 Şubat 
1341 tarihli ve 551 numaralı Kanun ahkâmından isti
fade ederler. 

REİS -— Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kâ'bul edilmiştir. 

İkinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul 
etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Müdafaai Milliye, Bahriye, Dahiliye ve Maliye Ve
killeri memurdur. 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul 
etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kanun tayini esami ile reyinize arz edilecektir. 
Reylerinizi istimal buyurunuz. 

9. — Damga Kanununun dokuzuncu maddesinin 
85 nci fıkrası ahkâmının tadili hakkında (1 /1332) nu
maralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe Encümen* 
leri mazbataları. 

REİS — Mazbataları okutuyorum. 
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Damga Kanununun Tadili Hakkında (1/1332) Nu
maralı Kanun Lâyihası ve Maliye ve Bütçe 

Encümenleri Mazbataları 

Türkiye Cumhuriyeti 
iBaşvekâlet Müsteşarlığı 

6/2923 
20 Haziran 1927 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Damga Kanununun 9 ncu maddesinin 85 nci fık
rası ahkâmının tadili hakkında Maliye Vekâleti Celile-
since tanzim edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 15 Ha
ziran 1927 tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi 
Âliye arzı tasvip olunan kanun lâyihasiyle Esbabı; 
Mucibe mazbatasının musaddâk sureti leffen takdim 
olunmuştur. 

Muktezasınm ifasına ve neticesinin işarına müsaa
de buyurulmasını rica ederim efendim. 

~.. Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Elyevm meriyülicra bulunan Damga Kanununun 

dokuzuncu maddesinin seksen beşinci fıkrası mucibin
ce kabz ve ibrayı havi olan makbuzların üç kuruş
luk pula tabi olacağı muharrer bulunmasına mebni 
müessesatı gayri resmiye memurin ve müstahdemininin 
maaş ve ikramiye namiyle almakta oldukları mebaliğe 
mukabil verdikleri makbuzlara, salifülarz fıkrai kanu-
niyeye tevfikan üç kuruşluk pul ilsak etmekte olduk
ları halde memurini resmiyenin istihkakları mukabi
linde makbuzları bulunan mebaliğ için verdikleri se-
nedata Damga Kanununun on birinci maddesi muci
bince resmi nispiye tabi tutulmaktadır. Gerek memuri
ni resmiye ve gerek müessesatı gayri resmiye memur
ları memur sıf atiyle sarf ettikleri mesaiye mukabil al
dıkları mebaliğe müteallik makbuzlara aynı nispette 
pul ilsak eylemeleri adaleti teklif iyenin netayici tabii-
yesinden bulunmakta olduğundan memurini resmiye-
yi ağır ve müessesatı hususiye memurinini bundan 
daha hafif bir resme tabi tutmak muvafık görüleme
miştir. Müessesatı hususiye memurininin ita ettikleri 
makbuzları dahi on birinci madde mucibince resmi 
nispiye tabi bulundurulmalarını teminen kaleme alınan 
kanun lâyihası rapten takdim kılınmıştır. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 22.6.1927 

Adliye Encümeni 
103 Karar Numarası 

i /i232 Kayıt Numarası 

Maliye Encümeni Mazbatası 
'Riyaseti Celileye 

Damga Kanununun 9 ncu maddesinin 85 nci fık
rası ahkâmının tadili hakkında Maliye Vekâletince 
tanzim edilip, Başvekâleti Ceiilenin 20 Haziran 1927 
tarih ve 6/2923 numaralı tezkeresiyle Meclisi Âliye 
takdim olunan kanun lâyihasiyle esbabı mucibe maz
batası Heyeti Umumiyeden Encümenimize havale bu-
yumlmakla Maliye Vekili Abdülhalik Beyin huzuriy-
le tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümetin serdeylediği esbabı mucibe varit gö
rülmüş ve memurini resmiye ile müessesatı hususiye 
memurinini aynı teklife tabi tutmak ve adaleti teklifi-

' yeyi temin eylemek noktai nazarını istihdaf eden mez
kûr lâyihai kanuniye aynen kabul edilmiştir. Berrriu-
cibi havale Bütçe Encümenine tevdi kılındı. 
Maliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Beyazıt - . Ankara 
Şefik _ İhsan 
Kâtip Aza 

Diyarbekir Konya 
Cavit Mustafa 
Aza Aza 

Karesi Kırklareli 
Mehmet Cavit Şevket 

Aza 
Kocaeli 
Ragtp 

Türküye 
Büyülk Mıiileıt Meclisli , 

'Büıtiçie İBndüimıenli 
21ı7 "* Karar Numarası 

'1/1I2J3İ2 Kıaıyiit Namıaıriasl " 

iBütçig lEhioüımenli Maızbaitlaısı 
• ' !R!liyıasötıi Oeöjieye 

Damigıa Kaımuaıuınıuın ıdoikıuızuıncu mıaddasimin sek
sen bıeşkudi ıfıikrası lahkâmımMi t&dliU haikıkındıa olup* 
'Heyötti Umıulmliyıeniiin! İ2IV6492İ7 ıtanilhlti liçıffimaımıda 
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'Maâİyıa ve Bütçe Bnlcücnıanjlerüine haMaile buyuraılan 
Ikjaıann, üâyiiihası Maliye Encümenıinıin maizfaaıtaıs&yle 
ıfeirlikıte enjoüjrri)en|iirrıiiizıe tevdi M'iramıa'klia Mai>i,ye Vekû-
3li Ibey 'bazım 'olduğu halde ıtaflkjilk ve (müzakere olıuaı-
Idu, 

Hüjkiüımıatiiın ve Maliliye Emüümerijnpm ittihaz ©Mk-
teri adaleti tıdküfüye' esasi Bncümeniimiizjce de muhik 
görıüllönek lâiyilhaınaın aynam kabulü jtemsîip olunmakla 
(müsıtaoelani müzakeîresliıme >mıüsaadalerii iisıfciılbamijyile 
Heyetli 'Umıumıiyeye arz ve ıtıakd'iımı iküliıınjdı. 23.7.;1927 

İRöiıs 
Çalfiajlca 
IŞaklir 

iKâtüp 
0Kk»ya. 
ÛBuat 

*Diy|aaibelk|ir 
'. iŞerdf 

Gaziantep 
lAihirmeit Remzi 

Oinesuaı 
M'uısıaı ıKâızıım 

Mlaızjbata Mdhaırdiınt 

Ali Canıani 

lİzniir 
Ahmet Münir 

ıHakjkjârü 
Asaıf 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

itspauıtıa 
Mükarrern 

Hülkûmıatıiın Teklifi 

Damiga Kamuınuınıuım 9 mcu maddesMin 85 neft fuk-
ması Ahkâmımı llaıdiliıne dair ikan/un 

ı'Biniınidi Madde — [Rjasroi 've busuısi b lumum nıö-
essiesat mernıurîını ve mıüsitahdemiınıin ıhıar ne mamı il© 
oUursa öteım, lallmakjta oldukları mıabaliğe mıulkablil ıve-
ıreoelkilıeıti maklbuzîlar Damjga Kanıunıumun om Ibiriınıcli 
tmNddasi mıiMbface resimli 'nisbiıye ıtabidıir. 

İlkindi Madde — Işjbm 'kamum ıtarühii neşrinim fer
dasından itibaren güizsaram oliacak otuz hiır gün biıfca-
ımııınida imjevıklii ıtatblilke vazolunur. . 

lÜçümiaüi 'Madde — İısjbu kamumun icrasına Maliye 
Vök'Ii miern-uııdur, 15 Hazjkıan il 937 

Başjvekil 
itsımet ' 

Müdafaali Milliye Vekilli 
Recep 

Adiye 'Vekili 
IMlalhımıuit Esat ©ey 

İlçıbimada 'bulunmadı 

©aJhriiye Vekilli . 
İhsan. 

Dahiliye V'ökJiHi 
M, Cernlll 

Maliye Vekili 
M.usitafıa Abdülllballliık 

INalfia Vekili 
'Behilç 

Ticaret Vekil 
Mustafa Rahmi 

Hariciye Vekili 
DofflöfiofC Tâvffiik Rülşitü 

Maarif Vakiılıi 
IMuısıtalfla Necati 

Ziraat Vekiıi 
Mehmet Sabiti 

Sıhhiye ve Muaveneti 
^timıaıiyıe Vekil 

Dokfloiil Refâk 

ıRElîiS — Heyetli iuraumıiyeisli hakkında .slöz isteyen 
var mil? Maddelere getclilmasıiınli kabul edenfcr eîle-
Hinli kaldiirsın... Kabul ötmıiyenjler 'elerfinli (kaldiirsın... 
Kabul edlmjişıtir. 

D-amiga (Kanunıunun 9 ncıu Maddesinin 85 imci 
Fukaram Ahkâmımın TaidlJJnıe 'Oair Kanun 

iBJıiJnıd Madde — Resimli ve husaısıi (blıumuım mıü-
'es'Siasat rnıamuUiinı >ve müsfealhdlarnjirıikii her ne 'nam 'ile 
olıursa ölisun laürnıalkta oilıduğu imıebail'iğe ırııuikalbiil ve-
naaakll'eni ımlaıkjbu4;arı Daımiga 'Kanpnmnfum on 'bürfıncıi 
imiaıddesli m'uailbt'njoe resım'i mlislbiyie tabidir. 

REIİ)S — Kabıull edeaıHer lellenifiııi İkaildiirsıınj. Ka
bul :atmliıyanlîıar 'etlarıinji ıkaıl/dıırsıın... Kaibul fâdlmlişitlir,. 

likiındi Madde — İişlbu ıkaınıum ıtaıülhü meşırtinin, far-
ıdasıınıdan litilbareni güizeraıru olacak »oituz bir igün, îhliıta:-
ımıiınıda ımidyk!;,! ıtatbûke ivaizloHıuın'aoalkitır. 

REİS — Kabul buyuranlar ellerini kaldırsın. 
Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın.. Kabul edil-
m'işCir. 

Üçüno'ii Madde 
Vekili memuldur. 

İşbu kanunun icrasına Maliye 

R'BÎ'S — Üç!öncü Maddeyi kabul edenler el kal
dırsın.. Kabul etmi'yenler el kaldırsın.. Kabul edil-
m'iş'tir. 

Efendim, Heyeti Umumiyesini reye arz etmez
den evvel sebkürapt bakkında bir takrir vardır. İkin
ci maddenin sonundaki mevkii tatbike vazoluna-
caktır. İkaydı mevkii tatbike vazbîunur olacaktır. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — İkinci 
madde büsbütün fazladır. 'Kanunun neşrine dair bir 
şey söylenmez, kanunların neşri usulüne dair kanun 
vardır. Binaenelayeh maddeye lüzum yoktur. 

IBÜTÇE (ENCÜMENİ NAMİNA , SAKİR BEY 
(Çatalca) — Efendim, böyle bir lâyibai kanuniye var-
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dır. Fakat müzakeresi esnasında encümene iade olun
muştur. Henüz çıkmamıştır. Onun için bu maddeye 
lüzum vardır. \ 

'RIHİİŞ.— Evet çıkmamıştır. İkinci maddenin so
nu «Olunacaktır yerine» »Olunur» suretinde tashih 
edilmiştir. Kanunun heyeti umumiyesini reye arz edi
yorum. Kanunun Heyeti umumiyesini kabul edenler 
el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Ka
bul edilmiştir. 

10. — Şeker inhisarına mütedair kanunun beşin
ci ve Petrol inhisarı hakkında (3/968) numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve Maliye ve Bütçe Encümenleri 
mazbataları. 

'RÎEİİİS — Mazbatalar okunacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekalet Müsteşarlığı 

Adet : 6 [2938 
20 Haziran 19:27 

IBüyük Millet' Meclisi Riyaseti Cellesine 
Şeker inhisarı hakkındaki kanunun beşinci ve 

Petrol inhisarı hakkındaki kanunun üçüncü madde
lerinde muharrer «Masarif» tabirinde idarei inbisa-
riye masrafının da dahil bulunacağı istinbat edil
mekte olduğundan mevzubahis masarifin 'tüccar ta
rafından doğrudan doğruya celbblünan mevaddı in
hisariye ye de zammı icap edip etmediğinin tayin ve 
tefsiri hakkında Maliye •'Vekâleti Celilesinden yazı
lan ve İcra Vekilleri Heyetinin 19 Haziran 19127 ta
rihli içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tas
vip olunan 19 Haziran 1927 tarihli tezkerenin mu-
saddak sureti leffen takdim olunmuştur. 

'Muktezasının ifa ve neticesinin işarına müsaade • 
buyurumıasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Maliye Vekâleti Oelilesinin 19 Haziran 1927 Tarihli 
Tezkeresi Suretidir. 

Şeker inhisarı hakkındaki kanunun 'beşinci, Pet
rol inhisarı hakkın'daki kanunun da üçüncü maddesi 
ahkâmı, ithali tahtı inhisara alınan mevaddın maliyet 
fiyatlarının gümrük ve istihlâk resmi ihâzırlariyle, 
mubayaa, nakliye vesair masraf mecmuundan terek
küp edeceğini tazammun etmektedir. Her iki mad
denin siyaki tarihinden (Masarifi saire) mefhumu 
meyanma inhisar tatbiki emrinde ihtiyar olunan her 
nevi masarifin ve bittabi inhisarın idare masrafının 
da ithali lazım geleceği istinbat edilmektedir. Ancak 
idarei inhisariye namına salifülarz mevaddı inhisa

riye celbi hususunda ticarete bahşolunan müsaade 
dolayisİyle bazı tüccar doğrudan doğruya celp ve 
idarei inhisariye oirosiyle tüccara iadeten füruht olu
nan 'şekerlerden idare masrafı namiyle para ahzı 
muvafık olmıyacağından bahisle serdi itiraz etmekte
dirler. İdarei inhisariye namına mevaddı İnhisariye 
celbi için tüccara bahşolunan müsaade inhisarın ma
hiyetini ve (masarifi saire) tabirinin mefhum ve 
müeddasını tağyir edemiyeceğine göre tüccarın celp 
edeceği mevaddı irihisariyeye masarifi İdare zamme
dildikten sonra resmi inhisarın istiyıfası muvafık gö
rülmüş ise de keyfiyet arzedileh kavanin maddele
rinin tayini manasına taalluk etmek itibariyle bu bap
ta muktazi kararı tefsirinin istihsaline müterettep 
muameleye delâlet buyuTUİmasını arz eylerim efen
dim. 

'Malîye Vekili 
Mustafa Abdüihalik 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi , 22 .6 .1927 

Maliye Encümeni 
Karar Numarası : 

3/6Ö8 Kayıt Numarası 

Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Gelifeye 

Şeker inhisarı hakkındaki kanunun beşinci ve 
Petrol inhisarı hakkındaki kanunun üçüncü madde
lerinde muharrer «Masarif» tabirinde idarei inhisa
riye masrafının da dahil bulunacağı istinbat edilmek
te olduğundan, mevzubahis masarifin tüccar tarafın
dan doğrudan doğruya celip olunan mevaddı inhiisa-
riyeye de zammı icap edip etmediğinin tayin ve 
tefsiri İcra Vekilleri Heyeti karariyle Başvekâletin 
20 Haziran 1927 tarihli ve 6/'293ı8 numaralı ve He
yeti Umumiyeden Encümenimize muhavVel tezkere
sinde talep edilmektedir. Hükümetin esbabı mucibe 
mazbatasında her iki kanunun m'etyzuübah'is madde
lerinde «Sair masarif» tabiri istimal edilmiş olduğu
na ve idarei inhisariye namına mevaddı •inhisariye 
celbi için tüccara bahşolunan müsaade inhisarın ma
hiyeti «Vesair masarif» tabirinin mefhum ve müed
dasını tağyir edemiyeceğine göre 'doğrudan doğruya 
celp ve idarei inhisariye cirosiyle tüccara iadeten 
füruh't edilen şekerlerden idare masrafı namiyle pa
ra ahzi doğru olamayacağı yolundaki itiraz ve mülâ
hazanın varit bulunmadığı bilityan maliyet fiya'tlar-
rına masarifi idarenin de zammı lâzım geleceği mü
talaa edilmektedir. 
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Filhakika şeker ve petrol inhisarı kanunlarının 
mezkûr beşinci ve üçüncü maddelerinde maliyet fi
yatları: Gümrük ve istihlâk resmi hâzırları ile mu
bayaa ve nakliye vesair masarif mecmuuna göre 
tahakkuk edecek miktar olduğu şeklinde tarif edil
mekte bulunduğundan, idarei inhisariye masarifinin 
de sair masarif mefhumuna dahil olduğunu kabul' 
etmek tabiidir. Bu takdirde ve tüccara bahşolunan 
müsaade ise inhisarın mahiyetini bittabi tağyir ede-
miyeceğinden hükümetin esbabı mucibe mazbatasın
da tafsil 'olunduğu veçhile idarei inhisariye cirosiyle 
tüccara iadeten füruht olunan inhisar mevaiddından 
da idare masrafı aıhzı zaruri ölür. Bu nokta i nazar
da müttehit kalan encümenimiz atideki fıkrai tefsiri-
yeyi kabul etmiştir. 

iye Encümeni Reisi 
Beyazıt 
Şefik 
Kâtip 

Diyarbekir 
Şeref 

Aza 
Karasi 

Mehmet Vehbi 
Aza 

Kocaeli 
Ragıp 

Mazbata Muharriri 
İhsan 

Aza 
Van 

Münüp 
Aza 

Konya 
Mustafa 

Maliye Encümenince Tanzim Kılınan Fıkrai 
Tefsiriye 

Şeker ve Petrol inhisarları hakkındaki kanunla
rın beşinci ve üçüncü maddelerinde muharrer masa
rifi saire tabirleri meyanırida Maliye Vekâletince tas
dik olunan masarifi idare dahil ve bu masraf gerek 
doğrudan doğruya inhisarlar İdaresince ve gerek 
inhisarlar idaresinin müsaadesiyle tüccar tarafından 
celpolunan mevadda şamildir. 

Bütçe Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Oelileye 

Şeker inhisarına mütedair kanunun beşinci ve 
Petrol inhisarı hakkındaki kanunun üçüncü maddele
rinin tefsiri hakkında Maliye Vekâletince ihzar ve 
Başvekâletin 20 Haziran 1927 tarihli ve 6/2933 nu
maralı tezkeresi ile Riyaseti Oelileye takdim olu
nan Ve 21 . 6 . 1927 tarihinde Maliye ve /Bütçe En
cümenlerine havale büyurulan tezkere Maliye Encü
meni mazbatasiyle birlikte encümenimize tevdi kılın
makla Maliye Vekili Bey hazır olduğu halde tetkik 
ve müzakere olundu. Mutlak olarak zikredilmiş olan 

(sair masarif) tabirinin bu hususta ihtiyar edilen bi
lumum masarife şümulü tabii telakki edilirken in
hisar idaresinin masarifini hariç görmek esastan 
uzaklaşmak olacağına binaen Maliye Encümeninin 
bu husustaki esbabı mucibe'si tamamiyle varit görül
müş ve bu bapta tanzim kılınan fıkrai tefsiriyenin 
aynen kabulü muvafık olacağının Heyeti Umumiye-
ye arzına karar verilmiştir. 22 Haziran 1927 

Reis 
Çatalca 

Şakir 

Kâtip 
Konya 
Fuat 

İsparta 
Mükerrem . 

Çorum 
Mühendis Ziya 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 
Ali Cenanı 

İzmir 
Ahmet Münir 

Diyar'befcir 
Şeref 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

Giresun 
Musa Kâzım 

Hakkâri 
Asa'f 

REİİİS — Fıkrai tefsiriyeyi kabul edenler el kal
dırın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Kabul edil-
miışjtir. 

11. —Sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi 
hakkında (1/1189) numaralı kanun lâyihası ve Tica
ret ve Adliye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Mazbataları okutuyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekalet Müsteşarlığı 

Adet : 6/Ü929 
12. Mayıs 1927 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celil esine . 

Sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi hak
kında Ticaret Vekâleti Celilesince tanzim edilen Ve 
İcra Vekilleri Heyetinin 8 Mayıs 1927 tarihli içti-
maında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan 
kanun lâyihasiyle esbabı mucibe mazbatasının musad-
dak sureti leffen tafcdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına mü
saade buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
•* ' , İsmet 
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Esbabı Mucibe Lâyihası 
Memleketimizin hayatı iktisadiyesinde mühim 

roller ifa eden müessesat meyanında yerli ve ecnebi 
sigorta 'şirketleri en mühim mevkilerden birini iş
gal etmektedir. 

Ahalinin hayat sigortalarında tasarruf atı vakıası
nı harik ve nakliyat 'Sigortalarında' ise /servetlerinin 
emri muhafazasını müessesatı mezkûreye tevdi ey
lemesine nazaran bu gibi müesseselerin faaliyetini 
daimi ve müessir bir murakabe altına almak bilu
mum memaliki mütemeddinede olduğu gibi hükü
met için bir zaruriyeti katiye halini almıştır. . 

Diğer cihetten sigorta muamelâtı yüksek bir se-
viyei ilmiyenin mahsulü olmak itibariyle menafii 
mütekabilenin muvazene tahtında bulundurulması 
ancak tarafeynin aynı seviyei içtimaiye ve ilmiyeye 
vasıl olmuş bulunmasiyla kabildir. Halbuki memle-
ketimizde 'sigortacı sınıfı garp terekkiyatı ulûmunun 
en dakik ve en ziyade müktesebatiyle mücehhez ol
dukları halde sigorta edilen sınıf maatteessüf henüz' 
aynı vukufa ve malumata sahip olmaktan çök uzak
tır. Bu vaziyet de murakabenin lüzumunu teyit eder 
esasattandır. Filvaki Yeni Ticaret Kanunumuza ha-
yat sigortalariyle harik, kaza vesair sigortaların ne 
gibi esasat dairesinde akdedilebileceğine ve Ticareti 
Bahriye Kanununda da nakliyatı bahriye sigortala
rı hakkında ahkâmı mahsusa münderiç bulunmakta 
ise de sigorta ışirkdtelerinin teftiş ve murakabesi hak
kında 30 . l!l . 1'3>30 tarihli Ecnebi ve sermayesi es
hama münkasem şirketler Kanununun ikinci faslını 
teşkil eden bir kaç maddeden başka bir kanun ve ni
zam mevcut olmayıp, işbu mevzuatın noksanını te
lâfi eylemek 'üzere son senelerin ihdas eylediği ihti-
yacatı nazarı dikkate almak ve memaliki saİrede bu 
bapta mevcut kanunlardan da istifade edilmek sure
tiyle tanzim olunan lâyihai kanuniye lef fen takdim 
kılınmıştır. 

ıBirinci ye ikinci maddeler yerli ve ecnebi sigor
ta 'şirketlerinin sigorta ticaretine iptidar etmezden 
evvel ifasına mecbur tutuldukları merasimi kanuniye-
yeden bahistir. 

Üçüncü maddede ecnebi 'sigorta şirketleri için 
Türkiye'de yalnız bir vekil umumi bulundurabilmek 
esası kabul edilmiştir ki, bundan maksat şirketin hü
kümete tediyesiyle mükellef bulunduğu rüsum ve te
kâlif ile kanunların tamami icraismdan şirket namına 
hükümete karşı yalnız bir şahsın mesul tutulmasıdır. 
Hali hazırda bir çok ecnebi işirkdtlerin muhtelif bel
delerde aynı salâhiyeti haiz müteaddit umumi vekil

leri bulunması yüzünden mali ve İdari murakabe 
noktasından teşevvülşat zuhur etmektedir. 

Dördüncü- iMâdde, sigortacılar dairei merkeziye-
si namı altında teşkil olunacak sigorta dairesinden 
bahistir. Sigorta muamelâtı vâsi olan bütün memle
ketlerde sigorta tarif elerinin bidayeten tanzimi ve 
sigorta umurunun tedviri için mümasil teşkilâtlar 
mevcut olup, bunlar meyanında ingiltere'de (Kape-
rofis kompani) namiyle muarref teşkilât bir asra ya
kın bir zamandan beri ifayı vazife etmektedir, 

Sair bilumum ecnebi memleketlerinde ise sigor
ta dairei merkeziyesi bulundukları miemleketlerin 
isimlerini taşımakta ve memleket dahilinde mevcut 
bilumum sigorta şirketleri için yeknasak tarifeler tan
zim ve istimal eylemektedirler ki, bu hususun bir ta-
limatnamei, mahsus ile tespiti Ticaret Vekâletine 
tevdi kılınmaktadır/ 

Beşinci Madde, Türkiye'de üfayı muameİe eden 
yerli ve ecnebi sigorta şirketlerinden kâfi derecede 
istitaatı maliyeyi haiz olmalarını Ve bu maksatla 
Türkiyedeki taahhütlerinin ifasını kâfil olmak üzere 
asgari malik olmaları iktiza eden sermaye ve ihtiyat 
akçelerini teminen vazedilmiştir. 

Altıncı Madde, Ticaret Vekâletinden sigorta şir
ketlerine verilecek ruhsatname ile ruhsatname için 
is'tiylfa edilecek resimden bahistir. 

Yedinci Madde, .iflâs ve sermayelerini tebdil ve
yahut başka şirketlerle birleşen ve vekillerini tebdil. 
eden sigorta şirketlerince ifası lâzım gelen muamelâ
tı kanuniye nelerden ibaret olacağı tadat olunmak
tadır. 

'Sekizinci Madde, ecnebi sigorta şirketlerinin Tür
kiye'nin diğer mahallerinde kuşat edecekleri tali şu
be ve acenteler için ifası lâzım gelen merasimi ka-
nuniyeden bahistir. 

Onuncu ve on birinci maddelerde sigorta mua
melâtının her şubesi için sabit ve rnütehaivvil kefalet 
akçeleri itası mecburiyeti vazedilmiştir. Münferiden 
harik veya hayat şubesi için sabit kefalet akçesi mik
tarı (75 000) lira vazedilmiştir. (Bu iki şubei muame
lâta mahsus taahhüdat daha mühim mebaliğ ve daha 
uzun müddetler için olduğundan sabit kefalet ak
çesi miktarı diğerlerine nispetle fazla tayin edilmiş
tir. Nakliyatı bahriye sigortası için ise kefaleti nakdi-
_ye yalnız yirmi beş bin lira alarak tespit edilmiştir. 
Çünkü nakliyat sigortalarında taahhüdaltın müddeti 
devamı pek kısa olduğundan bu miktar kafi görül-
müştürj 
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Şirketlerin •muamelâtının derecei vüsatleriyle mü
tenasip olan mütehavvil kefalet akçasına gelince: Bu 
kefalet miktarı muamelâtın inkişafı nispetinde pey
derpey tezyit edileceğinden sabit kefalet akçesine 
müisavi bir miktara baliğ (olduğu zaman işbu sabit 
kefalet akçesinin nısıf miktarına ircaı münasip gö
rülmüştür. Bu usul bir çok ecndbi memleketlerinde 
kabul ve tatbik edilmektedir. Ecnebi şirketlerin bun
ların ita edecekleri kefalet akçalarını nakden veya
hut devlet eshamı olarak kabulü .mecburi görülmüş
tür. 

On ikinci madde, iflâs veyahut' tatili muamelât 
eden sigorta şirketlerinin hesaplarının tasfiyesinden 
bahistir. Bilumum sigorta şirketlerinin bilanço ve kâr 
ve zarar hesaplan on üç ve ondördüncü maddelere 
tevfikan tanzim olunacaktır. Türkiye'de icrayı mua
mele eden sigorta şirketleri hesabatıhın yeknasafc 
olarak tanzimini muamelâtın teftiş ve murakabesini 
teshil edeceği gibi, memleket dahilinde icra edilen 
sigorta ticareti için de umumi ibir istatistik yapılma
sına imkân 'hazırlamış, olacaktır. 

On yedinci madde, Sigorta şeraiti umumiyesinin 
Ticaret Vekâletince tetkik ve tasdikini âmirdir. 

On sekizinci madde, sigorta şirketlerinin ücurat 
tarifelerinin Ticaret Vekâletince tasdikinden bahistir. 
Ücurat fiyatlarının tarzı -tatbikini sıkı bir nezaket al
tında bulundurmak ve bazı şirketler tarafından 
musaddak fiyatlardan daha yüksek fiyat tatbik 
olunmasına meydan verilmemesini teminen bu kayıt 
vazedilmiştir. 

On dokuzuncu madde, ruhsatsız şirketlerin mua
mele yapmamalarını teminen vazedilmiştir. Elyevm 
istanbul piyasasında bir çok büyük sigorta işleri Tür
kiye'de m'üseccel olmayan şirketler tarafından ifa 
edilmekte, ahalinin büyük bir kısmının sigortalarına 
mahsus rüsumu tediye etmemek için sigortalarını 
ruhsatsız şirketler nezdinde ve memaliki ecnebiye-
de akdeylemektedirler. Bu tarzı hareket varidatı 
hazineyi mutazarrır etmekte olduğundan bu müsillû 
muamelât İcra edenler hakkında ahkâmı cezaiye vaz' 
ına mecburiyet görülmüştür. 

Yirminci madde, mucibince sigorta şirketlerinin 
istihdam edecekleri seyyar acente ve tellallar Ticaret 
Vekâletinden muti birer hüviyet varakasını hâmil 
bulunacaktır. 

'Yirmi ikinci madde, mütekabil sigorta şirketleri 
hakkındadır. 

Kanunun mevaddı mütebakiyesi ahkâmı müey
yide ve cezaiyeden ibarettir. 
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İBundan mada öteden beri şirketlerin' murakabe
si hususunda yapılan tecrübeler bilhassa halkın ta
sarruf ettiği paraların tevdi ve emlâk ve eşyanın te
min edildiği sigorta şirketlerinin muntazam ve dai
mi surette murakabe edilmelerinin minküllülvücuh 
faydası olacağı kanaatini bahsetmiştir. Bu cihet na
zarı itibare alınarak daimi ve muntazam murakabe
nin temini zımnında ücretleri kavanini mevzuaya te-
baiyet etmek suretiyle sigorta şirketleri tarafından 
tediye edilmek üzere bu nevi müesseseler nezdinde 
daimi komiser tayini faydalı görülmüş ve bu cihet 
kanunda tavzih edilmiştir. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Ticaret Encümeni 22 . 6 . 1927 
25 Karar Numarası 

Ticaret Encümeni Mazbatası 
RiyasetiCelileye 

Başvekâletten gelerek ••••Heyeti Umumiyeden en
cümenimize havale edilen sigorta şirketlerinin teftiş 
ve murakabesi hakkındaki kanun lâyihası encümeni-
mizce Ticaret Vekili Beyin huzuriyle tetkik ve mü
zakere olundu, 

'Kanunun esbabı mucibesinde mufassalan izah 
edildiği veçhile bu bapta şimdiye kadar vazedilen ah
kâm hayatı iktisadiyemizde çok mühim bir mevki 
olan ve ekseriyeti ecnebiler teşkil eden bu nevi şir-
ketelerin murakabesini lâyık olduğu ehemmiyette 
teftiş ve murakabe edememekte memleketimizde çok 
büyük bir noksanı telâfi edecek olan işbu kanunun 
müstacelen tetkiki tasvip ve encümenlmizce icra edi
len müzakere neticesinde bazı maddeleri tadilen ka
bul ve bazıları tevhit ve tavzih edilerek müstacelen 
ve tercihan müzakere edilmek üzere Heyeti Umumi-
yeye arz olunur. . . 

Reis Namına 
îçel 

Mehmet Hüsnü 

Kâtip 

Aza 
Sivas 

Ömer Şevki 

Aza 
Aksaray 

Besim Altalay 

Mazbata Muhaı 

Aza 
Kütahya 
Cevdet 

Aza. 
Kırşehir 

Refik İsmail 
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Türkiye 
Büyük Millet Meclisi . 23 . 6 . 1927 

Adliye Encümeni 
Adet : 82 Karar Numarası 

Adliye Encümeni Mazbatası 
.. Riyaseti Celileye 

'Sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi hak
kında Heyeti Umumi yeden Ticaret EncÜmeniyle En
cümenimize muhavvel kanun lâyihası Ticaret Vekili 
ve Ticaret Müdiri Umumisi Beyefendilerin huzuriy-
le Ticaret Encümenince tespit edilen metin esas itti
haz edilerek tetkik ve mütalaa edildi. 

Evvelemirde unvanın dairei şümulü sigorta şir
ketlerinin teşekkül ve idareleri cihetlerine--'de sari 
görüldüğünden mezkûr unvan (Sigortacılık ve sigor
ta şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkında kanun) 
şekline ifrağ ediMikten sonra ahkâmı cezaiyeye mü
teallik 1<8 nci maddesinde Türkiye dahilindeki nak
liyatın da Türkiye'de çalışan sigorta şirketlerine yap
tırılması mecburiyeti hakkında bir kayıt olmadığın
dan .sırf memleketimiz dahilimde yapılacak, bu kabil 
nakliyat sigortalarının da aynı mecburiyet© tabi tu
tulması encümenimizce lüzumlu addedildiğinden ol-
veçhile bir fıkra ve bu maddede yazılı (cezayı nakdi) 
kelimesinden evvel (ağır) kelimesi ilâve edilmiştir. 
On dokuzuncu maddeye de hüviyet varakasını hâ
mil olmayanların 'sigorta -şirketlerince, de istihdam 
edilmiyecekleri sarahaten zikredilmiştir. Yine bu 
maddede yazılı (cezayı nakdi) ibaresinin evveline 
(hafif) kelimesi ilâve olunduğu gibi mükerrerlerin 
cezayı nakdi ile dahi tecziye edilecekleri tashih edil
miştir.-

Yirmi birinci maddede mevzubahis olan ahkâm 
.. tevhidi kazaya ve kavanini müidevvenemizin ruhuna 

muvafık görülmemekle tayyediîmiştir. 

Yirmi ikinci madde dahi mevzuatı kanuniyemiz 
dahilinde tadil ve tashih, edilmiştir. Yirmi beşinci 
maddede hangi ahkâmın bu kanun ile ilga edildiği 
tasrih edilmiştir. İşbu kanunun temin edeceği kavait 
s'on derece ve muamelâtın istikrarını istihdaf eden 
ahkâmı da gayet mühim bulunduğundan mezkûr 

. kanun .•lâyihasının müstacelen ve tercihan müzakere
si hususu Heyeti Umumiyenin tasvibine arz olunur. 
22 Haziran 1927 

Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Konya Antalya 
Refik • . ' • — • Ahmet Saki 

1927 C : 1 

Kâtip Aza 
Bozok Kastamonu 

Ahmet Hamdi AH Nazını 
Aza Aza •., 

Konya Katsitamıonu 
Tevfik Fikret Hasan Fehmi 

Aza ~ Aza 
Denizli Çorum 

Necip Ali ' M . Münir 

Hükümetin Teklifi . 

Sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi 
Hakkında Kanun 

'Birinci Madde— Sigortacılık yalnız işbu kanun 
ile Ticaret Kanununun tayin eylediği şeraiti ifa eden 
anonim şirketlerle (Mütekabil) şirketler ve sermaye
ci eshama münkasem her nevi şirketler tarafından 
ifa edilir. 

Ticaret Vekâletinden bir sigorta ruhsatnamesi is-
ti'hsaliyle mahakimi aidesi nezdinde muamelei tes-
ciliyeriin -ila olunduğunu natik neşriyatı kariüniyenln 
icrasından evvel sigorta şirketleri memleket dahilin -
de icrayı muamelât edemezler. Ticaret Vekâletinin 
ruhsatnamesi alınmadıkça muamelei tesçiliyenin ifa
sı caiz değildir. 

İkinci' Madde — Türkiye de icrayı muamele için 
lâzım gelen ruhsatnamenin itası için vaki olan mü
racaatlarında alelumum sigorta şirketleri : 

1. Teşkilâtı fenoiyelerini, sigorta şeraiti umumi-' 
yelerini, henüz münkaizi olmayan sigortaların müd
deti mütebakiyesine ait muhataratı cariyeye mahsus 
ihtiyat akçeleriyle derdesti tesviye, tazminat, haşa
ratı muallakâya mahsus - ihtiyat akçelerinin tarzı he
sabını müşir her güna evrak ve vesaiki Ticaret Ve
kâletine tevdi. 

2. Hayat sigortalarında (İhtiyatı riyazi) akçe
lerinin tarzı hesabiyle mezkûr hesapta esas ittihaz 
edilen fii-faizi ve hangi (Vefiyat cetvellerini) istimal 
ettiklerini irae ve ispat ^etmiye mecburdurlar. 

Ecnebi sigorta şirketleri bundan maada: 

1. Nizamnamei dahililerinin lisanı asli ile .mu
harrer bir nüsihasiyle usulü dairesinde musaddak iki ' 
nüshai müter'cemesi. 

2. Kendi memleketlerinde sigorta şirketlerine 
ait hukuku haiz bulunduklarını ve Türkiye'de icra 
etmek istedikleri envai muamelâtı kendi memleket
lerinde fiilen ve aynı unvan tahtında icra ̂ eyledikle
rini müspit vesaiki resmiyeyi. 
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3. Türjk Sigorta Şirketleri kendi memleketlerin- ı 
de çalışmak istedikleri takdirde mütekabiliyet esası I 
dahilinde icrayı muamele etmelerinin tecviz edildi- I 
ğini mübeyyin nazareti aidesinden muti bir kata şı- A 
hadetnameyi, I 

4. llşbu kanunun on ve on birinci maddelerinde j 
muharrer şekil ve nispette bir kefaletnameyi, I 

5. Türkiye umumi vekillerinin usulü dairesin- I 
de musaddak iki adet vekâletname sureti musadda- I 
kalarını, I 

6. Vekiller ecnebi tebasından oldukları takdirde i 
memaliki ecnebiyede ikamet edenler iflâs ve suiisti- | 
mal eylemddiklerini vesair bir gûna mahkûmiyeti I 
sabıkaları olmadığını ve hüviyetlerini mübeyyin o I 
mahallerde bulunan Türk -sefaret ve şeh'bend'erhane- I 
leri tarafından Türkiye de ikamet edenler valilerin - j 
tasdikine iktiran etmek üzere mahalli polis ve bele- I 
diye Ve Ticaret Odaları tarafından muti bir kıta I 
hüsnühal şıhadetnamesin'i, Ticaret Vekâletine tevdie I 
mecburdurlar. I 

'fşbu maddede tadat olunan vesaik memaliki ec
nebiyede tanzim edilmiş olduğu takdirde ya Türki- I 
ye şehbenderleri tarafından veya Türkiye de kâtibi- I 
adiller tarafından usulü dairesinde musaddak birer 
sureti mütercemeye raptoİunacaktır. J 

'Üçüncü Madde — Ecnebi sigorta şirketlerinin I 
umum Türkiye için işbu kanun ile diğer bilcümle I 
Türk Kavanini ahkâmının ifasından mesul tayin ede- I 

, çekleri bir mahalde yalnız, bir vekili umumileri ola
cak ve 'bunlar gaybubetlerinde kendilerine muvak- I 
katen vekil tayini ve Türkiye'nin diğer aksamında I 
acente tesis ve izamı için salâhiyeti lâzımeyi haiz bu
lunacaklardır, 

Ecnebi şirketler tarafından Türkiye'de akdolu-
nan bilcümle hayat sigorta mukaveleleri berayı im
za ecnebi .şirketlerinin merkezine irsale lüzum yok- I 
tur. Türkiye Vekili umumileri bu mukaveleleri im
zaya mecburdurlar. Hilâfına hareketi 'sabit olanlarını 
ruhsatnameleri istirdat olunur. Şirketin Türkiye'de- { 
ki muamelâtına mahsus kuyudu muhasebe kamilen 
vekili umuminin idarehanesinde temerküz ettirilecek 
ve işbu kuyudat 1 kânunusani 19)27 tarihinden itiba
ren ahkâmı merii olan Türkçe Kanurıuna tevfik I 
edilecektir. 

Dördüncü Madde — Sigortacıların aralarında j 
cemiyet teşkil edebilmelerine ve tarifeler tanzimine 

- ait hususatı Ticaret Vekâleti taMoratnanıei mahsusa 
, ile tayin eder. i 
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Dairei merkeziye muamelâtının teftiş ve mura
kabesine muvazzaf sigorta komiserleri memur bulun
makla beraber Ticaret Vekâleti tarafından ayrıca 
daimi bir komiser de tayin olunabilecektir. 

iBeşinci Madde — Yerli ve ecnebi bilumum sigor
ta şirketleri Ticaret Vekâletinden ruhsatname istih
sal etmek için evvelâ: Laekâl yüz bin liralık tama
men tahsil edilmiş sermayesi mevcut olduğunu mü
beyyin vesaiki.. • 

Saniyen: Sermaye ve ihtiyat akçalerinden onun
cu madde mucibince Türkiye'deki muamelâtının te
minatına hasrü tahsis kılınan kısmının on birindi 
maddede gösterilen şekilde tenmiye -ettirileceğini 
mübeyyin taahhütnameyi. 

^ -Salisen: Ticaret Vekâletince musaddak sigorta 
tarifeleri ahkâmına tebaiyeti veya ondan dün bir ta
rife tatbik ve kabul ettiğini mübeyyin diğer bir taah
hüt senedini, Ticaret Vekâletine tevdie mecburdur
lar. 

Mezkûr vesaiki tevdi etmeyen şirketlere ruhsat
name verilmez. 

Yüz bin liradan aşağı sermayeye malik etapta iş
bu kanunun tarihi neşrinde mevcut olan sigorta şir
ketleri tarihi mezkûrdan itibaren üç ay zarfında ser
mayelerini haddi kanunisine iblağa mecburdurlar. 
Aks] takdirde Ticaretten menolunurlar. 

Altıncı Madde — Ticaret Vekâleti ikinci ve be
şinci maddelerde tadat olunan evrak ve vesaikin tev
dii tarihinden itibaren bir mah zarfında şirketlere iş
bu kanun mucibince ifası lâzım gelen muamelâtı ka
nuni yeyi ikmal eylediğini ve icrayı muameleye me
zuniyeti mübeyyin bir ruhsatname verecektir. Ruh
satnamenin itası için ecnebi şirketlerden bir defaya 
mahsus olmak üzere yüz lira harç istiyfa olunur. 
Yerli şirketlere ita edilen ruhsatnamelerden harç 
alınmaz. 

Yedinci Madde — Ecnebi sigorta şirketleri mer
kezlerince tatili muamelât ve iflâs ve sermayelerini 
tebdil eyledikleri veyahut başka bir şirketle birleştik
leri takdirde vukuu hâli derhal Ticaret Vekâletine 
bildirecektir. Vekâlet keyfiyeti masarif şirkete ait ol
mak üzere Türkiye'nin bir veya müteaddit gazetele
riyle neşretmekle beraber işbu kanunda muharrer 
diğer mevad ahkâmına tevfikan icabı hali icra ede
cektir. Vekâletin ecnebi şirketin nizamnamei dahili
sinde icra edilen tadilâtı hav] veya vekillerinin tebdi
linde yeni vekâletname metnini veya şirketin yeni 
mevzuunu veya diğer bir şirkete ittihat etmiş oldu

ğunu muhtevi müzeyyel bir beyannameyi bir mah 
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zarfımda şirkete ita edecek ve bunun için elli lira 
harç alınacaktır. 

'.Sekizinci Madde.— Ecnebi şirketler maddei sa
bıka ahkâmı icra edilmedikçe kendileriyle akdi mu
kavele edenlere veyahut şahısı saîislere karşı nizam-, 
namei dâhilinin tadilâtı ahkâmından ve mezkûr mad
dede gösterilen diğer tahaVvülâttan istifade edemi-
yece'klerdir. Ecnebi şirketlerin vekilleri şirket nizam-
namei dahilisinin ve hamil oldukları vekâletname
lerin Ticaret Vekâleti tarafından verilecek musad-
dak birer hulâsasını resmi ceride ve en ziyade mün
teşir bir veya bir kaç gazete ile ilân edeceklerdir. 

Dokuzuncu Madde — Ecnebi sigorta şirketleri
nin vekillerini işbu kanunda muharrer muamelâtı 
ifa ederek ruhsatniamesini istihsal ettikten sonra 
Türkiye'nin diğer mahallerinde kuşat edeceği şube 
ve acente haneler için tekrar muamelâtı mezkûreyi 
ifadan varestedirler. Ancak, altıncı maddede muhar
rer ruhsatnamenin üç adet sureti ile şirket nizamna-
mei dahilisinde musarrah muamelâtı ifaya mezuni
yetini mü'beyyin ve makamı aidinden ve kâtibiadil 
tarafından usulen musaddak vekâletna'me ve iki adet 
sureti musaddakasını Ticaret Vekâletine tevdi ve 
tasdik ettirecek ve tali şube vekili veya acentesi hak
kında usulü dairesinde bir kıta hüsnühal şıhadetna-
mesi istihsal edecektir. işbu tali vekiller veya acen
teler mezkûr beyanname sureti ile vekâletnamenin 
birer sureti musaddaklannı memurini mahalliyeye 
tevdi edecekler ve bundan maada şuhei merkeziye 
tarafından mukaddema icra edilmiş olan neşriyat 
veçhile ceraidi mahalliyeye ilânat deıeettirecekîer-
dir. 

Onuncu Madde — Yerli ve ecnebi bilumum si
gorta şirketleri Türkiye'deki 'sigorta sahiplerine kar
şı taahhüdatlarımn tamamii ifasına teminat olmak 
üzere bjri sabit biri mütehavvil iki nevi kefaleti nak
di yeye tabidirler. ^ 

Sabit kefaleti nakdiye: 
Şirketin faaliyeti yalnız harik veyahut yalnız ha

yat küsmına münhasır olduğu takdirde (750 000) li
ra. Şirketin faaliyeti hem harik hem hayat kısımla
rına şamil olduğu takdirde (100 000) lira, sair her 
nevi sigorta muamelesi için" (25 000) liradan iba
rettir. Yalnız nakliyat isiıgortalariyle iştigal eden şir
ketler için sabit kefaleti nakdiye (25 000) liradan iba
ret bulunacaktır. 

Mütehavvil kefaleti nakdiye berveçhiati hesap ve 
tayin-.edilir': 

Harik, nakliyat, kaza, sirkat'vesair sigorta şube 
muamelâtı için her sene zarfında Türkiye'de tahsil 

ettikleri bilumum ücuratın yüzde yirmi beşinden, iba
ret bulunacaktır. Bu bapta masarifi vakıa verilen 
tazminat ve memaliki ecnebiyeden reasürans tarikiy
le devir ve havale olunan ücurat tarh ve tenzil olu
nacaktır. Bu suretle bir sene için teşkil olunan kefa
leti nakdiye miktarı müteakip senelerde tadil edilip, 
ertesi sene zarfında tahsil olunan ücurata nazaran 
tayin ve ta'bdil edilecektir. 

Nakliyat sigortaları için mütehavvil kefaleti nak
diye geçen sene zarfında tahsil olunan ücuratın yüz
de on iki buçuğundan ibaret olacak ve aynı suretle 
hesap edilecektir. 

Hayat kısmı için >son sene zarfında yeni ve eski 
sigorta mukavelelerine ait Türkiye dahilinde derce-
dilen ücurat yekûnundan aynı sene zarfında vefat, 
hululü, vade, iştira, ikraz suretiyle veya komisyon 

, olarak tediye olunan mdbaliğ yekûnu tenzil edilecek 
ve aradaki farkın yüzde yirmi beşi mütehavvil ke
falet miktarını teşkil edecektir. Bu yoldaki tediyat 
dercedilen ücuratın miktarını tecavüz ettiği takdir-' 

.de Ticaret Vekâletinin müsaadesini evvelden istih
sal etmiş olmak ışartiyle aradaki fark ertesi sene ücu-
ratından ita edilecek kefalet akçesi için esas ittihaz 
olunacak miktardan tarh ve tenzil edilebilecektir. 

Türkiye de icrayı muamele eden şirketlere reasü
rans tarikiyle devir ve havale olunan ücurata mah
sus mütehavvil kefalet, akçesi mükerrer sigortayı 
kabul eden sigorta şirketi tarafından alınan ücurat 
nispetinde hesap olunacaktır. 

Her bir neyi sigortada mütehavvil kefaleti, nak
diye sabit kefalet akçesine müsavi bir miktara baliğ 
olunca o nevi sigortaya mahsus sabit kefalet nısıf 
miktarına tenzil olunacaktır. Şu kadar var ki, ilk mü
tehavvil kefalet akçesi tevdiatı işbu kanunun tarihi 
neşrinden senei cariye zarfında tahsil edilmiş olan 
ücurat üzerinden hesap edilecektir. 

On Birinci Madde — iSalbit ve mütehavvil kefa
let akçeleri berveçhizir istimal edilecektir ; 
* A) Maliyet fiyatiyle mukayyet olmak üzere Tür
kiye de emvali gayrimenikule iştirası, , 

B) Kıymeti hakıkiy esinin yüzde ellisini teca
vüz etmemek şartiyle terhini emlâk muamelesi. 

C) ıNakden tevdiat. 
D) İstanbul esham ve kambiyo borsasında mu

kayyet ve kıymetleri tevdi tarihindeki fiyata naza
ran muayyen devlet esmamiyle borsaya kabul edil
miş olan Türk Anonim Şirketleri hisse senedatı ve 
tahvilâtı. 

705 —; 



t : 82 25 . 6 . 1927 C : 1 

Ecnebi şirketleri için, (C) ve (O) fıkralarında 
muharrer şekiller. 

Balâdaki fıkralarda muharrer nakit ve tahvilât 
Türkiye dahilinde icrayı muameleye mez-mT ve Ti
caret Vekâletince tensip edilecek olan Türk banka
larına tevdi edilecek Ve' işbu mevduat mukabilinde 
bankalardan nüshateyn olarak alınacak makbuzun 
bir nüshası Ticaret Vekâletine .tevdi olunacaktır. 

!(A) ve ((B) fıkralarında muharrer muamelâta ait 
senedatı resmiyenin birer sureti musaddakası Tica
ret Vekâletime tevdi olunacak mezkûr senedata Ti
caret Vekâletinin müsaadesi • olmadılkça hiç bir mua-
melei ferağiye kabul ediîmiyeceğine dair tapu idare
sindeki kaydına meşruhatı lâzıme dercedilecektir. 

On İkinci Madde — Türkiye'deki muamelâtına 
nihayet veren sigorta 'şirketlerine altıncı maddede 
muharrer kefalet akçaları Türkiye'deki bilumum; 
taahhüdatını tasfiye eyledikleri tarihten itibaren ni
hayet bir mah sonra iade olunacaktır. Bir şirketin 
taahhüdatının Türkiye'de icrayı muameleye mezun 
diğer bir sigorta şirketine devri ve nakli taahhüda
tının tasfiyesi makamında olduğundan böyle bir hal 
vukuunda yeni şirket bu suretle devren aldığı mua
melâta mahsus mütehavvil kefalet akçesini bizzat 
tevdi ve itaya •mecbur olacaktır. Şu kadar, var ki, si
gorta sahibinin tasfiye eden şirketten taahhüdatı va
kıanın diğer bir şirkete aynen devir ve naklini veya
hut hesabatımn kat ve.' tesviyesini talebe hakkı ola-
caktar. 

Bundan başka ecnebi sigorta şirketleri Türkiye'de
ki muamelelerimi katetmek veyahut merkezlerince 
tatili muamelât Ve iflâs ettikleri takdirde keyfiyeti 
baistidaname derhal Ticaret Vekâletine bildirecek
lerdir ve tasfiyeye mübaşeret edilmek üzere vekâlet
çe keyfiyet yirmişer gün fasıla ile üç .defa memle
ket dahilinde en ziyade münteşir gazetelerle ilân edi
lecektir. Tasfiye müddeti esnasında müracaat etme
yenler ile mütsgayyip veyahut bilâverese vefat eden 
eşhasa ait sigorta poliçeleri için şirketler tarafından 
bir cetvel tanzim olunarak Ticaret Vekâletine tevdi 
olunacak ve bunlar hakkında kanunu mahsus ahkâ
mına tevfikan muamele ifa olunacaktır. 

Tasfiye muamelâtının devamı esnasında Ticaret 
Vekâleti salâhiyattar memurları vasıtasiyle tasfiye 
muamelâtını takip Ve tef tiş edecektir. 

On Üçüncü Madde — Sigorta şirketleri her se
ne hissedaran heyeti umumiyesinin içtimaından ni
hayet iki ay sonra umumi bilançOİariyîe kâr ve za
rar hesaplarının musaddak ikişer suretini Ticaret Ve
kâletine tevdi edecekleri 'gibi Türkiye dahilindeki 
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muamelâtın da her şubei muamelât için ayrı ayrı ol
mak üzere diğer bir kâr ve zarar hesabının tanzim 
ve ita edeceklerdir. Bundan başka yerli ve ecnebi 
hayat sigorta şirketleri : 

1. Geçen senei hesabiye zarfında Türkiye da
hilinde sigorta edilmiş olan mebaliğin miktarını, 

'2 . Poliçe vadesinin vüruduna veya vefat vu
kuuna veya mukavelenin fesih ve iştirasına mebni 
tediye edilm'iş mebaliğ miktarını, 

3. İptal veya tenkis edilmiş sigorta mukavelele
rine mahsus mebaliğ miktarını, 

Mübeyyin bir cetveli bilançolarına raptedecekler
dir. ' 

Esas mukaveleleri mucibince her sene bilanço ter
tip etmeyen sigorta şirketleri nizamnamelerinde 
muayyen zamanda tanzim edilecek bilançolarını ta
rihi neşrinden itibaren nihayet iki ay sonra vekâlete 
tevdi edeceklerdir. Mamafih Türkiye dahilindeki 
muamelâta mahsus kâr ve zarar hesabiyle altıncı 
maddede muharrer kefaleti nakdiyenin sureti istima
lini mübeyyin hesap cetvelinin senei sabıka için ni
hayet her senenin Mayıs gayesine kadar Ticaret Ve
kâletine tevdii mecburidir. 

On Dördüncü Madde — Türkiye'deki bilumum 
şirketlerin muamelâtına mahsus senevi kâr ve zarar 
hesabı her şübei muarnelâlt için mevaddı atiyeyi 
muhtevi bulunacaktır. 

Varidat kısmında: 

A) Muhataratı cariyeye mahsus ihtiyat akçası 
olmak üzere senei sabıkadan müdevver meblağ. 

fi) Tazminatı muallâkaya mahsus ihtiyat akça
sı, olmak üzere senei sabıkadan müdevver meblâğ. 

C) Feshedilmiş mukavelât bedelâtı hariç olmak 
üzere senei hesabiye zarfında marüsumu müteferria 
tahsil edilen ücurat miktarı. 

Masarif kısmında: , 
D) iMükerrer sigortacılara verilen ücurat mikta

rı. 
fi) Mükerrer sigortacıların hissesi badettenzil 

tediye olunan komisyon ve masarif miktarı. 
ıC) Mükerrer sigortacılar tarafından tesviye 

edilen kısım badettenzil tediye olunan komisyon ve 
masarif miktarı. 

iD) Muhtaratı cariyeye mahsus ihtiyat akçesi. 
<H) Tazminatı muallâkaya mahsus ihtiyat akçe

si. 
On Beşinci Madde — Türk şirketlerinin umumi 

bilançosu mevaddı atiyeyi muhtevi olacaktır. 
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A) Matlup kısmında : 
1. Tahsil edilmemiş olan sermaye miktarı. 
2. Şirket akaratının kıymeti. 
3. Şirkete ait esham ve tahvilât vesair para ya

tırılan işlerin nevi ve miktarı ile 211 kânunuevvel ta
rihindeki rayiçlere nazaran kıymeti muhammenesi. 

•4. Vezne ve bankalardaki mikut miktarı., 
5. Acentelerle sigorta şirketlerindenmatiubat, 
6. Demirbaş eşyanın henüz imha edilmeyen1 

bedeli. 
7. Maltlubatı saire, 
!8. Geçen seneye ait zararlar. 
IB) Zimmet kısmında: 
L Şirketin sermayei itibarisi. 
-2. Mükerrer sigortacıların hissesi badettenzil 

'tazminatı muallafcaya mahsus ihtiyat akçası. 
3. Mükerrer sigortacıların hissesi badettenzil 

muhataratı cariyeye mahsus İhtiyat akçesi.' 
4. Şair ihtiyat akçesi, 
5. Zimematı saire. 
'6. 'Senei sabıkadan müdevver kâr miktarı. 
On Altıncı Madde — Ticaret Vekâleti yerli ve 

ecnebi sigorta şirketlerinin bilumum muamelâtiyle 
hesabat ve defatirini ve tarzı mesaisini ve bilhassa: 

1. ıKavah'ini mevcude ahkâmiyle esas mukavele
si ahkâmına ne derece riayet 'edildiğini, 

2. Def af iri muhasebe ile hesabatı seneviyenin 
ne suretle kapatıldığını ve kâr ve zarar hesabını.. 

3. Bilançoda muharrer matiubat ve zimematın 
Ticaret Kanuniyle -maddei sabıkada muharrer tari-
fata tevfi'k edilip edilmediğini, 

4. Kefalet akçaları tevdiatının işbu kanuna tev
fikan icra edilip edilmediğini, 

5. Ticaret Vekâletince musaddaik ücurat tarife
sine riayet edilip edilmediğini, 

ıSalâhiyattar memurları vasıtasiyle her zaman tef
tiş ettirebilecektir. Şirketler her bir nevi sigorta 
muamelâtı için teftiş harcı olarak Ticaret Vekâleti-
tine. senevi yüz lira vereceklerdir. İşbu miktar bilu
mum şubei muamelât için senevi iki yüz lirayı te
cavüz etmiyecektir, 

On Yedinci Madde — Sigorta şirketleri efrat ile 
akdedecekler-i sigorta şeraiti umumiyesini ve bunun 
üzerine yapacakları tadilât, tebdilâtı Ticaret Vekâ
letine bildirmeye mecburdurlar. Şeraiti mezkûre ka-
vanini merriyece memnu ahkâmı muhtevi bulundu
ğu takdirde Vekâlet tarafından tasdik edilecektir. 
Hükümetçe kabul ve tasdik edilmemiş şerait naza
rı dikkate alınmıyarak ahkâmı umumiye tatbik olu
nacaktır. 

Hayat sigortaları şeraiti umumiyesinde ikrazat 
miktar ve şeraitine ve sigortalıların şirket temettü-
atına iştirakine dair mukavelede bir kayıt mevcut 
olduğu takdirde sureti iştiraklerine ve bir de ücurat 
tediyatının inkitaı halinde fsigorta poliçelerinin fe
sih ve iştirasiyle tenkis bedelâtına mahsus kuyut ve 
aihkâm vazıhan irae edilmelidir. 

On Sekizinci Madde — Sigorta şirketlerinin bi
lumum ücurat tarifeleri Ticaret Vekâletince Musad-
dak ve müşterilerinin daimi surette nazarı ittilaları-
na müheyya bulundurulacaktır. Vekâletçe tasdik edil
miş olan tarife ve merbutu talimat haricinde muame-' 
le icrası memnudur. Şu kadar ki, hükümet müesse-
s!atı ve hükümetle alâkadar müessesat ile banka
lara umum muameleleri üzerinden icra edilecek ten
zilâta Ticaret Vekâletinin müsaadesiyle kemakân 
devam olunabilir. 

On Dokuzuncu Madde — Ticaret Vekâletinin 
ruhsatı mahsu'sasını haiz olmayan şirketler namına 
Türkiye de akdedilecek bilcümle sigorta mukave-
lâtı keenlemyelkündür. Hilâfına hareket, mecburiyeti 
kanuniyeden ihtiraz etmek maksadiyle mugayiri ha
kikat beyanatta bulunanlar her defası için yüz lira
dan bin liraya kadar cezayı nakdi ile mahkûm olur
lar, 

Memaliki ecnebiyeden Türkiye'ye ithal. olunanı 
emtia ve eşyada esnayı rahta vukua gelecek hasa
rın tespiti Türkiye'de mukim haşarat muhamminle
ri taraflından icra olunabilir, 

iBalâdaiki ahkâm mükerrer sigorta mükaveleleri-
,niışamil değildir. 

Yirminci Madde — Sigorta şirketelerinin istihdam 
ededökleri müfettişler ve seyyar acentelerle tellallar 
ve muavin acenteler ve idare haneleri haricinde mua
mele yapan sigorta şirketleri müstahdemini Ticaret 
Vekâletinden muti birer hüviyet varakasını hamil 
bulunacaklardır. Hüviyet varakası olmaksızın mua
mele yapanlar elli liradan iki yüz liraya kadar ce
zayı nakdi ile tecziye ve tekerrürü halinde icrayı 
muameleden menolunurlar. 

Yirmi Birinci Madde — Sigortadan gayri meşru 
bir menfaat temini maksadiyle sahtekârlığa veya 
muamelâtı gayri lâyikaya cüret etmiş kimseler aley
hinde makamatı ai deşince icra edilecek tahkikatı si
gorta şirketleri tesbile-mecburdurlar. 

Yirmi İkinci Madde — (Mütekabil sigorta şir
ketleri) ancak kudreti maliyeleri iffet ve istikâmetle
ri ve muamelâtının ammeye müfit olup olmıyacak-
ları hakkında tahkikat ve tetkikat icrasını müteakip 
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Ticaret Vekâletinden verilecek ruhsatı mabsusayı 
istihsal etmedikçe işe başîamıyacaklar ve beşinci 
maddenin son fıkrası müstesna olmak üzere işbu 
kanun ahkâmına tabii tutulacaklardır. 

Yirmi Üçündü Madde — Muamelâtı matlup de
recede emniyet ve itiimaJt tahtında cereyan etmediği 
icra kılınacak teftişat neticesinde anlaşılacak sigor
ta şirketleri hakkında Ticaret Vekâletince her türlü 
karar ittihaz olunabilir. 

Vekâletin kararlarını tatbik etmemekte İsrar 
eden şirket eğer yerli ise aleyhine fesih davası ikâ
me, ecnebi ise icrayı muameleye mezuniyeti müibey-
yin ruhsatname istirdat edilerek işbu kanundaki tas
fiye mevaddına tevfikan şirketin tasfiyesi icra kılı
nır. 

Yirmi Dördüncü Madde — işbu kanunda mu
harrer ahkâma veyahut Ticaret Vekâletince müitte-
haz mukarrerata riayet -etmiyen sigorta şirketleri 
icrayı muameleden men olunabileceği gibi, azami 
bin liraya kadar cezayı nakdi ile tecziye olunurlar. 
Cezayı nakdiler Ticaret Vekâletinin kararnamesi üze
rine icra dairelerince tahsil olunur. 

Yirmi Beşinci Madde — Elyevm Türkiye'de ic
rayı muameleye mezun sigorta şirketleri işbu kanu
nun tarih neşrinden itibaren altı ay zarfında mera
simi lâzımeyi ifa ve on 'birinci maddelerde muhar
rer şekil ve miktarda kefalet akçalerini tevdi -eitme-
ye mecburdurlar. Müddeti mezkûrenin hitamında iş
bu (kanun ahkâmına tevıfiki hareket etmemiş olan şir
ketler muamelelerini tasfiye etmek üzere Ticaret 
Vekâletinden müsaade istihsal edeceklerdir. Vekâ
let bu müsaadeyi sigorta ashabının hukuk ve mena-
fii noktai nazarından lâzım addettiği takdirde yeni
den bir muamele icra etmemek ve nukudu müstah-
salayı nakden tarnamiyle aynen veyahut devlet esha
mı olarak hükümetçe gösterilecek .bir bankaya tev
di eylemek ve Ticaret Vekâletinin müsaadesi olma
dıkça bu nukuttan hiç bir şeyi çekmemek şartiyle 
ita eyliyecektir. 

Yirmi Altıncı Madde — Yerli ve ecnebi bilumum 
sigorta şirketlerinin müdür veya vekili umumilerin
den maada bilumum memurin ve müstahdemin 
Türklerden olacak, ancak Ticaret Vekâletinin - mü
saadesiyle ecnebi tebasından mütehassıs . memur is
tihdam olunabilecektir. 

Yirmi Yedinci Madde -— İşbu kanunun sureti 
tatbikiyesini mübeyyin" Ticaret Vekâletince bir ta
limatname tanzim ve tatbik olunacaktır. 

Yirmi Sekizinci Madde — îşjbu kanuna mugayir 
bilumum kavanin ile her güna ahkâmı kanuniye 
mülgadır. 

Yirmi Dokuzuncu Madde — İşbu kanun tarihi 
neşrinden itibaren meriyülcradır. 

Otuzuncu Madde — îşbu kanunun icrasına Ti
caret ve Adliye Vekâletleri memurdurlar. 

. 8 Mayıs 1927 
Başvekil Adliye Vekili 

ismet Mahmut Esat 
Mudaifaai Milliye "Vekili Bahriye Vekili 

Recep ' İhsan 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 

Cemil -Bey (Hasta) Doktor Tevfik Rüştü 
Maliye Vekili . Maarif Vekili 

Mustafa Abdülhalifc - Mustafa Necati 
Nafia Vekili Ziraat Vekili 

Behiç Mehmet Salbri 
Ticaret Vekili s Sıhhiye ve Muaveneti 

Mustafa Rahmi ' içtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Ticaret Encümeninin Tadili 

Sigorta Şirketlerinin Teftiş ve Murakabesi 
Hakkında Kanun 

Birinci Madde — Sigortacılık yalnız işbu kanun 
ile Ticaret Kanununun tayin eylediği şeraiti ifa eden 
resmi müesSösat, anonim şirketler, karşılıklı sigorta 
'şirketleri ve sermayesi tamamen eshama müınkasem 
her nevi şirketler tarafından ifa edilir. 

Sigorta şirketleri Ticaret Vekâletinden sigorta 
ruhsatnamesi istihsal edip, mahakkni aidesi nezdinde 
muamelei 'tesçiliyenin ifa olunduğunu natık neşri
yatı kanuniyeyi yapmadıkça memleket dahilinde 
muamele yapamazlar. 

İkinci Madde — Birinci maddede mezkûr ruh
satnamenin alınabilmesi için alelumum sigorta şir
ketlerinin aşağıda muharrer muamelâtı yapmaları 
mecburidir: 

il. Teşkilâtı fenniyelerini, sigorta şeraiti umumi-
yerlerini, henüz münkazi olmayan sigortaların müd
deti mütebakıyesine ait muhtarati cariyeye mahsus 
ihtiyat akçaleriyle derdesti tesviye tazminat kar
şılığı haşaratı muallâkaya mahsus ihtiyat akçelerinin 
tarzı hesabını müşir her güna evrak ve vesaiki Tica
ret Vekâletine tevdi. 

2. Hayat sigortalarında ihtiyatı riyazi akçele
rinin tarzı hesabiyle mezkûr hesapta esas ittihaz edi-
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len fii faaiz ve hangi feviyat cetvellerini istimal et
tiklerini irae ve ispat etmeleri. 

3. Laekâl yüz bin. liralık tamamen tahsil edil
miş sermayesi mevcut olduğunu mübeyyin vesaiki. 

4. Sermaye ve ihtiyat akçelerinden dokuzuncu 
madde mucibince Türkiye'de muamelâtının temina
tına tiasrü tahsis kılınan kısmının onuncu maddede 
gösterilen şekilde tenmiye ettirileceğini mübeyyin 
taahhütnameyi. 

5. Ticaret Vekâletince musaddak sigorta tarife
leri ahkâmına tebaiyeti veya ondan dün bir tarife 
tatbik ve kabul edeceğini mülbeyyin diğer bir taah
hüt senedini, 

(Ecnebi Sigorta Şirketleri bundan maada: 
1. Nizamnamei dahililerinin asliyle usulü dai

resinde musaddaik iki nüshayı mütercemesi:, 
!2. Kendi memleketlerinde sigorta şirketlerine 

ait hukuku haiz bulunduklarına ve Türkiye'de icra 
etmek istedikleri envai muamelâtı kendi memleket
lerinde fiilen ve aynı unvan tahivnda icra eyledi'kle-
rini müspit vesaiki resmiyeyi, 

3. Türk Sigorta Şirketleri de onların memlektet-
lerinde .çalışmak istedikleri takdirde mütekabiliyet 
esası dahilinde muamele yapabilmelerinin tecviz edil
diğini mübeyyin ve ait olduğu nazaretten verilmiş; 
bir ıkıta şahadetnameyi. 

Türkiye Umumi vekillerinin usulü dairesinde mu
saddak iki adet vekâletname sureti musaddakalarını 
ve asimi, 

5. iMemaliki ecndbiyeden gelecek olan ecnebi 
tebaasından vekillerinin iflâs ve emniyeti suiistimal 
eylemediklerini vesair bir güna mahkûmiyeti sabıkala
rı olmadığını ve hüviyetlerini mübeyyin o mahallerde 
bulunan Türk Sefaret ve Şehbenderhaneleri tarafın
dan ve Türkiye'de ikamet edenlerden ise mahalli en 
büyük mülkiye memurunun tasdikine iktiran etmek 
üzere, polis, belediye ve Ticaret Odaları tarafından 
verilmiş bir kıta hüsnühal şahadetnamesini, 

Ticaret Vekâletine tevdie medburdurlar. 
Yüz Din liradan aşağı sermayeye malik olupta İŞ-

• bu kanunun tarihi neşrinde mevcut olan sigorta şir
ketleri tarihi mezkûrdan itibaren altı ay zarfında ser
mayelerini haddi kanuniye İblağ edeceklerdir. Aksi 
takdirde ticaretten men olunurlar. 

«Balâda muharrer olup, memalÜki ecnebüyede 
tanzim edilmiş olan vesailka ya Türkiye .şehbender
leri veya Türkiye'deki kâtlbiadiller tarafından eşkâ
li kanuniyeye tevlfikan tasdik edilmiş Türkçe suret
leri de raptolunacalktır.» . 

Üçüncü Madde — Ticaret Vekâleti ikinci'madde-*• 
de sayılan evrak ve vesaikin tevdii tarihinden itiba
ren bir ay zarfında şirketlere işbu kanun mucibin
ce ifası lâzım gelen muamelâtı kanuhiyeyi ikmal ey
lediğini ve muamele yapmağa mezun olduklarını! 
mübeyyin bir ruhsatname verecektir. Ruhsatname 
verilmesi için şirketlerden bir defaya mahsus olmak 
üzere yüz lira harç alınır. 

Dördüncü Madde — Ecnebi sigorta şirketleri 
Türkiye Cumhuriyetinin halen .mevzu Ve ileride vaz
edilecek bilumum kalvanin ve nizamatı ahkâmı dai
resinde tedviri umur etmek ve her türlü muamelât
tan mesul olmak üzere Türkiye'nin muayyen bir 
mahallinde yalnız bir vekili umumi bulunduracâklar-
dır. 

Vekili umumilerin, gaybubetlerinde muvakkaten 
vekil tayin ve Türkiyenin diğer mahallerinde acen-
talık tesisi için salâhiyeti tammeyi haiz bulunma
ları meşruttur. Ecnebi şirketleri tarafından Türkiye' 
de akdolunan bilcümle sigorta mukavelenamelerini 
imza ve tasdik için merkezi umumilere göndermeye 
hacet kalmaksızın vekili umumiler imzaya ve hasar 
vukuunda bunların bedellerini keza merkezden sor
maksızın derhal tediyeye medburdurlar. Hilâfına ha
reketi sa'bit olanların ruhsatnameleri istirdat olunur. 

Şirketlerin Türkiye'de yapacakları muamelâta 
müteâllik bilcümle kuyut ve hesabat vekili umumi-1 

nin icrayı faaliyet ettiği dairede temerküz, ettirile
cektir. 

•Beşinci Madde — Sigortacıların aralarında ce
miyet teşkil edebilmelerine ve tarifeler tanzimine ait 
hüsusatı Ticaret Vekâleti talimatname jle tayin eder. 
Sigortacılar cemiyeti dairei merkeziyesinde muame
lâtının teftiş ve murakabesi için muvazzaf sigorta 
komiserleri memur bulunmakla beraber Ticaret Ve--
'kâletl tarafından ayrıca daimi bir komiser de tayin 
olunacaktır. ' 

iAltıncı Madde — Ecnebi sigorta şirketleri mer
kezlerince tatili muamelât ve iflâs eyledikleri ve ser
mayelerini veyahut şirketin mevzuunu değiştirdik
leri veya başka Ib'ir şirketle birleştikleri veya her han
gi bir sebeple nizamnamei dahililerinde tadilât yap
tıklarında ve Türkiye'deki vekillerini değiştirdikleri 
takdirde keyfiyeti derhal Ticaret Vekâletine bildir
meye mecburdurlar. Vekâlet, işbu tahavvülâtı usu
len tescil ve keyfiyeti masarifi şirkete ait olmak üze
re gazetelerle neşir ve ilan ve işbu tahavvülâtın 
tescil edildiğini mübeyyin müzeyyel bir ruhsatna-

". meyi bir ay zarfında şirkete elli lira harç muikabilün-
de ita edecektir.; 
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Yedinci Madde — Altıncı Madde mezkûr tebed
dülat usulen Ticaret Vekâletince tescil ve ilân edil
meden evvel Sigorta şirketlerinin akdettikleri muka
velelerle alâkadar eşhasa karşı işbu tadilât ve tahav-
vfüfâtın kendi lehlerinde temin edebileceği hukuk ve 
salâhiyattan istifadeye hakları olmayacaktır. 

Sekizinci • Madde — Ruhsatname istihsal etmiş 
olan şirketlerin Türkiye'de açacakları şube ve acen-
tahaneler için yeniden ruhsatname almalarına lüzum 
yoktur. Ancak, şube ve acentahaneleri idare edecek 
olan tali vekiller usulen alacakları hüsnühal şahadet
namelerine Türkiye Vekili Umumileri tarafından ve
rilmiş olan vekâletname ile musaddak iki. suretini 
raptederek Ticaret Vekâletine teVdi ve mukabilinde 
(bir beyanname istihsal edeceklerdir. İşbu vekâlet
namenin bir sureti musaddâkasını memurini mahal-
liyeye ita ve muameleye mübaşeretten evvel keyfiye
ti usulen mahalli gazetelerle neşir ve ilân eyliyecek-
lerdir. 

Dokuzuncu Madde — Sigorta şirketleri muame
le yaptıkları sigorta sahiplerine karşı taahhütlerinin 
ifasına teminat 'olmak üzere hükümete karşı biri sa
bit diğeri mütehavvil iki nevi kefalet ita edecekler
dir. 

Sabit kefalet : 
Şirketin faaliyeti yalnız yangın veyahut yalnız ha

yat kısmına münhasır olduğu takdirde yetmiş beş 
bin lira. 

Şirketin faaliyeti her iki kısmına şamil olduğu 
takdirde yüz bin lira ve diğer her bir nevi sigorta 
muamelesi için de yirmi beşer bin liradan ibarettir. 

iMütehavvil kefalet : -
'Yangın, kaza, sirkat vesair sigorta şufoei mua

melâtı için her sene zarfında Türkiye'de tahsil et
tikleri bilumum ücurât yekûnundan şirketin mezkûr 
sene içinde yaptığı masarifi ile Verdiği tazminata 
Türkiye haricinden mükerrer sigorta suretiyle devir 
ve havale olunan ücretler tenzil edildikten sonra ka
lacak bakıyei ücuratın yüzde yirmi beşinden ibaret
tir. 

Müteakip senelerde de işbu kefalet miktarı yuka
rıdaki fıkraya tevfikan mezkûr sene içinde tahsil edi
len ücret ve yapılan masarife nazaran vuku bulan 
tahavvüîâta göre tayin ve tespit edilecektir. Nakli
yat sigortaları için hu nispet mezkûr sigorta şirket
lerinin geçen sene zarfında tahsil ettikleri ücuratın 
yüzde on iki buçuğundan ibarettir.-İşbu yüzde on 
iki buçukta birinci fıkra dairesinde h«sap edilecek
tir. 

t Hayat kısmı için, Son sene zarfında yeni ve eski 
I sigorta mukavelenamelerine ait olarak Türkiye .da-' 
I hilinde tahsil olunan üourat yekûnundan aynı sene 
I zarfında vefat, hululü vade, iştira, ikraz suretiyle ve-
I ya komisyon olarak verilen mebaliğ yekûnu tenzil 
I edilerek mütebaki kalacak mebâliğin yüzde yirmi 
I beşi mütehavvil kefalet miktarını teşkil edecektir: 
I Mütehavvil kefaletin hesabında bir sene zarfın-
I daki tediyat o sene tahsil olunan ücurat yekûnunu 
I tecavüz eylediği takdirde Ticaret Vekâletinin mü-
I saadesini evvelce istihsal etmiş olmak şartiyle ara-
I daki fark ertesi sene ücuratından itası muktazi ke-
I falet akçesi için esas ittihaz olunacak miktardan ten-
I zil edilecektir. ,_ . -
I IHer bir nevi sigortada mütehavvil kefaleti nak-
I diye sabit kefalet akçesine müsavi bir miktara ba-
I liğ olunca o nevi sigortaya mahsûs sabit kefalet nı-
J sıf miktarına tenzil olunacaktır^ İlk mütehavvil ke-
I falet akçesi, işbu kanun neşrolunduğu senenin ne-

ticei muamelâtı üzerine bilhesafp ita jdilecektir. 

I Onuncu Madde — Şahit ve ıflütehavvil kefalet 
I akçeleri berveçhizir istimal edilecektir: 
I A) Türkiye'de emvali gayrimenkule iştirası, 
I 'B) Kıymeti hakıkiye'sinin yüzde ellisini tecavüz 
I etmemek şartiyle terhini emlâk muamelesi, 

C) 'Nakden tevdiat, 

I On Birinci Madde — Türkiye'deki muamelatın 
I nihayet veren sigorta şirketlerine dokuzuncu mad

dede muharrer kefalet akçaları Türkiye'deki bilu
mum taahhüdatını tasfiye eyledikleri tarihten Mba-

I ren nihayet-bir ay s'onra iade olunacaktır. Bir şirke-
I tin taahhüdatının Türkiye'de icrayı muameleye me-
I zun diğer bir sigorta şirketine devri ve nakli, taah-
J hüdatınm tasfiyesi mahiyetinde olduğundan, böyle 
I bir hal vukuunda yeni şirket bu suretle devren al

dığı muamelâta mahsus mütebavviî kefalet akçesi
ni bizîzat tevdi ve itaya mecbur olacaktır. Şu kadar 

I var ki, sigorta sahibinin tasfiye eden şirketten taah-
I hüdatı vakıanın diğer bir şirkete aynen devir ve nak-
I lini veyahut hesabatının kat ve tesviyesini talebe hak

kı olacaktır. Bundan başka ecnebi . sigorta şirketleri 
I Türkiye'deki muamelelerini kat veyahut rnerkezler-
I ce tatili muamelât ve iflâs ettikleri takdirde keyfi-
I yeti bâistidaname derhal Ticaret Vekâletine bildire-
J çekler ve tasfiyeye mübaşeret edilmek üzere Vekâ-
I letçe keyfiyet yirmişer gün1 fasıla ile üç defa mem

leket dahilinde en ziyade münteşir gazetelerle ilân 
I edilecektir. Tasfiye müddeti esnasrn'da müracaat et-
( miyenler ile mütegayyip veyahut, bilâverese vefat 
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eden eşhasa ait sigorta poliçeleri için şirketler tara- 1 
fından bir cetvel tanzim olunarak Ticaret Vekâleti- I 
ne tevdi ve alâkadarlara tediyeye mecbur bulundu- \ 
ğu mebaliği .sahipleri zuhurunda kendilerine veril- I 
mek üzere vekâletin irae edeceği bir bankaya tesvi- J 
ye edecektir. Müruru zaman haddine baliğ müddet I 
geçtikten sonra o mebaliğ hazineye intikal edecek
tir. 

Ticaret Vekâleti sailâhiyettar memıurlan vaKitâ-
siyle tasfiye muamelâtını takip ve murakabe edecek
tir. 

On İkinci Madde — Sigorta şirketleri her sene 
hissedaran heyeti umumiyesinin içtimaından niha
yet iki ay sonra umumi bilançolariyle kâr ve zarar 
hesaplarının müsaddak ikişer .suretini Ticaret Vekâ
letine ita edeceklerdir. Bundan başka yerli ve ecne- | 
bi hayat sigorta şirketleri: 

<ll Geçen senei hesabiye zarfında Türkiye da
hilinde sigorta edilmiş olan mebaliğİn miktarını, 

2. Poliçe vadesinin vüruduna veya vefat vukuu
na veya mukavelenamenin fesih ve iştirasına mebni 1 
tediye edilmiş mebaliğ miktarını, 

3; İptal veya tenkis edilmiş sigorta mukavelele- I 
rine mahsûs mebaliğ miktarını mübeyyin bir cet
veli bilânçolarına raptedeceklerdir. 

Esas mukaveleleri mucibince her sene bilanço ter
tip etmeyen sigorta-şirketleri nizamnamelerinde mu
ayyen zamanda tanzim edilecek bilançolarını tarihi 
neşrinden itibaren nihayet iki ay sonra vekâlete tev
di edeceklerdir. 

Mamafih Türkiye dahilindeki muamelâta mah r 

sus kâr ve zarar hesabiyle dokuzuncu maddede mu- I 
harrer kefailetlerin sureti istimalini mübeyyin hesap 
cetvelinin senei sabıka için nihayet müteakip sene
nin Mayıs gayesine kadar Ticaret Vekâletine tevdii 
mecburidir. 

On Üçüncü Madde — Türkiye'deki bilumum I 
şirketlerin muamelâtına mahsus senevi kâr ve zarar 
hesabı her şubei muamelât için mevaddı âtiyeyi muh
tevi bulunacaktır. 

Varidat kısmında: 
A) Muhitaratı cariyeye mahsus ihtiyat akçesi 

olmak üzere senei sabıkadan müdevver mebaliğ. 

!B) Tazminatı muallâkaya mahsus ihtiyat akçe
si olmak üzere senei sabıkadan müdevver mebaliğ. 

G) 'Feshedilmiş mukaVelât bedelâtı hariç olmak 
üzere senei hesabiyle zarfında maarüsumu müte- 1 
ferria tahsil edilen ücurat miktarı. [ 
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1 Masarif kısmında: 
I ıA) Mükerrer sigortacılara verilen ücurat mik-
| tan. • 
I B) Mükerrer sigortacıların hissesi badettenzil 
I tediye olunan. Komisyon ve masarif miktarı. 
i D) Mubataratı cariyeye mahsus* ihtiyat akçesi. 

H) Tazminatı muallâkaya mahsus ihtiyat akçe-
I si. 

On Dördüncü Madde — Sigorta şirketlerinin 
I umumi bilançosu mevaddı âtiyeyi muhtevi olacaktır: 

A) Matlup kısmında: 
1. Tahsil ' edilmemiş olan sermaye miktarı. 
2. Emvali gayrimenkulesinin bedeli. 

I 3. Şirkete ait esham ve tahvilât vesair para ya-
I tınlan işlerin nevi ve miktarı. ' 

ı 4. Vezne ve bankalardaki nükut miktarı. 
İ5, Acentelerle sair sigorta şirketlerinden mat

luba! 
•6. Demirbaş eşyanın henüz imha edilmeyen be

deli. 
7. Matlübatı'saire. 
8. .Geçen seneye ait zararlar. 

I !B) Zimmet kısmında: 
L Şirketin sermayei itibarisi. 
2; Mükerrer sigortacıların hissesi badettenzil 

tazminatı muallâkaya mahsus ihtiyat akçesi. 
3. Mükerrer sigortacıların hissesi badettenzil 

muihataratı cariyeye mahsus ihtiyat akçesi. 
4. Sair ihtiyat akçeleri. 
5. Zimematı saire. 
6v Senei sabıkadan müdevver kâr miktarı. 
On Beşinci Madde — Ticaret Vekâleti yerli ve 

ecnebi sigorta şirketlerinin bilumum muamelâtiyle 
I he saba t ve defatirini ve tarzı mesaisini ve bilhassa. 

1. KavanM mevcüde ahkâmiyle esas mukavele
si ahkâmına ne derece riayet edMdiğini, 

I 2. Defatiri muhasebe ile hesaibatı seneviyenin ne 
j suretle kapatıldığım ve kâr ve zarar hesabım, 

3. Bilançoda muharrer matlulbalt ve zimematın 
Ticaret Kanuniyle maddei sabıkada muharrer tarifa-
ta tevfik edilip edilmediğini, 

4. Kefalet akçeleri tevdiatının işbu kanuna tevfi-
j kan icra edilip edilmediğini, 

5. Ticaret Vekâletince müsaddak ücurat tarifesi
ne riayet edilip edilmediğini. 

Sigorta şirketleri nezdinde bizzat tayin edeceği 
daimî komiserler vasıtasiyle teftiş ve murakabe eyler. 
Bu komiserlerin ücretleri şirketler tarafından tesviye 

I edilir. 
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On Altıncı Madde — Sigorta şirketleri efrat ile 
akdedecekleri sigorta şeraiti umumiyesini ve 'bunun 
üzerine yapacakları tadilâtı Ticaret x Vekâletine 'bildir
meye mecburdurlar. Şeraiti mezkûre kavanini meri-
yece memnu ahkâmı muhtevi bulunmadığı takdirde 
vekâlet tarafından tasdik edilecektir. Hükümetçe ka
bul ve tasdik edilmemiş şerait hakkında ahkâmı umu
miye (tatbik olunur. 

Hayat .Sigortalan şeraiti umumiyesinde ifcrazalt 
miktar.' ve şeraitine sigortalıların şirket temettüatına 
iştirakine dair mukavelede bir kayıt mevcut olduğu 
takdirde sureti iştirakleri ve bir de ücurait tediyatının 
inlkitaı halinde sigorta poliçelerinin fesih ve iştira-
siyle tenkis bedelâtına mahsus kuyut ve ahkâm vazı-
han irae edilecektir. 

On Yedinci Madde — Sigorta şirketlerinin bilu
mum ücurat tarifeleri Ticaret Vekâletince musaddak 
olacak ve müşterilerin daimî surette nazarı itilaları
na. müheyya bulundurulacaktır. Vekâletçe tasdik edil
miş olan tarife ve merbutu talimat fevkinde muame
le ifası memnudur. 

Şu kadar ki, gayrımeşru maksada müstenit olma
mak üzere bu ^tarife dûnunda muamele yapabilirler, 

On Sekizinci Madde — Türkiye'de mütemekkin 
her şahıs Türkiye dahilinde tamamen veya kısmen ic
rayı ticaret eden her müessese ticariye, maliye, sı
naiye Türkiye Cumhuriyeti dahilindeki emvali men
kule ve gayrimenkuleye âi't yangın sigortaları ancak 
Türk Sigorta Şirketleri ve Türkiye'de muameleye me
zun sigorta şirketlerine tevdi etmiye mecburdur. Fa
kat nakliyat, hayat sigortaları bundan müstesnadır. 
Buna münafi hareket sigorta mukavelesinin fceenlem-
yefcün addini istilzam edeceği gibi, ictisar edenlere 
yüz liradan bin liraya kadar cezayı nakdi hükmolu-
nur. Bu sigortayı yaptırmaya. delâlet eden vasıtalara 
dâhi aynı ceza tatbik olunur, 

Memaliki ecnebiyeden Türkiye'ye ithal olunan 
emtia ve eşyada esnayı rahta vukua gelecek hasarın 
tahmini Türkiye'de mukim haşarat muhamminleri 
tarafından icra olunacaktır. 

Balâdaki ahkâm mükerrer sigorta mukavelelerine 
şamil değildir. 

On Dokuzuncu Madde — Sigorta şirketlerinin is
tihdam edecekleri müfettişler ve seyyar acenteler ve 
tellallar ve muavin acenteler ve muhammimler ve 
idarehaneler haricinde muamele yapan sigorta şirket
leri müstahdemini Ticaret Vekâletinden muti birer 
hüviyet varakasını hamil bulunacaklardır. Hüviyet 
varakası olmaksızın muamele yapanlar elli liradan 

• iki yüz liraya kadar cezayı nakdî ile tecziye ve teker
rürü halinde icrayı muameleden men olunurlar. 

I Yirminci Madde — (jMütekabil Sigorta Şirketleri) 
I Ancak kudreti maliyeleri iffet ve istikametleri ve' 
I muamelâtının âmmeye müfit olup olmayacakları 

hakkında tahkikat ve tetkikat icrasına müteakip Ti-
I caret Vekâletinden verilecek ruhsatı mahsusayı istih-
I sal etmedikçe işe başlamayacaklar ve ikinci madde-
I nin beşinci fıkrası müstesna olmak üzere işbu kanun 
I ahkâmına tabi tutulacaklardır. 

I Yirmi Birinci Madde — Muamelâtı matlup dere-
I cede emniyet ve itimat tahtında cereyan ettiği icra kı-
I lınacak teftişat neticesinde anlaşılacak sigorta şirket-
I leri bakkında Ticaret Vekâletince her türlü karar it-* 
I tihaz olunabilir. Vekâletin kararlarını tatbik etme--
I mekte ısrar eden şirket eğer yerli ise aleyhine fesih 
I davası ikame, ecnebi ise icrayı muameleye mezuni-
1 yeti mübeyyin ruhsatname istirdat edilerek işbu ka-
I nundaki tasfiye mevaddına tevfikan şirketin tasfiyesi 
I icra kılınır. 
I Yirmi İkinci Madde — işbu kanunda muharrer 
I ahkâma veyahut Ticaret Vekâletince ımMefeaz mu-
i karrerata riayet efâniyen sigorta şirketleri icrayı mua-
I meleden menolunabileceği gibi, azamî bin liraya ka-
I dar cezayı nakdî ile tecziye olunurlar. Cezayı nakdi-
I ler Ticaret Vekâletinin ittihaz edeceği karar üzerine 
I icra dairelerince tahsil olunur. 

I Yirmi Üçüncü Madde — Elyevm Türkiye'de ic-
I rayı muameleye mezun sigorta şirketleri işbu kanu-> 
I nun tarihi neşrinden itibaren altı ay zarfında merasi-
I mi lâzımeyİ ifa ve dokuz ve onuncu maddelerinde 
I muharrer şekil ve miktarda kefalet akçelerini tediye 
I etmeye mecburdurlar. Müddeti mezkûrenin hitâmın -
I da işbu kanun ahkâmına tevfiki hareket etmemiş olan 
I şirketler muamelelerini tasfiye etmek üzere Ticaret 
I Vekâletinden müsaade istihsal edeceklerdir. Vekâlet 
I bu müsaadeyi sigorta ashabının hukuk ve mehafii 
I noktai nazarından lâzım addettiği takdirde yeniden 
I bir muamele icra etmemek ve nüfcudu mü'stahlsalayı 
I tamamiyle ve aynen veyahut devlet eshamı olarak hü-
I kümetçe gösterilecek bir bankaya tevdi edilerek ve 
I Ticaret Vekâldtinin müsaadesi olmadıkça bu nfükut-
I tan hiç bir şey çekmemek şartiyle ita eyliyecektir. 
I Yirmi Dördüncü Madde — Ecnebi sigorta şirket-
I lerinin müdür ve vekili umumilerinden maada bilu-
I müm memurin ve müstahdemini Türklerden olacak 
I ancak Ticaret Vekâletinin müsaadesiyle ecnebi te-
I baasından mütehassıs memur istihdam olunabilecek-
I tir 
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Yirmi Beşinci Madde — İşbu Kanuna mugayir 
bilumum kavanin ile her gûna ahkâmı kanuniye mül
gadır. 

Yirmi Altıncı Madde — İşjbu Kanun tarihi neş
rinden itibaren meriyüliieradır. 

Yirmi Yedinci Madde — İşbu Kanunun icrasına 
Ticaret, Adliye ve M ahye Vdkâletleri memurdur. 

Adliye: Encümeninin Tadili 
Sigortacılığın ve Sigorta Şirketleriniin Teftiş ve 

Murakabe'si Hakkında Kanun 
Birinci Madde — Aynen. 
İkinci Makide — Aynen. ' 
•1. Aynen. 
2. Aynen. 
3. Aynen.( 
4. Aynen. 
5. Aynen. 
1. Aynen. 
2. Aynen. 
3. Aynen. 
4; Tayyedilmiştir. 

0 . 4 . ) ' , — Türkiye umumî vekillerinin usulü 
dairesinde musaddak iki adet vekâletname sureti mu-
saddakalarmı ve aslını. 

(6 - 5) — Bu fıkranın sonuna atideki fıkra ilâve 
edilmiştir : 

Bâlâda muharrer olup, memaliki ecndbiyede tan
zim edilmiş olan vesaika ya Türkiye şehbenderleri 
veya Türkiye'deki kâtibiaîdiller tarafından eşkâli ka-
nuniyeye tevfikan tasdik edilmiş Türkçe suretleri de 
raptolunacaktır. 

Üçüncü Madde — Aynen. 
Dördüncü Madde — Aynen. 
Beşinci Madde — Aynen. 
Altıncı Madde — Aynen. 
Yedinci Ma'dde— Aynen. 
Sekizinci Madde — Aynen. 
Onuncu Madde — Aynen. 
A) Aynen. 
fi) Aynen. 
C) Aynen. 
D) Devlet eshamiyle tevdi tarihindeki borsa fi

yatına nazaran Türk Anonim Şirketleri hisse senedatı 
ve tahvilâtı. 

iBâlâdaki fıkralarda muharrer nakit ve tahvilât 
Ticaret Vekâletinim kabul edeceği .bankalara tevdi 
edilecek ve işbu mevduat, mukabilinde bankalardan 
nüıshateyn olarak alınacak makbuzun bir nüshası bu 
mevduatın vekâletin emri olmadıkça iade edilmiyece-

ğine dair bir mektupla beraber Ticaret Vekâletine 
tevdi olunacaktır. 

(A) ve (B) fıkralarında muharrer muamelâta ait 
ssnedatı re'smiyenin birer ısureti musaddakası keza 
Ticaret Vekâletine tevdi edilerek mezkûr senedata ve 
Ticardt Vekâletinin müsaadesi olmadıkça hiç bir 
muameleli' ferağiye kaibul e'dimıiyeceğine dair tapu 
dairesindeki kayidına meşruihatı lâzıme verilecektir. 

Ecndbi sigorta şirketlerinin emvali gayrımenkule-
ye tasarrufları hakkındaki ahkâmı ahdiye kemakân 
merîdir. 

On Birincıi Madde — Aynen. 
On İkinci Madde >— Aynen. 
On Üçüncü Madde — Aynen. 
On Dördüncü Madde — Aynen. *. . • 
On Beşinci Maddei— Aynen. 
On Altıncı Madde — Aynen. 
On Yedinci Ma'dde — Aynen. 

On Sekizinci Madde — Türkiye'de mütemekkin 
her şahıs ve Türkiye dahilinde tamamen veya kısmen 
icrayı ticaret eden her müessesei ticariye ve maliye 
ve sınaiye Türkiye Cumhuriyeti dahilindeki emvali 
menkule ve gayri menkuleye ait yangın ve her nevi 
kaza sigortalarını ve doğrudan doğruya Türkiye da
hilinde bir mahalden diğer mahalle yapılacak nakli
yat sigortalarını, ancak - Türk Sigorta şirketlerine ve 
Türkiye'de muameleye mezun sigorta şirketlerine 
tevdi etmiiye meebur'dur. Fakat memaliki ecnebiye ile 
yapılacak nakliyat, hayat sigortaları bundan müstes
nadır. Buna m'ünafi harekdt; sigorta mukavelesinin 
keenlemyekûn addini istilzam edeceği gibi, içtisar 
edenlere yüz liradan bin liraya kadar ağır cezayı nak
di tatbik olunur. , ' 

Memaliki ecndbiyeden Türkiye'ye ithal olunan 
emtia ve eşyada esnayı raihta vukua gelecek hasarın 
tahmini Türkiye'de bulunan haşarat muhamminleri 
tarafından icra olunacaktır. 

Balâdaki ahkâm mükerrer sigorta mukavelelerine 
şâmil değildir. 

On Dokuzuncu Maldde — Sigorta şirketlerinin is- • 
tihdam edecekleri müfettişler ve seyyar acenteler ve 
tellallar ve mualvin acenteler ve muhamminler ve ida
rehaneleri haricinde muamele yapan sigorta şirketleri 
Ve müstahdemini Ticaret Vekâletinden mutî birer hü
viyet varakasını hamil bulunacaklardır. 

Hüviyet varakasını 'hamil olmayan eşhası şirketler 
istihdam etmekten memnudur. Hüviyet varakası ol- . 
mâksızın muamele yapanlar elli liradan iki yüz lira
ya kadar hafif cezayı nakdî ile tecziye ve tekerrürü 
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halinde iki kat cezayı nakdî alındıktan başka icrayı 
muameleden ımenolunurlar. 

Yirminci Madde — Aynen. 
Yirmi Birinci Madde — Tayyedilmiştir. 
Yirmi İki — Yirmi Birinci Madde — Bu kanunda 

yazılı hükümlere muhalif 'hareket eden sigorta şirket
leri ıhın liraya kadar -ağır cezayı nakdî ile tecziye edi
lir. Tekerrürü ıhalinde cezayı nakdî ile beraber mua
mele icrasından menolunurlar. 

Yirmi Üç — Yirmi İkinci Madde — Aynen. 

Ykmlidört — Yirmi Üçüncü (Madde - Ayınıen. 
Yirmli Dördüncü Matdde — 3Q Teşj&nıisanji 133Q 

tarliMi ¥e eanıeibi anianlim ve 'sermayesi esnamla münı-
ikiajsam. işjirketler.in tesçlifae ait fcaınıuın life zeyl'inliın sıi-
goırlta, işfirikıeiertinıe mjültaaliik ahkâmı mülllgadır, 

Yirmi Alıtı — Yirımıi Beşlinloi Madde . İşlbu Jcanıun 
terfihi 'neşrinden itibaren meriıyüteradıır. 

Yirmli Yedi •--. Yirmi Altıncı Madde — İşbu ka-
nıuınun icrasına Ticaret, Adiiye ye Maliye Vekâilietlie-
rİ ımamuirdpr. * 

•RıBîjS — Bu lâyiihaniMij müiZlajkeresiiniĞ geçiyoruz, 
Odyeftü lumpmıiyesli ha^kımlda ısıöz; isteyen yar mı? 

iBFİS'iM ATALAY BEY (Aksaray) — Arkadaş-
fflajr, mıemlldketıin günden ıgünie (iktjisait sahasında ge
çirmekte olduğu (inkişaf rrüulhteiliıf yerlerde tecelli et
mektedir;. Ticareıtibe, sanayide, !banlkaıcıCı|tofca yasalkede 
ter gün, İbikaz daha mesut folk inkişafa doğru gidli-
yonuz. Bıumdan om, (iki sene evvel Türiktein: ıhiç iştfi-
ınaJk etmediği hk talkıMm şua'batı iktisadiye yardir ki, 
oaullarida da TürıUıer ibıugün ihüıyük kablityat gösteri-. 
mefctadiriler. Medeni ıblk.iIhüiyaç olan siigoo'ritacıikk ve 
seriveti ımliİiyeyü mıuihafıaza içiım 'amfvail ve emlakini, 
Ihayatıını sigorta ettirtmek; tasusu meml'elkıeitliniiizde 
ıyavaş 'yavaş terlemeye (başjlamıiştır.: Bir çok aevat 
Ikıymetİ canım, emyalinlı, emlâklkııi sıigonta etitlhli-
yor,, Biiır çlofk ımiarrielkdtfardanj memleketlimize /gelmıiış, 
taayı muamelede ıbulunımiuış olan kumpanyalar yar
dır. ©uınllıar lâyikliyle konltrol edilebiliyor mıui? Edi-
lemıiyioır. Çünlkü mevcut olan ooızîamat ve ikıavamjim 'bu-
ınu temto etmiyor. 

IBumJan daima Ikîoınjfcrtol edebilmıek <ve sıeryeti m£l-
iliyeyi ıhıafleldem ylkaye edebilmek içim ıblöyle tofcrj ka-
oıumıa İhıtiiyaiç yaridir. IBuı kanıuını touınıu temimi ediyor. 
Bu tanıuınıuın temin et t iğien mıühlim rnıevaddeni biırM 
mülkerrıer ıs'igoınta münasebetiyle mııemieketfiimliz haırli-
aine akıp gideni Itahminü ü|ç milyon; lirayı haliz; bık 
'paradır. Biq memleket dahilinde lekseriisi llkkfarim 
elinde bulunmayan birtakım sigorta kumpanyaları 
yardır kji, buradan aldıkülaatt sigortaları' tekrar memâ-

I ıliiıkji ectnıefbiyeda 'daha Ibjüyıük, sliigorıta kuımjpaınyaiarımja 
deynaderter, Yahut ik'isıım, teıım ıdeynederler:. Ba mü-

I oaselbötH^ irrıjemjl'ökiötüirr̂ izdesn ibir çıok para çıikuyoiT. 
I ISonırıa (bteüza zjevat gerdk kendi 'malkidUerimıi ye gerek 
I emJlâkü'nji 'miemallikü ieianıdMıyedekü 'Siiıgorltla ikuımipaını-

lyailaranja ısögottlta, yaptıırıyıarlan, !Bu ;siure;tle mjeımleker 
I ıtliımıiıziini parası (başka ibanlkıallıaria, memıaılıikd ejcmıebıiye-
I dekli ibanlkalaria tevdii edilidiiği g M mıerriekeltimlizîe 
I ait ottan sigomtıa mıuiamıefâtaınıın, (hür kusma die eönıâbli 
I mıemjliekıeclleiridelkii ıSigorıtalana dıejvurödlilJlytoır. Bu suretliö 
I memtf'ökatimuzîdep Ibiır toyli para ça'kpılaıklta ibulıutrıiuıyo .̂ 
j BinJaanıalleyh, ibu kıanunıuinj (gerek' Iböiyil'e mıütoerrer si-
I gorta lusulıüylle mıenijlıekete temıin ledeceği menlfaaıt ve 
I gerjek mövouit iolan !kium!paın)yaîaran m^amıdlJâtıınıı, ser-
I ımayıesünii taalhlhıüdıatsıınıı liıfia fetdıip ıdtaedMöfiinji fkomitHol 
I tetm'ek yolunda faahşiedecıeği dmlkanı iıtlilbarfeyfe Ihöyülk! 
I ibir faydası yandır, pefe mfemllıeketiteın çatoan parfailıairı 
I ikıısmjen iolsuın miulhafiaızia ötımesü memllekıetiüelkü fcaımibd-
I iyo üızaniındiaA nıaki piyasası üzîertiınıe 'biüyüık !bir tesir 
I .(icra ıedeoekitür. 

I Baq ^aten mıemlleketıbein çıkan ter mıeteiğlin, ter 
I panamam içtimaî, miiılılî ibir gülnıalh olduğunu iddia ede-
I rtim ye ibu kianıatteyiim. ıBu)qun( tamıamen, ömünfü al-
I mak kahiü. ideğldir, Tarnıamıen mjillî sigortfcallarllia mıuıa-
I mele yapmak, eonıelbü ısiigoirttıallaıru ımemlelfcetitıen dışarı 
I ataHilmıelk 'kaibüll değldür. FMöat, aih Ikıalbl oflsa o güm 
I Ibönlim, (için ten Ibüiyülk İbik; lbayıratmıdw. Fakıat Ibuınıu ya-
I pamıyoiTuz;. Oijç lolmfaızısa ibuınftararij ımıasralflarıınii tah-
I dit ederek mıemllıelkiet ıdiahiiınjda Itaalhhıültlertinfi lifa eıde-
I cak ıb!k, ıhıal'e ıgatiinmıelk l'âznmıdiiır. 

I Artkaldaşilar'; Iztmıir faciası Igöızönlülzün 'önıüınıd'eıdtr. 
I Blirı çıok; zi0vat süjgoırjta kıum!pan,ıyaJllarıınia iflaaihhıütilertinii 
I 'iilfıa lefctlkam'eimliişler, ımjemıalliilk)i 'aonabli|yeya gidenelk orıa-
I ılarida sürünimak, mıedburıiyetıiinide Ikıalmaışlıaridairi. B'ima-
I 'enıalieyfh ;böyle Iblir toanjuınpn ikjaibulü §(u liıkii .flaıydayı fce-
I mlin ©deır.. 
I Bunun kabulünü arkadaşlarımdan istirham ederim. 
I REİS — Maddelere geçilmesini kabul edenler el 
I kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
I edilmiştir. 
I Sigortacılığın ve Sigorta Şirketlerinin Teftiş ve Mü-
I rakabesi Hakkında Kanun 
I Birinci Madde — Sigortacılık yalnız işbu kanun 
I ile Ticaret Kanununun tayin eylediği şeraiti ifa eden 
I resmi müessesat, anonim şirketler, karşılıklı sigorta 
I şirketleri ve sermayesi tamamen eshama münkasem 
I her nevi şirketler tarafından ifa edilir, 
I Sigorta şirketleri Ticaret Vekâletinden sigorta 
J ruhsatnamesi istihsal edip, mahakimi aidesi nezdin-
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de muamelei tesçiliyenin ifa olunduğunu natık neş
riyatı kanuniyeyi yapmadıkça memleket dahilinde 
muamele yapamazlar. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. " 

İkinci Madde — Birinci maddede mezkûr ruh
satnamenin alınabilmesi için alelumum sigorta şirket
lerinin aşağıda muharrer muamelatı yapmaları mec
buridir, 

1:, Teşkilatı fenniyelerini, sigorta şeraiti umumi-
yeleririi, henüz munkazi olmayan sigortaların müd
deti mütebaMyesine ait ve muhataralı ceriyeye mah
sus ihtiyat akçeleriyle derdesti tesviye tazminat 'kar
şılığı, haşaratı muallakaya mahsus ihtiyat akçelerinin 
tarzı hesabını müşir her gûna evrak ve vesaiki Tica
ret. Vekâletine tevdi. 

2. Hayat sigortalarında ihtiyatı riyazi akçeleri- • 
nin tarzı hesabiyle mezkûr hesapta esas ittihaz edi
len fii faiz ve hangi fiyat cetvellerini istimal ettik
lerini irae ve ispat etmeleri. 

3. Lâekal yüz bin liralık tamamen tahsil edil
miş sermayesi mevcut olduğunu mübeyyin vesaiki. 

4. Sermaye ve ihtiyat akçelerinden dokuzuncu 
madde mucibince Türkiye'de muamelatının teminatı
na hasra tahsis 'kılınan kısmının onuncu maddede 
gösterilen şekilde tenmiye ettirileceğini mübeyyin ta
ahhütnameyi. 

5. Ticaret Vekâletince musaddak sigorta" tarife
leri ahkâmına tebaiyeti Veya ondan dun bir tarife 
tatbik ve kabul edeceğini mübeyyin diğer bir taah
hüt senedini. 

Ecnebi sigorta şirketleri bundan maada : 
1. Nizamname! dahililerinin aslı ile usulü dai

resinde musaddak iki nüshai mütercemesi, 
2. Kendi memleketlerinde sigorta şirketlerine 

ait hukuku haiz bulunduklarına ve Türkiye'de icra 
etmek istedikleri envai muamelatı kendi memleket
lerinde fiilen ve aynı unvan tartında icra eyledikleri
ni müspit vesaiki resmiyeyi, 

3. Türk sigorta şirketleri de onların memleketle
rinde çalışmak istedikleri takdirde mütekabiliyet esa
sı muamele yapabilmelerinin tecviz edildiğini mü
beyyin ve ait olduğu nazaretten verilmiş bir kıta şa
hadetnameyi, 

4. Türkiye umumi vekillerinin usulü dairesinde 
musaddak iki adet vekâletname sureti musaddakla-
rını ve aslını, 

5. Memaliki ecnebiyeden gelecek olan ecnebi te- I 
basından vekillerinin iflas ve emniyeti suiistimal ey- | 

lemediklerini vesair bir gûna mahkûmiyeti sabıkala
rı olmadığını ve hüviyetlerini mübeyyin o mahaller
de bulunan Türk Sefaret ve Şehbenderhaneleri tara
fından ve Türkiye'de ikamet edenlerden ise mahalli 
en büyük mülkiye memurunun tasdikine iktiran et
mek üzere polis, belediye ve Ticaret Odaları tara
fından verilmiş 'bir kıta hüsnühâl şehadetnamesini, 

Ticaret Vekâletine tevdie mecburdurlar. 

Yüz bin liradan aşağı sermayeye malik olup da 
işbu kanunun tarihi neşrinde mevcut olan sigorta şir
ketleri tarihi mezkûrdan itibaren altı ay zarfında ser
mayelerini haddi kanuniye iblağ edeceklerdir. Aksi 
takdirde ticaretten men olunurlar, 

Bâlâda muharrer olup, memaliki ecnebiyede tan
zim edilmiş olan vesaike ya Türkiye şehbenderleri 
veya Türkiye'deki kâtibiadiller tarafından eşkali ka-
nuniyeye tevfikan tasdik edilmiş Türkçe suretleri de 
raptolunacaktır. 

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

Üçüncü Madde — Ticaret Vekâleti ikinci mad
dede sayılan evrak ve vesaikin tevdii tarihinden iti
baren bir ay Zarfında şirketlere işbu kanun muci
bince ifası lazım gelen muamelatı kanuniyeyi ikmal 
eylediklerini ve muamele yapmaya mezun oldukları
nı mübeyyin birer ruhsatname verecektir. Ruhsatna
me verilmesi için şirketlerden bir defaya mahsus ol-
mak üzere yüz lira kadar harç alınır. 

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

Dördüncü Madde — Ecnebi sigorta şirketleri Tür
kiye Cumhuriyetinin halen mevzu ve ileride vaz edi
lecek bilumum kavanin ve nizamatı ahkâmı dairesin
de tedviri umur etmek ve her türlü muamelattan me
sul olmak üzere Türkiye'nin muayyen bir mahallin
de yalnız bir vekili umumi bulunduracaklardır. 

Vekili umumilerin gaybubetlerinde muvakkaten 
vekil tayin ve Türkiye'nin diğer mahallerinde acen-
talık tesisi için salahiyeti tammeyi haiz bulunmaları 
meşruttur. Ecnebi şirketleri tarafından Türkiye'de 
afcdolunan bilcümle sigorta mukavelenamelerini im
za ve tasdik için merkezi umumilere göndermeye 
hacet kalmaksızın vekili umumiler imzaya ve hasar 
vukuunda bunların bedellerini keza merkezden sor
maksızın derhal tediyeye mecburdurlar. Hilafına ha
reketi sabit olanların ruhsatnameleri istirdat olunur. 

Şirketlerin Türkiye'de yapacakları muamelata 
müteallik bilcümle kuyut ve hesabat vekili umumi-



I : 82 25 . 6 . 1927 C : 1 

nin icrayı faaliyet ettiği dairede temerküz ettirilecek
tir. 

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

Beşinci Madde — Sigortacıların aralarında cemi
yet teşkil edebilmelerine ve tarifeler tanzimine ait 
hususatı, Ticaret Vekâleti talimatname ile tayin eder. 
Sigortacılar cemiyeti dairei merkeziyesinde muame
latını teftiş ve murakabesi için muvazzaf sigorta ko
miserleri memur bulunmakla beraber Ticaret Vekâ
leti tarafından ayrıca daimi bir komiser de tayin 
olunacaktır. 

RElS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Altıncı Madde — Ecnebi sigorta şirketleri mer
kezlerince tatili muamelat ve iflas eyledikleri ve ser
mayelerini veyahut şirketin mevzuunu değiştirdikleri 
veya başka bir şirketle birleştikleri veya her hangi 
bir sebeple nizamnamei dahililerinde tadilat yaptık
larında ve Türkiye'deki vekillerini değiştirdikleri tak
dirde keyfiyeti derhal Ticaret Vekâletine bildirme
ye mecburdurlar. Vekâlet; işbu tahavvülatı usulen 
tescil ve keyfiyeti masarifi şirkete ait olmak üzere 
gazetelerle neşir ve ilan ve işbu tahavvülatın tescil 
edildiğini mübeyyin müzeyyel bir ruhsatnameyi bir 
ay zarfında şirkete elli lira harç mukabilinde ita ede
cektir. 

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

Yedinci Madde — Altıncı maddede mezkûr te
beddülat usulen Ticaret Vekâletince tescil ve ilan 
edilmeden evvel sigorta şirketlerinin aktettikleri mu
kavelelerle alaka'dar eşhasa karşı işbu tadilat ve ta
havvülatın ken'di lehlerinde temin edebileceği hukuk 
ve salahiyattan istifadeye hakları olmayacaktır. 

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

Sekizinci Madde — Ruhsatname istihsal etmiş 
olan şirketlerin Türkiye'de açacakları şube ve acen-
tehaneler için yeniden ruhsatname almalarına lüzum 
yoktur. Ancak, şube ve acentehaheleri idare edecek 
olan tali vekiller usulen alacakları hüsnühal şehadet-
namelerine Türkiye vekili umumileri tarafından ve
rilmiş olan vekâletname ile musaddak iki suretini 
raptederek Ticaret Vekâletine tevdi ve mukabiliinde 
bir beyanname istihsal edeceklerdir. İşbu vekâletna
menin bir sureti musaddakasını memurini mahalliye-
ye ita ve muameleye mübaşeretten evvel keyfiyeti 
usulen mahalli gazetelerle neşir ve ilan eyleyecekler
dir. 

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

Dokuzuncu Madde — Sigorta şirketleri muamele 
yaptıkları sigorta sahiplerine karşı taahhütlerinin ifa
sına teminat olmak üzere hükümete karşı biri sabit 
diğeri mütehavvil iki nevi kefalet ita edeceklerdir. 

Sabit kefalet : 
Şirketin faaliyeti yalnız yangın veyahut yalnız 

hayat kısmına münhasır olduğu takdirde yetmiş beş 
bin lira. 

Şirketin faaliyeti her iki kısmına şamil olduğu 
takdirde yüz bin lira ve diğer her bir nevi sigorta 
muamelesi için de yirmi beşer bin liradan ibarettir. 

Mütehavvil kefalet : 
Yangın, kaza, sirkat vesair sigorta şubei muame

latı için her sene zarfında Türkiye'de tahsil ettikleri 
bilumum ücurat yekûnundan şirketin mezkûr sene 
içinde yaptığı masarifi ile verdiği tazminata Türkiye 
haricinden mükerrer sigorta suretiyle devir ve hava
le olunan ücretler tenzil edildikten sonra kalacak 
bakiyei ücuratm yüzde yirmi beşinden ibarettir. 

Müteakip senelerde de işbu kefalet miktarı yuka
rıdaki fıkraya tevfikan mezkûr sene içinde tahsil 
edilen ücret ve yapılan masarife nazaran vukubulan 
tahavvülata göre tayin ve tespit edilecektir. Nakliyat 
sigortalan için bu nispet mezkûr sigorta şirketlerinin 
geçen sene zarfında tahsil ettikleri ücuratın yüzde on 
iki buçuğundan ibarettir. İşbu yüzde on iki buçukta 
birinci fıkra dairesinde hesap edilecektir. 

Hayat kısmı için son sene zarfında yeni ve eski 
sigorta mukavelenamelerine ait olarak Türkiye dahi
linde tahsil olunan ücurat yekûnundan aynı sene zar
fında vefat, hululü vade, iştira, ikraz suretiyle veya 
komisyon olarak verilen mebaliğ yekûnu tenzil edi
lerek mütebaki kalacak mebaliğin yüzde yirmi beşi 
mütehavvil kefalet miktarını teşkil edecektir. 

Mütehavvil kefaletin hesabında bir sene zarfın
daki tediyat o sene tahsil olunan ücurat yekûnunu 
tecavüz eylediği takdirde Ticaret Vekâletinin müsaa
desini evvelden istihsal etmiş olmak şartiyle aradaki 
fark ertesi sene ücuratından itası muktazi kefalet 
akçesi için esas ittihaz olunacak miktardan tenzil edi
lecektir. 

Her bir nevi sigortada mütehavvil kefaleti nakdi
ye sabit kefalet akçesine müsavi bir miktara baliğ 
olunca o nevi sigortaya mahsus sabit kefalet nısıf 
miktarına tenzil olunacaktır. İlk mütehavvil kefalet 
akçesi, işbu kanun neşrolunduğu senenin neticei mua
melatı üzerine biihesap ita edilecektir. 
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REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Onuncu Madde — Sabit ve mütehavvil kefalet ak
çeleri berveçhizir istimal edilecektir, 

A) Türkiye'de emvali gayrimenkule iştirası, 
B) ' Kıymeti hakikiyesinin yüzde ellisini tecavüz 

etmemek şartiyle terhini emlak muamelesi, 
C) Nakden tevdiat, 
D) Devlet eshamiyle tevdi tarihindeki borsa fi

yatına nazaran Türk anonim şirketleri hisse senedatı 
ve tahvilatı.. 

Balâdaki fıkralarda . muharrer nakit ve tahvilat 
Ticaret Vekâletinin kabul edeceği bankalara tevdi 
edilecek ve işbu mevduat mukabilinde bankalardan 
nüshateyn olarak alınacak makbuzun bir nüshası bu 
mevduatın vekâletin emri olmadıkça iade edilmeye
ceğine dair bir mektupla, beraber Ticaret Vekâletine 
tevdi olunacaktır. 

(A) ve (B) fıkralarında muharrer muamelata ait 
senedata resmiyenin birer sureti musaddakası keza 
Ticaret Vekâletine tevdi edilerek mezkûr senedata ve 

. Ticaret Vekâletinin müsaadesi olmadıkça hiç bir mua
mele! ferağiye kabul edilmeyeceğine dair tapu dai
resindeki kaydına meşruhatı lazıme verilecektir. 

Ecnebi sigorta şirketlerinin emvali gayrimenkule-
ye tasarrufları hakkındaki ahkâmı ahdiye kemakân 
meridir. 

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

On Birinci Madde — Türkiye'deki muamelatına 
nihayet veren sigorta şirketlerine dokuzuncu madde
de muharrer kefalet akçeleri Türkiye'deki bilumum 
taahhüdatını tasfiye eyledikleri tarihten itibaren ni
hayet bir ay • sonra iade olunacaktır. Bir şirketin ta-
ahhüdatının Türkiye'de icrayi muameleye mezun di
ğer bir sigorta şirketine devri ve nakli taâhhüdatımn 
tasfiyesi mahiyetinde olduğundan böyle bir hal vu
kuunda yeni şirket bu suretle devren aldığı muame
lata mahsus mütehavvil kefalet akçesini bizzat tevdi 
ve itaya mecbur olacaktır, 

Şu kadar var ki, sigorta sahibinin tasfiye eden 
şirketten taahhüdatı vakianın diğer bir şirkete aynen 
devir ve naklini veyahut hesabatının kat ve tesviye
sini talebe hakkı olacaktır. Bundan başka ecnebi si
gorta şirketleri Türkiye'deki muamelelerini kat veya
hut merkezlerince tatili muamelat ve iflas ettikleri 
takdirde keyfiyeti baistidaname derhal Ticaret Vekâ
letine bildirecekler ve tasfiyeye mübaşeret edilmek 
üzere vekâletçe keyfiyet yirmişer gün fasıla ile üç 

defa memleket dahilinde en ziyade münteşir gazete
lerle ilan edilecektir. Tasfiye müddeti esnasında mü
racaat etmeyenler ile mütegayyip veyahut bilaverese 
vefat eden eşhasa^ ait sigorta poliçeleri için şirketler 
tarafından bir cetvel tanzim olunarak Ticaret Vekâ
letine tevdi ve alakadarlara tediyeye mecbur bulun
duğu metaliği sahipleri zuhurunda kendilerine veril
mek üzere vekâletin irae edeceği bir bankaya tesviye 
edecektir. Müruru zaman haddine baliğ müddet geç
tikten sonra o mebaliğ hazineye intikal edecektir. 

Ticaret Vekâleti salahiyattar memurları vasıta-
siyle tasfiye muamelatını takip ve murakabe ede
cektir. 

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

On İkinci Madde — Sigorta şirketleri her sene 
hissedaran heyeti umumiyesinin içtimaından nihayet 
iki ay sonra umumi bilançolariyle kâr ve zarar he
saplarının musaddak ikişer suretini Ticaret Vekâleti
ne ita edeceklerdir. Bundan başka yerli ve ecnebi 
hayat sigorta şirketleri: 

1. Geçen senei hesabiye zarfında Türkiye dahi
linde sigorta edilmiş olan mebaliğin miktarını, 

2. Poliçe vadesinin vüruduna veya vefat vuku
una veya mukavelenin fesih ve iştirasına mebnİ tedi
ye edilmiş mebaliğ miktarını, 

3. İptal veya tenkis edilmiş sigorta mukavelele
rine mahsus mebaliğ miktarını mübeyyin bir cetveli 
bilançolarına raptedeceklerdir. 

Esas mukaveleleri mucibince her sene bilanço ter
tip ötmeyen sigorta şirketleri nizamnamelerinde mu
ayyen zamanda tanzim edilecek bilançolarına tarihi 
neşrinden itibaren nihayet iki ay sonra vekâlete tev
di edeceklerdir, ; 

Mamafih Türkiye dahilindeki muamelata mahsus 
kâr ve zarar hesabiyle dokuzuncu maddede muhar
rer kefaletlerin sureti istimalini mübeyyin hesap cet
velinin senei sabıka için nihayet müteakip senenin 

' Mayıs gayesine kadar Ticaret Vekâletine tevdii mec
buridir. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul -etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir,-
- On Üçüncü Madde — Türkiye'deki bilumum şir

ketlerin muamelatına, mahsus senevi kâr ve zarar 
heca'bı her şubei muamelat için mevaddt-atiyeyi muh
tevi bulunacaktır. 

Varidat kısmında: - •; 
A) Muhataratı cariyeye mahsus ihtiyat akçesi 

olmak üzere senei sabıkadan müdevver mebaliğ. 
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B) Tazminatı muallakaya mahsus ihtiyat akçesi 
olmak üzere senei sabıkadan müdevver mebaliğ. 

C) Feshedilmiş mukavelat bedelatı hariç olmak 
üzere senei hesabiye zarfında marüsumu müteferria 
tahsil edilen ücurat miktarı. 

Masarif kısmında : 
A) Mükerrer sigortacılara verilen ücurat mik

tarı, 
B) Mükerrer sigortacıların hissesi badettenzil te

diye olunan komisyon ve masarif miktarı, 
D) Muhataratı cariyeye mahsus ihtiyat akçesi, 
H) Tazminatı muallakaya mahsus ihtiyat akçesi, 
REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 

Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

On Dördüncü Madde — Sigorta şirketlerinin 
umumi bilançosu mevaddı atiyeyi muhtevi olacaktır. 

A) Matlup kısmında : 
1. Tahsil edilmemiş olan sermaye miktarı, 
2. Emvali gayrimenkulesinin bedeli, 
3. Şirkete ait esham ve tahvilat vesair para yatı

rılan işlerin nevi ve miktarı. 
4.. Vezne ve bankalardaki nükut miktarı, 
5. Acenteler ve x sair sigorta şirketlerinden mat-

lubat, 
6. Demirbaş eşyanın henüz imha edilmeyen be

deli, 
7. Matlübatı saire, 
8. Geçen seneye ait zararlar, 
B) Zimmet kısmında : 
1. Şirketin sermayei itibarisi, 
2. Mükerrer sigortacıların hissesi badettenzil 

tazminatı muallakaya mahsus ihtiyat akçesi, 

3. Mükerrer sigortacıların hissesi badettenzil 
muhataratı cariyeye mahsus ihtiyat akçesi, 

4. Sair ihtiyat akçeleri, , 
5. Zimematı saire, . 
6. Senei sabıkadan müdevver kâr miktarı. 
REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 

Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
On Beşinci Madde — Ticaret Vekâleti yerli ve 

ecnebi sigorta şirketlerinin bilumum, muamelatiyle he-
sabat ve defatirini ve tarzı mesaisini ve bilhassa: 

İl Kavanini mevcude ahkâmiyle esas mukavele
si ahkâmına ne derece riayet edildiğini, 

2. Defatiri mu'hase'be ile hesabatı seneviyenin ; 
ne suretle kapatıldığını ve kâr ve zarar hesabını, 

- 3 . Bilançoda muharrer matlubat ve zimematın 
Ticaret Kanuniyle maddei sabıkada muharrer tarif a-' 
ta tevfik edilip edilmediğini,- <-'••• ( 

4. Kefalet akçeleri tevdiatının işbu kanuna tev
fikan icra edilip edilmediğini, 

5. Ticaret Vekâletince musaddak ücurat tarife
sine riayet edilip edilmediğini, 

Sigorta şirketleri nezdinde bizzat tayin edeceği 
daimi komiserler vasıtasiyle teftiş ve murakabe ey
ler. Bu komiserlerin ücretleri şirketler tarafından tes
viye edilir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

On Altıncı Madde — Sigorta, şirketleri efrat ile 
aktedecekleri sigorta şeraiti umumiyesini ve bunun 
üzerine yapacakları tadilatı Ticaret Vekâletine bil
dirmeye mecburdurlar. Şeraiti mezkûre kavanini me-
riyece memnu ahkâmı muhtevi bulunmadığı takdirde 
vekâlet tarafından tasdik edilecektir. Hükümetçe ka
bul ve tasdik edilmemiş şerait hakkında ahkâmı umu
miye tatbik olunur. 

Hayat sigortaları şeraiti umumiyesinde ikrazat mik
tar ve şeraitine sigortalıların temettüata iştirakine dair 
mukavelede :bir 'kayıt mevcut olduğu takdirde sureti 
iştirakleri ve bir de ücurat tediyatının inkitaı halinde 
sigorta poliçelerinin fesih ye iştirasiyle tenkis bede-
l'atına mahsus kuyut ve ahkâm vazıhan irae edile
cektir. 

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

. On Yedinci Madde — Sigorta şirketlerinin bilu
mum ücurat tarifeleri Ticaret Vekâletince musaddak 
olacak ve müşterilerin daimi surette nazarı ıttılaları-
na müheyya bulundurulacaktır. 

Vekâletçe tasdik edilmiş olan tarife ve merbutu 
talimat fevkinde muamele ifası memnudur. Şu ka
dar ki, bu tarife dûnunda muamele yapabilirler. 

HASAN BEY (Trabzon) — Efendim, bendeniz 
17 nci maddenin son fıkrasına, bir kayıt ilavesi lazım 
olduğu kanaatindeyim. O da «Şu kadar ki» den son
ra, gayrimeşru maksada müstenit olmamak üzere, 
kaydının ilavesidir. Bunun esbabım arz edeyim. Dai
ma azami tarifeler mevzubahis değil, suiistimal bil
hassa az tarifelerde olabilir. 

Büyük muamelat yapmış, alemşümul muamelata 
mazhar olmuş olan kumpanyalar bizim gibi henüz 
sigorta müessesatı milliyesini teşkil eden memleket
lerde asgari dereceye tarifeyi tenzil ederek milli kum
panyaların vaziyetini düşürmek gayesini takip ede
bilirler. Böyle bir halin vukuunda Ticaret Vekâleti 
teklif edilen tarifeleri tetkik ederek sahih midir, ve 
o sanatta o bir işte aynı tarife ile çalışmaik imıkânı var 
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midir? Bu cihetleri emsali ile mukayese ve tetkik 
ederek onun üzerinde bir hüküm verebilir. Onun için 
zannediyorum böyle bir kaydın "ilavesi çok faydalı 
olur. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Rekabe
ti iktisadiye kalmaz. 

Riyaseti Celileye 
On yedinci maddenin son fıkrasının şu kadar ki 

kelimesinden sonra «gayrimeşru maksada müstenit 
olmamak üzere» kaydının ilavesini teklif ederim. 

Trabzon 
Hasan Hüsnü 

TİCARET VEKİLİ MUSTAFA RAHMİ BEY 
(İzmir) — Efendim, kabul ediyoruz. Zaten Yunanis
tan gibi bazı hükümetlerin tarifesinde vardır. 

REİS — Encümen ne diyor? 
ENCÜMEN NAMINA SAKİ BEY (Antalya) '— 

. Encümen de kabul ediyor efendim. 
REİS — (Gayrimeşru maksada müstenit 'olma

mak üzere) fıkrasını encümen kabul ediyor. 
Maddeyi bu fıkranın ilavesiyle kabul edenler el 

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

On Sekizinci Madde — Türkiye'de bulunan her 
şahıs ve Türkiye dahilinde tamamen veya kısmen 
icrayı ticaret eden her müessesei ticariye ve maliye 
ve sınaiye Türkiye Cumhuriyeti dahilindeki emvali 
menkule ve gayrimehkuleye ait yangın ve her nevi 
kaza 'sigortalarını ve doğrudan doğruya Türkiye da
hilinde bir mahalden diğer mahalle yapılacak nakli
yat sigortalarını ancak Türk sigorta şirketlerine ve 
Türkiye'de muameleye mezun sigorta şirketlerine 
tevdi etmeye mecburdur. Fakat mernaliki ecnebiye 
ile yapılacak nakliyat, hayat sigortaları bundan müs
tesnadır. Buna münafi hareket, sigorta mukavelesi
nin keenlemyekün addini istilzam edeceği gibi, içtisar 
edenlere yüz liradan bin liraya kadar ağır cezayı 
nakdi tatbik olunur. 

Mernaliki ecnebiyeden Türkiye'ye ithal olunan 
emtia ve eşyada esnayı-rahta vukua gelecek hasarın 
tahmini Türkiye'de mukim haşarat muhamminleri ta
rafından icra olunacaktır. 

Balâdaki ahkâm mükerrer sigorta mukavelelerine 
şamil değildir, 

REİS —- On sekizinci maddeyi kabul buyuranlar 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 

.edilmiştir. 
On Dokuzuncu Madde — Sigorta şirketlerinin is

tihdam edecekleri müfettişler ve seyyar acenteler ve 

tellallar ve muavin acenteler ve muhamminler ve 
idarehaneleri haricinde muamele yapan sigorta şir
ketleriyle müstahdemini Ticaret Vekâletinden muti 
birer hüviyet varakasını hamil bulunacaklardır. 

Hüviyet varakasını hamil olmayan eşhasa şirket
ler istihdam etmekten memnudur. Hüviyet varakası 
olmaksızın muamele yapanlar elli liradan iki yüz li
raya kadar hafif cezayı nakdi ile tecziye ve tekerrü
rü halinde iki kat cezayı nakdi alındıktan başka icra
yı muameleden men olunurlar. 

REİS — On dokuzuncu maddeyi kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Yirminci Madde — (Mütekabil sigorta şirketleri) 
ancak kudreti maliyeleri iffet ve istikametleri ve mua
melatının ammeye müfit olup olmayacakları hakkın
da tahkikat ve tetkikat icrasını müteakip Ticaret Ve
kâletinden verilecek ruhsatı mahsusayı istihsal etate-
dikçe işe başlamayacaklar ve ikinci maddenin beşin
ci fıkrası müstesna olmak üzere işbu kanun ahkâmı
na tabi .tutulacaklardır. 

REİS — Yirminci maddeyi kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Yirmi Birinci Madde — Bu kanunda" yazılı hü
kümlere muhalif hareket .eden sigorta şirketleri bin 
liraya kadar ağır cezayı nakdi ile tecziye edilir. Te
kerrürü halinde cezayı nakdi ile beraber muamele 
icrasından msn olunurlar. 

REİS — Yirmi birinci maddeyi kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Yirmi İkinci Madde — Elyevm Türkiye'de icrayı 
muameleye mezun sigorta şirketleri işbu kanunun ta
rihi neşrinden itibaren altı ay zarfında merasimi la-
zımeyi ifa ve dokuz ve onuncu maddelerinde muhar
rer şekil ve miktarda kefalet akçelerini tevdi etmeye 
mecburdurlar. Müddeti mezkûrenin hitamında işbu 
kanun ahkâmına tevfiki hareket etmemiş olan şirket
ler muamelelerini tasfiye etmek üzere Ticaret Vekâ-
fcıtmden müsaade istihsal ' edeceklerdir. Vekâlet bu 
müsaadeyi sigorta ashabının hukuk ve menafii nok-
tai nazarında lazım addettiği takdirde yeniden bir 
muamele icra etmemek ve nukudu müstahsalayı ta-
mamiyle ve aynen veyahut devlet eshamı olarak hü
kümetçe gösterilecek bir bankaya tevdi edilerek ve 
Ticaret Vekâletinin müsaadesi olmadıkça bu nükut-
tan hiç bir şey çekmemek şartiyle ita eyleyecektir. 
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REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Yirmi Üçüncü Madde — Ecnebi sigorta şirketle
rinin müdir ve vekili umumilerinden maada bilumum 
memurin ve müstahdemini Türklerden olacak ancak 
Ticaret Vekâletinin müsaadesiyle ecnebi tebaasından 
mütehassıs memur istihdam olunabilecektir. 

REİS — Yirmi üçüncü maddeyi kabul edenler 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Yirmi Dördüncü Madde — 30 Teşrinisani 1330 
tarihli ve ecnebi anonim ve sermayesi eshama mün-
kesem şirketlerin tesciline ait kanun ile zeylinin si
gorta .şirketlerine müteallik ahkâmı mülgadır. 

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

Yirmi Beşinci Madde — İşbu kanun tarihi neşrin
den itibaren meriyülicradır. .-

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

Yirmi Altıncı Madde — İşbu kanunun icrasına 
Ticaret ve Adliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

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

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

12. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin, umu
mi istihlak ve eğlence ve hususi istihlak vergileri hak
kındaki kanunlara müzeyyel kanunun 10 ncu madde
sinin tadiline dair (2/597) 'numaralı teklifi kanunisi 
ve Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları. 

REİS — Mazbataları okutuyorum. 

Riyaseti Celileye 
Su içmek, yemek yemek, yatacak bir yer bulmak 

insanların hava kadar zarurî ve tabiî havayicinden 
olup, bu ihtiyacını ister evinde istiyfa etsin ister ev 
haricindeki teşkilât ile tatmin etsin vaziyet müsavi 
bulunduğu halde istihlâk vergıileri kanunları yapılır- > 
ken tanzim edilen maddelerin mütlakiyeti kadar zaru
rî olan havayicin keyif ve eğlence meyanında mükel
lefiyetini intaç etmiştir. 

Bu hal bir taraftan halkı kâfi derecede gıda almak
tan menettiği gibi diğer taraftan halka yalnız bir par
ça sıcak yemek ile bir parça içecek su, yalnız yatacak 
bir yer vermek suretinde çalışarak geçinen esnafın ka-r 
zancını keserek iki tarafın müzayakasını artırmıştır. 
Netice Hazinemin lehine değildir. Vergi mükellefiye
tinde asıl olan adalete münafi bir vaziyet aşikârdır. 

Bir bakkaldan peynir, ekmek, zeytin veya havyar, su 
veya maden suyu alan birisi yüzde iki'buçuk İstihlâk 
Resmi verdiği halde aynı mevaddı bir istasyon büfe
sinde yiyen müşterinin yüzde on vermesi elbette iki 
taraflı bir adaletsizlik tevlit eder: O kadar ki zaten 
'bu mevaddın istasyon büfesindeki fiyatları bakkal 
dükkâmnd aklinden daha fazladır ve yüzde ikibuçük da 
vergi alınsaydı yine vergi mükellefiyeti fazla ola
caktı/, 

Bu esbaba binaen kanunu tadil edecek ve su ile 
yemeği ve yatacak yeri eylenceler meyanından çı
karacak bir kanun maddesi teklif ediyorum. Kabulünü 
encümenlerden ve Heyeti Umumiyeden rica ederim. 

Giresun 
Hakkı Tarık 

Türkiyo 
Büyük Millet Meclisi 23.1.1927 

Maliye Encümeni 
Karar No: 29 

. Kayıt N o : 2/597 

Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Umumî İstihlâk ve Eğlence ve Hususî İstihlâk ver
gileri hakkındaki kanunlara-müzeyyel 9 Haziran 1926 
tarihli Kanunun onuncu maddesine bir fıkra ilâvesiy
le sucuların perakende su satışlariyle lokanta ve büfe
lerde alman yemek ve su bedellerinin ve otellerde ya
tak ücretlerinin Eğlence Vergisi mevzuatı meyanın
dan ihracı hakkında Giresun Mebusu Hakkı Tarık' 
Bsy tarafından tevdi olunan kanun teklifi ve Lâyiha 
Encümeni mazbatası Heyeti Umumiyenin havalesiyle 
encümenimizde tetkik ve müzakere olundu ve teklif 
sahibi ile Maliye Vekili Beyefendiden izahat alındı. 
Teklifin esbabı mucibesi şudur : 

İstihlâk vergilerinin umumî ve hususî olarak ikiye 
ayrılmış olması vergiye tabi mevad ve muamelâtın ih-
tiyacatı zaruriyeden addolunması Ve bu muamelât ve 
mevaddın ihtiyaeatı zaruriyenin fevkinde telâkki edil
mesi neticesidir. Şu halde Hususî İstihlâk Vergisinin 
mevzuatını lihtiyacatı zaruriyenin. fevkinde addolunan 
mevad ve muamelât teşkil etmek lâzım gelirken en 
zarurî ve hayatî havayiçten olan yemek yemek, su iç
mek, yatacak yer bulmak nasılsa bu meyana dahil ve 
meselâ bir bakkaldan hazır yiyecek tedarik eden birisi 
yüzde ikibuçük vergi verdiği halde aynı eşyayı yanın
daki lokantadan tedarik etmekle yüzde on vermek 
gibi bir fark hasıl olmuştur. Her ne kadar kanun tabl
dotları, hususî lokantaları, aile mutfaklarını bu ver-
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giden müstesna tutmakla haVayici zaruriye kısmım 
'istisna etmek esasına riayet göstermiş ise de istisnanın 
'bu 'kısmı, yani .aile mutfağından 'Veya lokantadan evi
ne veya odasına yemek getirmek, hususî bir lokanta
nın tabldotlara iştirak edecek mevki sahibi olmak 
umumî lokantalardan yemek yemek ihtiyaç ve zaru
reti karşısında hemen .hemen lüks telâkkisine müsait 
bulunacağı noktasından esasında muvafık olan bu is
tisna dahi en ziyade muhtacı himaye olanlara melce 
teşkil eden umumî lokantaları şümulünden hariç bı
rakmakla bir adaletsizlik zemini tevlit etmiştir. Bina
enaleyh muntazam ve mütekâmil bir cemiyette hayatî 
bir ihtiyacı istiyfaya hizmetten başka maksatla mües
ses olmayan umumî lokantaları da aynı mahiyette 
olan perakende su satı'şları ve otellerin yatak ücretle
riyle beraber Eğlence ve Hususî İstihlâk Vergisinin 
mevzuatı meyanından çıkarmalıdır. 

. Esasen Eğlence ve Hususî İstihlâk Vergisinin ta
hakkuk miktarı bir, milyon lira olarak tahmin ve büt
çemin varidat yekûnuna bu miktar ilâve edilmiş oldu
ğuna ve bu verginin matrah ve mevzuları yalnız lo
kantalar ve-öteler olmayıp, barlar, birahane, meyha
neler, dans yerleri gibi asıl büyük istihlâk mahalleri 
de bu bir milyon rakamının dairei şümulünde bulun
duğuna göre malî murakabe teşkilâtını böyle yerlere 
teksif etmekle, lokantalardan kaybedildiği zannedile
cek varidatın <da beri taraflardan ziyadesiyle telâfisi 
mümkündür. Nihayet öyle olmasa bile hakikaten lüks 
ve eğlence addedilebilecek yerlerin vergi nispetlini bir 
miktar artırarak hem adaleti temin hem zayiatı tazmin 
etmek de düşünülebileceği gibi, lokanta veya ötelerin 
de hakikaten, lüks telâkkisine müsait olanları varsa 
onlar da istisna meyanından çıkarılabilir. Hasılı zarurî 
ihtiyaç haddini Umumî İstihlâk Vergisi haddinden 
üstün tutmak bu suretle de 'bertaraf edilebilir. Umumî 
'istihlâk Vergisinin tadilen muamele vergisli haline 
ifrağında mükelleflerin her gün vergi Vermek ve ver
diğini 'bilmek gibi, üzücü bezdirici esbap âmil olmuş 
işe asıl bu esbap senede bir kere elbise yaptırmasına 
mukabil günde hiç alış veriş etmese bile lâakal iki de
fa yemek yemek ıztırarında bulunanlarda tecelli ede
ceğinden aynı tadil esbabı bütün şiddetiyle burada 
mahsus olmaktadır. 'Maliye Vekili Beyefendinin bu 
baptaki mütalâası da varidatın tezyit veya tenzili yo
lunda bir teklif dermeyan edemiyecekleri merkezinde-
dıir ve bir milyon liradan umumî lokantalara,, otellere 
isabet edecek kısmı istihraç ve tahsisen ifade etmek 
kabil değildir. 

Encümenimiz bilmüzakere teklifin esbabı mueibe-
sini varit görmüş ve istisna hakikî ihtiyaç ve zaruret 

ile tahdit edildiği halde bir milyon lira tahakkukundan 
henüz istisnaya dahil olmayan lokantalara isabet ede
cek miktarı hem adaleti teklif eyi temin kazancına mu
kabil sarfınazar edilebilecek derecede cüzî hem de 
muhtelif suretlerde kabili telâfi görmüş ve bu teklifi 
arz edilen muaddel şekliyle kabul etmiştir. 

Bu tadile nazaran otellerin sınıflara tefriki tatbi
katta yine müşkülâta avdet bulunacağı teemmül edile
rek yalnız lokantalar, asıl kanunda olduğu gibi, içinde 
müskirat satılması ve satılmaması noktasından iki sı
nıfa ayrılmış ve zaruret içinde müskirat satılmayan 
lokantalar derecesiyle takdir edilerek lokantaların bu 
sınıfı ile sucuların perakende su satı'şları istisnalar 
arasına nakledilmiştir. Teklif Heyeti Umumiyenin ha
valesi veçhile 'Muvazene Encümenine tevdi olundu. 
Kavanini Maliye Encümeni 

Reisi Mazbata Muharriri 
'Beyazıt Ankara 

Şefik* İhsan 
Kâtip Aza 

'Diyarbakır Ordu 
Cavk . Hamdi 

Aza Aza 
Kırklareli Konya 

Şevket Mustafa 
Aza 

Kocaeli 
Ra'gıp 

Türkiye % 

Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Encümeni 

Adet : 
Karar No : 219 

Kayıt No: 7/597 

Bütçe Encümeni Mazbatası 
Riyaset! Celileye 

Umumî İstihlâk ve Eğlence ve Hususî İstihlâk 
vergileri hakkındaki kanunlara müzeyyel Kanunun 
onuncu maddesinin tadiline dair Giresun Mebusu Hak
kı Tarık Bey tarafından verilip, Heyeti Umumiyenin 
1 . 12 . 1926 tarihli içtimaında Maliye Ve Bütçe en
cümenlerine havale buyurulan teklifi kanunî Maliye 
iEncümeni mazbatasiyle birlikte encümenimize tevdi1 

kılınmakla Maliye Vekili Mustafa Abdülhaük Bey 
hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. Bu bap
ta gerek teklifi kanunî esbabı muaibesinde, gerek Ma
liye Encümeni mazbatasında dermeyan olunan müta-
lâat encümenimizoe de şayanı terviç 'görülmüş ve ka-
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nunun birinci maddesinde muharrer meşruhat ve me-
kulât satan miiessesattan içlerinde meşruhatı kimliye 
satılmayan mahallerin hu vergiden tamamen istisnası 
cihetine gidilmekle beraber terhiyevî hizmetleri Maa
rif ve Maliye vekâletlerince kabul edilecek tiyatro, 
konser ve çocuk sinemaları duhuliyeleri dahi bu 
vergi mevzu haricine çıkarılmış ve amatör ve konser 
mahallerine ast vergi nispeti yüzde beşe tenzil olun-

.mÜŞtUıı 

Ânifülarz esasat dairesinde yeniden ihzar kılınan 
lâyihai kanuniye tercihan ve müstacelen müzakeresi
ne müsaade buyurulmak istirhamiyle Heyeti Celileye 
arz ve takdim kılınmıştır. 

23 Haziran 1927 

'Reisi 
Çatalca 
Şakir 

Kâtip 
Konya 
Fuat 

Diyar bekir 
Şeref 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

•Bozok 
Süleyman Sırrı 

istanhul 
Ali Rıza 

Mazbata Muharri 
Gaziantep' 

Ali Oenani 

İzmir 
Ahmet Münir 

Çorum 
Mühendis Ziya 

Hakkâri 
Asa'f 

Giresun 
Musa Kâzım 

'İsparta 
Müikerrem 

Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin Teklifi 

Umumî İstihlâk ve 'Eğlence ve Hususî İstihlâk Vergi
leri Hakkındaki Kanunlara Müzeyyel 9 Haziran 1926 
Tarihli Kanunun Onuncu Maddesini Muaddel Kanun 

Madde 1. — Umumî istihlâk ve eğlence ve hususî 
istihlâk vergileri hakkındaki kanunlara müzeyyel 9 Ha
ziran 1926 tarihli Kanunun 10 ncu maddesine şu fıkra 
ilâve edilmiştir : 

«•Perakende sucuların su, lokanta ve büfelerin ye
mek ve su satışlariyle otellerin yatak ücretleri Eğlence 
Vergisi mevzuatı meyanından ihraç edilmiştir.» 

Madde 2. — Bu kanun neşri tarihinden muteber-
dk„. 

Madde 3. —Bu kanunun ahkâmını icraya Mali
ye Vekili memurdur. 

Maliye Encümeninin Tadili 

Umumî İstihlâk ve Eğlence ve Hususî İstihlâk Vergi
leri hakkındaki kanunlara müzeyyel 9 Haziran 1926 
tarihli Kanunun onuncu maddesine bir fıkra ilâvesine 

dair Kanun 

Madde 1. — Umumî İstihlâk ve Eğlence ve Husu
sî İstihlâk vergileri hakkındaki kanunlara müzeyyel 
9 Haziran 1926 tarihli Kanunun onuncu maddesine şu 
fıkra tezyil edilmiştir : 

Sucular ve perakende su satışlariyle içinde müski
rat satılmayan 'lokantalar Eğlence ve Hususî İstihlâk 
Vergisinin mevzuatı meyanından ihraç edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
d i 

Madde 3. — Bu kanunun ahkâmını icraya Maliye 
Vekili memurdur. l 

Bütçe Encümeninin Tadili 

Eğlence ve Hususî İstihlâk Vergisi hakkındaki 13 Şu
bat 1926 tarihli ve 737 numaralı ikinci maddesiyle 
Umumî İstihlâk ve Eğlence ve Hususî İstihlâk vergi
leri hakkındaki kanunlara müzeyyel 9 Haziran 1926 
tarihli ve 924numaralı Kanunun 10 ncu maddesine 

birer fıkra tezyiline dair Kanun Lâyihası. 

'Birinci Madde — Eğlence ve Hususî İstihlâk Ver
gisi hakkındaki.;13 Şubat 192İ6 tarihli ve 737 numaralı 
Kanunun ikinci maddesine berVe'çhiati fıkra - tezyil 
edilmişti}*. 

«'Birinci maddede mezkûr olup, içinde mekûlât ve 
meşrubat istihlâk edilmekle beraber meşrubatı küuliye 
satılmayan müesseselerdeki satış bedelleri alelumum 
otellerin yatak ücretleri ve Maliye Maarif vekâletle-
rince terbiyevî hizmetleri kabul edilecek tiyatro, kon
ser ve çocuk sinemaları duhuliyeleri bu vergiye tabi de
ğildi,-.» 

İkinci 'Madde — Umumî istihlâk ve eğlence ve 
hususî istihlâk vergileri hakkındaki kanunlara müzey
yel 9 Haziran 1926 tarihli ve 924 numaralı Kanunun 
onuncu maddesine atideki fırka ilâve edilmiştir. 

ı 

«Ancak dördüncü maddenin (E) fırkasında mu
harrer müesseseler meyanındaki bar ve dansingler ikin
ci sınıf muamelesine tabi tutulacakları gibi beşinci 
maddenin ikinci fıkrasında mezkûr amatörlere mah
sus spor ve konser mahalleri üzde beş nispetinde ver
giye tabi olmak üzere dördüncü sınıf itibar edilirler.» 

Üçüncü Madde — Bu kanun 1 Temmuz 1927 ta
rihinden muteberdir. 
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Dördüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını ic
raya Adliye, Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında Söz isteyen 
var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini kabul 
edenler el kaldırsın.:. Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Eğlence ve Hususî -istintak Vergisi hakkındaki 13. Şu
bat 1ÎÖ6 tarifeli ve 73'7 numaralı Kanunun ikinci mad
desiyle istihlâk ve Eğlence ve Hususî istihlâk vergile
ri hakkındaki kanunlara müzeyyel 9 Haziran 1926 
tarihli ve 924 numaralı Kanunun onuncu maddesine 

birer fıkra tezyiline dair Kanun 

Birinci Madde — Eğlence ve Husûsî İstihlâk. Ver--
gisi hakkındaki 13 Şubat 1926 tarifeli ve 737 numaralı 
Kanunun kinci maddesine befveçhlati fıkra tezyil edil
miştir f 

^Birinci maddede mezkûr olup, içinde mekûlât 
ve meşrubat istihlâk edilmekle beraber meşrubatı küu-
liye satılmayan müesseselerdeki satış bedelleri, alelu-
mum otellerin yatak ücretleri ve Maliye ve Maarif 
vekâktlerince terbiyevî hizmetleri kabul edilecek ti
yatro, konser ve çocuk sinemaları duhuliyeleri bu ver
giye tabi değildir. 

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

İkinci Madde — Umumî İstihlâk ve Eğlence ve 
Hususî İstihlâk vergileri hakkindaki kanunlara müzey
yel 9 Haziran 1926 tarihli ve 924 numaralı Kanunun 
onuncu maddesine atideki fıkra ilâve edilmiştir : 

«Ancak, dördüncü maddenin (D) fıkrasında mu
harrer müesseseler meyanindaki bar ve dansingler, 
ikinci -sınıf muamelesine tabi tutulacakları gibi beşinci 
maddenin ikinci fıkrasında mezkûr amatörlere mah
sus spor ve konser mahalleri yüzde feöş nispetinde 
vergiye tabi olmak üzere dördüncü sınıf itibar edilir
ler/ 

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

Üçüncü Madde — Bu kanun 1 Temmuz 1927 ta
rihinden muteberdir, 

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

Dördüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icra
ya Adliye, Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 
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Kanun tayini esami ile reyinize arz edilecektir. Ka
bul edenler beyaz, etmeyenler kırmızı rey varakası 
istimal buyursunlar. 

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

13. —İdare Heyetinin Şûrayı Devletin vazifeye 
mübaşereti tarihine kadar Memurin Muhakemai En
cümeni île Heyeti Azası hakkı huzurlarının ve mez
kûr heyet memurini maaş ve tahsisatlarının Şûrayı 
Devlet bütçesinden tesviyesi hakkında (2/659) numa
ralı teklifi karninizi ve Bütçe 'Encümeni mazbatası. 

REİS — Mazbata okunacaktır. 

idare Heyetinin Teklifi 

Riyasete 
15 Mayıs 1927 tarihinde müddetleri hitam bula

cak olan Memurin (Muhakemat Encümeni ile Tetkik 
Heyetinin Şûrayı Devletin teşekkülüne kadar ipkaen 
ifayı vazife etmeleri Heyeti Umumiyenin 67 nci ini-
katının birinci celsesinde takarrür etmiş idli. 

Ancak Şûrayı Devlet intihabatının Hazirana ka
dar intihap ve icra edileceği ve mezkûr memurların 
Şûrada istihdam ediieeeklerıi nazara alınarak Tetkik 
Heyeti ile encümende vazaifi tahririyeyi ifa etmekte 
olan memurların maaşları 1927 senesi Meclis bütçe
sinden tayyedilmiş olduğundan Şûra intihabatını icra 
ve Şûrayı Devletin teşekkülüne kadar mezkûr memur
ların maaş alamamaları, Meclisin tatil kararı vermesi 
ile müterakim evrakı devren alabilecek ve ifayı vazife 
edebilecek bir suret Şûranın teşekkül zamanına kadar 
mezkûr heyetlerde mevcut ve mevkuflu evrakın mua-
melesiz kalması Meclisi Âlice muvafıkı maslahat giö-
rülemiyeceği teemmül edildiğinden Şûrayı Devletin 
fiilen ifayı vazife edebilecek zamana kadar geçecek 
müddet için Encümeni Muhakemat ile Tetkik Heye
tinin vazifelerine devam etmeleri ile Heyet ve-Encü
meninin tatilden itibaren ifa edecekleri günlere ait 
hakkı huzurları ile memurların Hazirandan itibaren 
müstefaak oldukları maaş miktarının, sureti tesviyesi
nin 'tahtı karara alınmasını mübeyyin lâyihai kanuni-
yenin kabulünü arz ve teklif eyleriz. 

20 Haziran 1927 

İdare Heyetinden idare Heyetinden 
Hakkâri istanbul 
Asar Ali Rıza 



İ : 82 25 . 6 . 1927 C : 1 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Encümeni 
Karar No : 321 

Kayıt No: 2/659' 
Bütçe Encümeni 'Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Şûrayı Devletin ifayı vazifeye mübaşereti tarihine 

kadar Memurin Muhakemat Encümeni ile Tetkik He
yeti Azası hakkı Huzurlarının ve mezkûr encümen ve 
Heyet memurim maaş ve tahsisatlarının Şuayı DeVlet 
'bütçesinden tesviyesi hakkında idare amirleri tarafın
dan verilip, Heyeti Umumiyenin 20': 6 . 1927 tarihli 
içtimaında encümenimize havale buyurulan teklifi ka
nunî tetkik ve müzakere edildi. 

Memurin Muhakemat ve Tetkik Heyeti memurları
nın 1926 senei maliyesinde Büyük Millet Meclisi büt
çesine dahil olan maaş ve muhâssesatİarı 1927 senei 
maliyesi • iptidasında Şûrayı Devletin teşekkül ede
ceği mülâhazasiyle bütçeden çıkarılmış ve Şûrayı Dev= 
let dahi henüz ifayı vazifeye mübaşeret edememiş ol
ması hasebiyle Şûrayı Devletin teşkiliyle ifayı vazife
ye mübaşeret edeceği zamana kadar devamı mesaile
rine Meclisi Âlice karar verilmiş olan Memurin Mu-
hafcemat Encümeniyle Tetkik Heyeti Azasının kanunu 
mahsus ile muayyen hakkı huzurlarının ve elyevm ifa
yı vazife etmekte olan memurin muhassesatınin veri
lebilmesi için teklif olunan kanun lâyihası encümeni-
mizce aynen bilkahul müstacelen müzakere buyurul-
mak istirhamiyle Heyeti Umumiyeye arz ve takdim 
kılındı. 

23 Haziran 1921 
. Reis 
Çatalca 

Şakir 
K'âitip 
Konya 
Fuat 

İsparta 
Mükerrem 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 
îstaribu'l 
Ali Rıza 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 
Ali Cenani 

İzmir 
Ahmet Münir 

Diyarbekir 
"Şeref 
Kütahya 

Mehmet Nuri 
Bozok 

Süleyman Sırrı 
Çorum 

Mühendis Ziya 
RElîS — Heyeti umumiyesi hakkında mütalaa yok

tur. Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiş tir. j 
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Şûrayı Devletin ifayı vazifeye mübaşereti tarihine 
kadar Memurin Muhakemat Encümeni ile Tetkik He
yeti Azası hakkı huzurlarının ve mezkûr Encümen ve 
Heyet memurini maaş ve tahsisatının sureti tesviyesine 

dair Kanun 

Madde 1. — Şûrayı Devletin ifayı vazifeye mü
başereti tarihine kadar vazifeleri devam edecek olan 
Memurin Muhakemat Encümeni ile Tetkik Heyeti 
azası hakkı huzurları ve mezkûr Encümen ve Heyet 
memurini maaş ve tahsisatı fevkalâde ve pahalılık 
zamları 1926 senei maliyesi bütçesiindeki miktar ve 
kadrolara göre 1927 Şûrayı DeVlet ©ütçesinin 81, 83, 
84 ncü fasıllarından mahsup edilmek üzere Büyük 
Millet Meclisince tediye olunur. 

RIÖİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun 1 Haziran 1927 tarihin
den muteberdir. 

İDARE AMİRİ A l i RIZA BEY (İstanbul) — 
Müsaade buyurulursa Encümenden sual soracağım? 
Bu hakkı huzurları ne zamandan itibaren vereceğiz? 

SAKİR ©EY '(Çatalca) — Efendim, kanun 1 Hazi
ran tarihinden muteber olacaktır. Hakkı huzurlar ge--
çen sene Meclisi Âlice kabul edilmiş olan ahkâma ta
bidir. 'Memur için 1 Haziran tarihinden itibaren ma
aşlarını almak imkân derpiş edilmiştir. 

RÖİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kahul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun Büyük Millet Meclisi ta
rafından icra olunur. 

RASiÜH BEY "'(Antalya) — Üçüncü madde olarak 
fbir madde teklif ediyorum. 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü madde olarak atide maruz maddenin ka

bulünü arz ve teklif eylerim. 
Antalya 

Rasih 
Madde 3. — 10 Haziran 1926 tarih ve 930 numa

ralı Kanunun birinci maddesindeki (Bu hakkı huzur 
Meclisin tatil müddetine münhasırdır) fıkrası mülga
dır. (İzah ediniz sesleri) 

RASİH BEY (Antalya) — Bu maddeyi kabul edi
len ikinci madde ile taaruz etmemesi için teklif edi
yorum^ 

ŞAKÎR BEY (Çatalca) — Geçen sene kabul bu-
yurulmuş olan kanuna nazaran Meclisi Âlinin tatili za
manında ifayı vazife eden Memurin Muhakemat He-
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yeti ve Encümeni azasına ayda yüz ellişer lira hakkı 
huzur verilir. Encümenin arz etmiş olduğu şekil yine 
tatil zamanına münhasır olması esasına göredir. Tek
lif olunan üçüncü madde, tatil zamanına inhisarı kay
dının ref ine matuftur. 

Binaenaleyh 1 Hazirandan itibaren olmasını ta
lep etmektedir. Encümeniniz bu tadile taraftar değil
di*. y 

RA'SÎH ,BEY {Antalya) — Efendim, Haziran tari-
ru'nden itibaren Şûrayı Devlet Teşkilâtı tahsisatı ka
bul edildi. Encümen ve heyet Şûrayı Devletin teşek
külüne kadar bu vazifeyi görüyor yani burada kalı
yor. Bu vazifeyi görüyor. Binaenaleyh Meclisin va-
zaifi asliyesinden olmayan bu vazaif, Şûrayı Devle
tin tahsisatı Hazirandan itibaren kabul edildiği için 
geçen seneki tahsisatı kanuniyle kabul buyurulan va
zife arasında fark vardır. Onun için teklifim şayanı 
kabuldür. Her halde Şakir Bey geçen seneye kıyasen 
şekil üzerinde beyanatta bulunmuştur. Teklifimin ka
bulünü istirham- ederim. 

REİS — Rasih Beyefendinin teklifini reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmemiştir. 
Üçüncü maddei asliyeyi kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile re
yinize arz edeceğim. Kabul edenler beyaz, etmeyen
ler kırmızı rey varakası istimal buyursunlar. 

14. — Posta ve telgraf ve telefon memurları hak
kında (1/1235) numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye 
Encümeni mazbatası. 

REİS — Mazbata okunacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet Müsteşarlığı 23 . 6 . 1927 

Adet 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesİne 
Posta ve telgraf ve telefon memurları hakkında 

Dahiliye Vekâleti Celilesince tanzim edilen ve İcra 
Vekilleri Heyetinin 22 Haziran 1927 tarihli içtima-
ında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan 
kanun lâyiihasıiyle esbabı mucibe mazbatasının mu-
saddaık sureti lef fen takdim olunmuştur. 

Müktezasının ifasına ve neticesinin işarına mü
saade buyurulmasıhı rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 

Memurin Kanununun birinci maddesindeki tari
fe nazaran Posta ve Telgraf ve Telefon İdaresine 
mensup, posta müvezzileriyle hat memurları memur 
sınıfını ihraz etmiş ve kanunu mezkûrun dördüncü 
maddesinin (D) fıkrası memur olabilmeyi, orta mek
teplerden mezun olmaya veya müsabakaya ve (H) 
fıkrası ise hizmeti fiiliyei askeriyesini ifa etmiş bu
lunmaya mütevakkıf kılmıştır. 

Halbuki vazifeleri mektep ve telgraf tevzi etmek
ten veya telgraf hatlarındaki avarızı ıslah huturu 
mezkûreyi hüsnü halde idame eylemekten ve maaş
ları matahsisat yirmi dört liradan ibaret olmak iti
bariyle bir. nevi hademe demek olan bu sınıf için de
ğil, doğrudan doğruya memur sınıfları için bile - Mah-
za maaşların hariçteki en hasis sanat ashabının dahi 
kazançları dununda bulunmasından dolayı - ragıp ve 
talip tedariki tesadüfe kaldığı bu sırada orta tahsil 
görmüş ve hizmeti askeriyesini de ifa ederek kendi
lerini az çok hayata hazırlamış demek olan kimseler-: 
den posta müvezziliği veya hat memurluğu yapmak 
için Posta ve Telgraf İdaresine, müracaat edecek kim
se zuhur etmeyeceği bedihidir. 

Saniyen Posta ve telgraf ve telefon memurlarının 
esnayı vazifede ika edecekleri ceraim ve hatîat alel
ade vazaif ashabından olan memurinin işleyecekleri 
ceraim ve hatîata kabili kıyaŝ  olmadığı ve bunların 
vazife hususundaki en ufak kayıtsızlıklarından bazan 
çok mühim ve telâfisi gayrikabil mahazir tevellüt 
edebileceği müstağn'M arzdır. 

Memurin Kanununun bu bahsa taalluk eden ah
kâmı «ise memurin vazaif inin bu gibi hususiyetlerine 
gayri müessir ve daha ziyade umumî prensiplere müs
tenit olduğundan tatbikat sahasında gûna gûn müşkü
lât badi olmaktadır. Bir idarede inzibatı böyle gay-
rikâfi ahkâma tabi tutarak idameye imkân olma
dığı teslim buyurulur. 

İşte buna binaen posta ve telgraf ve telefon ida
resi memurları için hususî bir kanun tanzim ve tak
dim edilmiş ise de Meclisi Âlinin bu devrei içtimai-
yesi zarfında bunun kabul ve meriyeti için kâfi za
man kalmadığı anlaşılmasına ve diğer taraftan Me
murin Kanununun salifülarz kuyudu dahilinde ted
viri umura imkân olmadığı bittecrübe sabit olması
na binaen hükmü mezkûr hususî kanunun mevkii1 

meriyete vazına değin devam etmek üzere işbu ka
nunun teklifine mecburiyet hâsıl olmuştur, efendimi 



î : 82 25 . 6 . 1927 C : 1 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 23 . 6 . 1927 
'Dahiliye Encümeni 

Adet : 17 Karar Numarası 
1/1225 Kayıt Numarası 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
Posta, telgraf ve telef on memurları hakkında Baş

vekâletten mevrut lâyihai kanuniye mütalaa olundu. 
ISerdolunan esbabı mucibe varit görülmüş olmak

la Heyeti Umumiyenin hazarı tasvibine arz olunur. 
Dahiliye Encümeni Reisi 

Niğde 
Mehmet Ata 

Kâtip 
Aza 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

Aza 
Amasya 
Ahmet 

Mazbata Muharriri 
Ahmet Hilmi 

Aza 
Aza 

Çorum 
İsmail Kemal 

Posta ve Telgraf ve Telefon Memurları 
Hakkında Kanun 

Madde 1, — Posta ve Telgraf ve Telefon Müdi-
riyeti Umumiyesi memurları hakkındaki hususî ka
nunun mevkii meriyete vazına değin hariçten idarei 
mezkûreye alınacak memurların sureti kabulleri ile 
mevcut memurinin ceza muamelâtı mevcut nizamna
me ve talimatnamelerine göre cereyan eder. 

Madde 2. — Bu kanunun icrasına Dahiliye Vekili 
memurdur^ 

Madde 3. — Bu kanun tarihi neşrinden muteber
dir. i 

Başvekil 
îsmet 

Müdafaai Milliye Vekili 
. Recep 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

". 
Maliye Vekili 

Mustafa Abdülhalik 

22 Haziran 1927 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat Beyefendi 

Bulunmadı 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekili 
Dr. Tevfök Rüştü 

Beyefendi . 
'Bulunmadı 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 

Nafıa Vekilli 
Behiç 

Ziraat Vekili Ticaret Vekili 
Mehmet Sabri Mustafa Rahmi 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Dr. Refik 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalaa yoktur. 
Maddelere 'geçilmesini kabul edenler el kaldırsın-.i 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Posta ve Telgraf ve Telefon Memurları Hakkında 
Kanun 

Madde 1. — Posta ve Telgraf ve Telefon Müdi-
riyeti Umumiyesi memurları hakkındaki hususî ka
nunun mevkii meriyete vazına değin hariçten idarei 
mezkûreye alınacak memurların sureti kabulleriyle 
mevcut memurinin ceza muamelâtı mevcut nizam
name ve talimatnamelerine göre cereyan eder. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 2. — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın.,. Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 3. — Bu kanunun icrasına Dahiliye Ve
kili memurdur. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş-
tiir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

15. — Bozca, İmroz adalarının mahallî idareleri 
hakkında (1/1107) numaralı kanun lâyihası ve Hari
ciye ve Dahiliye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Mazbata okunacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet Müsteşarlığı 2 1 , 5 . 1 9 2 7 

Adet : 6/1145 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Lozan ahitnamesinin on dördüncü maddesine tev
fikan Bozcaada ve İmroz kazalarının meclisi idare
leri hakkında Dahiliye Vekâleti Celilesince tanzim 
edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 13 Mart 1927 ta
rihli içfcimaında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tas-
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vip olunan kanun lâyihasiyle esbabı mucibe mazba
tasının musaddak sureti lef fen takdim •olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına mü
saade buyurullmasını rica eklerim efendim. 

Başvekil. 
îsmet 

Esbabı Muciibd 
Lozan ahitnamesinin on dördüncü maddesinin bi

rinci ve İkinci fıkraları aynen şu kayıtları ihtida eder: 
Türk hâkimiyeti altında kalan İmroz ve Bozca 

Adaları idarei mahalliye ile eşhas ve emvalin hima
yesi hususunda gayrimüslim ahalii mahalliyeye her 
türlü teminatı 'bahşeden anasırı mahalliyeden mürek
kep bir teşkilâtı mahsusai iidariyeye nail olacaktır.-

Mezkûr adaların emniyet ve asayişi bâlâda mez
kûr idareıv mahalliye, marifetiyle ahalii mahalliye me-
yanından alınan ve idarei mephusenin emri tahtın
da bulunan bir heyeti zabıta vasıtasiyle temin edile
cektir.; 

ilşbu ahkâmı ahdiyeye nazaran îmroz ve Boz
caada kazalarında teşkilâtı mahsusai idariye tatbiki
ni devlet deruhte etmiş ve bu teşkilâtın anasırı ma
halliyeden mürekkep olmasını ve zabıtai mahalliye-
nin de işbu teşkilâtın emri tahtında bulunmayı ka
bul eylemiş olduğundan bu iki adada tatbik oluna
cak idarei mahalliye şdklinin kanunu mahsus ile ten-
siki zarurî görüldü. 

Muahede mucibince her iki ada Türk hâkimiyeti 
altında bulunduğuna göre taksimatı mülkiye itiba
riyle Türk vatanının ve bir Türk vilâyetinin eczasın
dan olara!k idarei umumiye noktasında kaza derece
sinde bir teşkilâtı idariye mahiyetinde kalması mu
vafık mütalaa olundu. Türkiye kazalarının reisi ida
risi Kaymakam olduğundan kavanini mevzuamızdâ 
mündemiç fcaidei umumiyeye tevfikan her iki adada 
kaymakam idarei umumiye ve mahaffiyenin reisi, 
devletin en büyük mümessili sıfatını haiz olmak tabiî 
görüldü. Her iki kazanın ehemmiyeti mevkiiye ve 
ahdiyesine ve vaziyeti coğrafiyesine binaen kayma
kama, idarei umumiyeye müteallik işlerinde muave
net ve gaybubetin de vekâlet etmek üzere bir muavin 
tayin edilmesi münasip olduğundan bu cihet de ikin
ci maddeye dercedildi, 

Her iki kazada mahallî idarenin ve İhtiyacatı ma
halliye ve belediyeye ait muamelâtın "tedviri salâhi
yet ve vazifesi hukuken müsavatı tammeyi haiz ol
mak üzere gayrimüslim ahali mahaliyeden teşki
lâtı esasiyemiz mucibince müntehap olmak hakkını 
haiz olanlar tarafından ve mebusluk evsafını haiz bu

lunanlar meyanmdan intihap edilmiş on kişilik birer 
idare meclisine tevdii muvafık mülâhaza olunarak 
üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci 
maddelerde bu meclisin teşekkülüne, vazife ve salâ
hiyetine ve harekât ve mukarreratının kanuna muta-' 
bakat ve ademi mutabakat hallerinde tatbik edilecek 
tedabir ve muamelâta müteallik ahkâm vazolundu. 

Şahsiyeti hükmiyeyi haiz olan işbu mahalli ida
relerin varidat ve masraflarına ve bütçelerinin sure
ti tasdik ve tatbikine müteallik husu&atda 9, 10, 11, 
12 nei maddelerinde tasrih kılındı. 

On Üçüncü Madde — Dinî tesisat ile bunlara 
muhtas evkaf hakkında teminatı kâfiyeyi muhtevi 
ve gayri dinî tesisat ile bunlara muhtas emvalin dev
ren idarei mahalliye eliyle idaresi esasını mutazam-
mın olmak itibariyle ânifülarz esası ahdiyi teyit ve 
temine en müsait bir şekil olmak üzere kaleme alın
mıştır. ' ( , ; . . ' ' - ' • ' . 

On Dördüncü Madde — Her iki adada maarif 
umur ve muamelâtının dinî tedrisat esasını ve en 
mütemeddin devletlerin maarif siyasetlerinde elyevm 
tatbik etmekte- oldukları en ahrarane umdeleri ihti
va eden surette maarife müteallik kavanini sairei 
mevzuamızla te§f olunmuş hükümleri tazammun ey
lemek itibariyle bu maddenin muslini ve gayri müs-
lim ahaliye bu hususta da teminatbahs bir ifade ile 
kaleme alınması derpiş edildi. 

On Beşinci Madde — îdarei mahaliyenin kay
makam, tarafından mansup memurlarının ahalii ma
haliyeden olmasına ve bunlardan evsaf ve şeraiti 
lâzimeyi haiz olmayanların yerlerine diğerlerinin su
reti tedarik ve ikamesine müteallik ahkâmı ihtiva eder. 

On Altıncı Madde •— Zabıtai mahalliye heyeti
nin teşkilât, vazife ve salâhiyetini ve sureti tensibini 
gösterir, bu madde esasatı ahdiye ile jandarmaya 
müteallik kavariin ve nizamatı mevzua takrip ve te
lif edilmiş ve adalara tatbik edilen en muvafık za
bıtai mahalliye şeklinin jandarma teşkilâtı suretinde 
tensikinden ibaret olacağı mülâhaza olunmuştur. Me-
vaddı mütebakiye adalarda mahalle teşkilâtım, mües-
sesatı haziranın sureti tasfiyesiyle idarei mahalliye 
teşkilâtına kalp ve devrini, işbu kanunda münderiç 
kuyut ile kabili telif olan bilcümle kavanin ve ni
zamatı mevzua ahkâmının her iki adaca aynen ve 
tamamen tatbik olunacağına dair sarahati mahsusayı 
ve işbu kanunun suveri tatbikiyesini mübeyyin tali
matnamelerin, kanuna ve esasatı ahdiyeye mutabaka
tını tamamiyle tahtı temine alınmak üzere Heyeti 
Vekile kararı ve Reisicumhurun tasdiki halinde ik-
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tisa'bı meriyet edeceğine dair kuyudu mahsusayı muh
tevidir. 

(Heyeti umumiyesi itibariyle Lozan ahitnamesinin 
14 ncü maddesinde ma'stur ahkâmı ahdiyede derpiş 
•olunan teminatı tamamiyle ifaya kâfi ve işbu ahkâ
mı ahdiye haricinde Türkiye Cumhuriyeti kavanin ve 
nizamatı umumiyesinin tamamii cereyanını kâfil ol
ması itinayı mahsus ile nazarı ehemmiyete alınan 
merbut lâyiha iktisabı kanunisi zımnında leff en tak
dim kılınmıştır. 

Türkiye • 
IRüyük Millet Meclisi 
Hariciye Encümeni 

Karar : 28 

20 . 6 . 1927 

Hariciye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
İmroz ve Bozcaadalarının Lozan Muahedename-

sinin 14 ncü maddesinde muharrer hususî ve istisnaî 
ahkâm vardır. Hususî ve istisnaî ahkâm mevridine 
münhasır ve maksur olmak lâzım gelir ve binaenaleyh 
tevsi edilmez., 

Muahedede sayılan şerait: Nahiye ve köy kanun
ları tarafından müeyyettir ve o kanunların tatbiki 
bu şeraiti müemmendir ve kâfildir. «Nahiyeye onun 
için tebdil olunmuştur» nizamı mahallî zabıtai be
lediye gibi mesaildir. Köy bekçileri vesaire... Bu da 
Nahiye ve köy kanunları mucibince zaten a'halii ma-
hal'Iyeden lihltmap ve tayin olunur. Adanın umuru 
maliyesi ve gümrükleri için istenildiği kadar tevsii 
tayin olunabilir ve sahillerinin muhafazası için de 
jandarma istihdamı abkâmı a'hdiyeye muhalif olmaz. 
Heyeti Umumiyeye arzına karar verilmiştir. 

Hariciye Encümeni 
.Reisi Namına 

Kars 
Ağaoğlu Ahmet 

Kâtip 
Bolu 

Falih Rıfkı 

Aza 
Menteşe 

Yunus Nadi 

Aza 
Kütahya 

Mazbata Muharriri 
Namına 
istanbul 

Tevfik Fikret 

Aza 
Afyonkarahisar 

Ruşen Eşref 

Azai 
Bolu 

Cevat Abbas 

Mehmet Nuri 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 23 . 6 . 1927 
Dahiliye Encümeni 

Sayı: 66 Karar Numarası 
1/1107 Kayıt Numarası 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
İmroz ve Bozcaadalarının idaresi hakkında Baş

vekâletten mevrut ve Heyeti Umumiyeden muhavvel 
lâyihai kanuniye tetkik ve müzakere olundu. 

Adaların vaziyeti mahsusaları hakkında ve Lozan 
ahitnamesine tevfikan bususî idareye tabi olmaları 
zarurî olmakla beraber işbu ahkâmın mevridine in
hisarı tabiî olduğundan teşkilâtı umumiyei devlette 
nazarı dikkate alınarak Hariciye Encümeninin olbap-
taki tadilâtı veçhile lâyihai kanuniye Encümenimiz-
ce de muvafık görülmüştür. Müstacelen Heyeti Umu
miyetim nazarı tasvibine arz olunur. 

Dahiliye Encümeni Reisi 
Niğde 

Mehmet Atâ> 

Kâtip 
İzmir 

Aza 
Çörüm 

İsmail Kemal 

Mazbata Muharriri 
Kayseri 

Ahmet Hilmi 
Aza 

İzmir 
Ahmet Münir 

Aza 
Amasya! 

Ahmet Esat 

Hükümetin Teklifi 

Bozcaada ve imroz- Kazalarının Mahallî 
Hakkında Kanuni 

idareleri 

IBirinci ıMadd'e — Bozcaada ve İmroz kazaları, 
Türkiye Cumhuriyetinin kavanin ve nizamatı haliye 
ve müstakbelesiyle vilâyat idarei hususiye ve beledi
yelerine tevdi edilmiş ve edilecek hidemat ve vaza-
ifi ifa ile mükellef her biri ayrı ayrı manevi şahsiye
ti haiz ve hususî bütçeye malik birer mahallî idare 
cüz'ü tamıdır. Her iki kazanın idarei umumiye ve teş
kilâtı mülkiye itibariyle Çanakkale Vilâyetine mer-
butiyetleri bakidir. 

ikinci Madde — Her iki kazada kaymakam Tür
kiye Hükümeti Cumhuriyesinİn mümessili en bü
yük idarei mülkiye amiri ve kaza idarei umumiye 
ve mahalliyesinin reisi. olup, Cumhuriyet kanun ve 
nizamlarının neşir ve ilânı ve tamamii infaz ve tat
biki ve asayiş ve emniyet ve sıhhati âmmenin mu-
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hafazasiyle mükelleftir. Dahiliye Vekilinin intihap 
ve inhası ile Reisicumhur tarafından nasbolunur. 
Kaymakamın aynı veçhile mansup bir muavini bu
lunur, gaybubet veya mazereti halinde kaymakama 
vekâlet eder.( 

Üçüncü Madde — Adanın, menaîii umuma ait 
mahallî işlerini tedvir ile mükellef bir «İdare mecli
si» bulunur; kaymakamın riyaseti altında on azadan 
terekküp eder. Meclis iki sene için müntehaptır. 
Ada ahalisinden olup, Teşkilâtı Esasiye Kanununa 
tevfikan müntehiplik için lâzım gelen evsafı haiz 
olanlar bu'meclise aza intihap ©derler ve mebusluk 
evsafını cami bulunanlar da idare meclisine aza in
tihap olunabilirler. 

Dördüncü Madde — Meclis her sene kazanın se-
nei atiye bütçesini ve senei sabıka hesabı katisini tet
kik ve müzakere etmek üzere kânunusani ve Ağus
tos aylarında iki def a azamî birer ay müddet ve kay
makamın daveti ile içtimaatı adiyesini akdeder. Hü
kümeti merkeziye veya kaymakam lüzum gördüğü 
anda idare meclisi fevkalâde olarak da içtimaa da
vet olunabilir^ 

ıBeşinci Madde — İdarei Umumiyei Vdlâyat Ka
nunu ile Vilâyat meclisi umumilerine mevdu vazaif, 
Bozcaada ve imroz kazalarında idare meclislerine 
tevdi edilmiştir., 

Altıncı Madde — Mecmuu, ada idarei mahalii-
yesi varidatının yüzde birini tecavüz etmemek şar-
tiyle reis ve azaya beiher içtima için meclisçe takdir 
olunacak hakkıhuzur verilir., 

Yedinci Madde — Meçisin mükarreratı kanuna 
mugayir veya vazife ve salâhiyeti kanuniye haricin
de »olarak ittihaz edilmiş olduğu takdirde resen veya 
bu kararlardan şikâyet edenlerin tahriri müracaatı 
üzerine mükarreratı vakıa Çanakkale vilâyeti idare 
heyetinin mütalaası alınarak Dahiliye Vekâletince 
her zaman iptal olunabilir. Meclis mükarreratının 
ada menafii mahaliyesine mugayeretinden dola
yı - İttihazı karar tarihinden itibaren on beş gün 
zarfında - itiraza kaymakam salâhiyettardır. Bu tak
dirde müzakere zabıtnameîeriyie karar metni ve kay
makamın itiraznamesi Çanakkale vilâyetine gönderi
lir ve vilâyet idare heyetince bir karara raptolunur. 

Sekizinci Madde — Meclis, muayyen olan za
man ve mekân haricinde içtima veya işbu kanun ile 
tayin edilmiş vazifeleri ifadan imtina eylediği takdir
de hir ay zarfında yeniden intihap icr'a olunmak üze
re meclisi feshe Dahiliye Vekili salâhiyettardır. 

Dokuzuncu Madde -— Kavanini muhtelife ile vi
lâyat idarei hususiyelerine ve belediyeye tevdi ve 
tahsis edilmiş olan varidat bu iki a'danın hususî büt
çelerine rnüterettip varidatı mahaUiyeyi teşkil eder, 

Varidatı mahaiiyeye ait tarife ve miktar ve nis
petleri tanzim ve tayin hususunda meclisi umumî ve 
meclisi beledîlere raci olan vazife ve salâhiyetler bu 
iki adada idare meclislerine tevdi edilmiştir,. 

Onuncu" Madde — Birinci maddede muharrer hi-
demâtı ve müessesatta İfayı vazife öden memur ve 
müstahdemlerin maaş, tahsisatı fevkalâde ve ücret
leri bu iki adanın hususi bütçelerine ithali muktezi 
masarifi mahalliyeyi teşkil eder. 

On Birindi Madde — Adaların idare meclislerin
ce tetkik ve müzakere ddilen hütçe ve hesabı kati
ler, Çanakkale vilâyeti idare heyetlinin mütalaası alı
narak Dahiliye Vekâletinin tasdiki ile iktisabı ka
tiyet eder. Münakale, tahsisatı munzamma ve fevka
lâde süretİeriyle bütçede vukua getirilecek tadilât 
aynı eşkâli kanuniyeye tabidir. 

On İkinci Madde — Kaymakam, adanın hususî 
bütçesinin amiri itası ve Malmüdürü muhasibi me-
sudür. Ada emvali mahalliyesinin veznedarlığını ve 
tahsildarlığını vesair kabz ve sarf muamelâtını adanın 
memurini maliyesi meclisçe takdir olunarak aidat 
mukabilimde idarei mahalliye hesabına ifa ederler. 

On Üçüncü Madde — Her iki adada dinî tesi
sat ile bunlara muhtas evkaf idarei mahaliyenin ne
zareti ve hükümeti merkeziyenin murakabesi altın
da cemaatlarına aittir, Cemaat mektepleri, hastaha-
ne ve tedavihaneleri gibi gayri dinî tesisat ile bunla
ra merbut ve mevkuf emvali gayrimenkule bütün 
mevcudatı menkulesi ve müştemilâtı ile ve kâffei 
hukuk ve vecaibi ile idarei mahaüiyeye devrolun-
muştur. 

- On Dördüncü Madde — Her iki adada maarif 
umur ve muamelâtı, maarif teşkilâtı hakkındaki ka
nun ile ilk tedrisat kanunu ahkâmına tevfikan ten
sik ve idare olunur. Tedrisat Türkçe, umumî, mec
cani ve ladinidir. Çocuklarına kendi dini ve lisanını 
öğretmek isteyen veliler ehliyeti hükümetçe musad-
dâk ve tedrisatı hükümetin daimî teftişine tabi bulun
mak ve masrafı kendileri tarafından tesviye edilmek 
şartiyle hususî bir hocaya, umumî mektep binaları 
dahilinde tahsis edilecek dershanelerde program ve 
ders saatleri haricinde tayin olunacak bir saatta din 
ve lisan derslerini okutabilirler. Her iki adada ka
za maarif encümeni, tedrisatı iptidaiye meclisi salâ
hiyetini haiz olmak üzere kaymakamın riyaseti al-
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tında tedrisat müfettişi veya başmuallim ve tabip ile 
idare meclisince kendi azası içinden müntehap iki 
azadan terekküp eder., 

On Beşinci Madde — idareli mahalMyenin kay
makam tarafından mansup memur ve müstahdemleri 
tada ahalisinden olmaik şarttır. Evsafı matlubeyi haiz 
kimse bulunmadığı takdirde diğer ada ahalisinden, bu 
da bulunmazsa Türkiye Cumhuriyetinin sair aksamı 
memaliki ahalisinden intihap olunabilir. 

On Altıncı Madde —• Her iki adanın zabıtai ma
halliye heyeti, adalar dahilinde ve sahilefinde za'bı-
taİ mania, adliye, belediye, sıhhiye, ve srhhıyyei hay
vaniye, saydiye, rüsumiye muamelâtı ile mükellef ol
mak üzere jandarma nizamnamesine tevfikan tensik 
edilir. 

Zabıtai mahalliye efradının adali olması şarttır. 
Şu kadar ki İmroz'da Bozcaada'lı, Bozcaada'da Im-
roz'lu efrat istihdamı ve adalar ahalisinden olan ef
rat ile zabıtai mahalliye kadrosu itam edilemediği 
takdirde jandarma nizamnamesine tevfikan şeraiti 
matlubeyi haiz olmak üzere memleketin sair aksamı 
lahaJl'isliınıdıan, fau da Ibufaımazsa daJhji -efrat t-entip ve 
ıtalhsiisli caizdir. ZaJbıtaınj ive Iklüjçtütk, zalbitoını jandarma 
ıniizamıaaimı'esî'iıa ıfcevfıikan mıelkatübi 'mahsusasındaını ye-
ıtİşmjiş oflrnak işiaarfttt(irH Aldalllairıda isjbu zalhııtaii mahalli
ye, heyeıöiınjin- tenistik ve likınamıasd taırfthindan (itibaren 
amjefvauıt. polis ve japdarma Ikuvvatfarİ ifcdbdil olunur. 

/On Yedinci Madde — Ter ifcü adada saksını nüfus, 
liıdareti rrfahaliyıe mıeclsıimce tespit ve vilâyet idare. 
ıheyeüiınıin mültallaasdyllie Daihlilıiye VdkâfeÜİ tarafımdan 
ıtasıdik otanacak faıuıdıuıtffiaır .dahilinde mahallelere ifcdf-
miik ofauuır. Her m|aihalada tatühıap hakkımı haiz ıa|hai 
kıandi • ilcilerinden ayını evsafı hiafe üç foişjiyii nuuhltar 
oamızedi olarak ftrıitliıhap va tanlardan MTIM kayrna-
ikam mıulhtar; masibeylıer, İMalhalfe dh#yar heyetlerime 
ımefvidu vaizaifi !k)anıujn)iıya müs)tafM'len işbu muhtariin 
mtesuHıiyeüi ıtalhitanjda, Üfa olunur. ; 

Om ıSıdkjizliınöi Madde — Çanakkale Milâyötü iidaı-
rdi husıusliye [teş'kıillâitıımn BöiZcatada ve tmoroz, fcaizajlan-
raun şümullü yto!k!tuır. Har. ülkd gazada mevcut beliediiye 
üdaralerıi ve . bıdlddiye mıeciısilarıi Ve Ikföy lilhıtüyaır mıec-
Üisferii ve jkjöy idaıraferfi mülga ıdlıulp, tanılara aıiıt ırnen;-
Ikuil ıgayriimıenlkufl emval, Iktıyudialt, vazalif ve muanue-
ilât ve ıkâiffefi vacaip va ıtaalhlhüdat mahalli idarelere 
MUtiikıaH ledar. . 

On Doikjuzıuîijcü Madde — Har diki adada Türkiye 
Cuımlhpıiiyaöi ıkavanlin va njizlaınia'tanjlin; işbu kanun üıe 
(fcaibÜSli ıteljf ahkâmı Ihalkji ve mıerlidir. 

'Yirmiınıoi Madde — IBu (kanıunun sıuveri tatbiikiye-
ısinji mübayyaın! olmıalk üzere Dahiliye Vekâletince ih
zar kılıınacak ıtfaimatnamıaler Heyeti Vaklle fcararfıyle 
Reisicumhur tarafından tasdik olunarak ikltisalbı 
mar'iyıat ledter. 

'Ylinmıi Binindi Madde — Bu ıtoanaın neşıri ıbaıniıhîoj- . 
/den, muitabardjir. 

Yiiırmji İkinci Madde — Bu kanunun ahkâmım 
icraya Hayatü Vdkjle memuuldur. ıU3 Mıaınt 1927 

iBaşjvdkil *• lAdİye Vefkjli 
'tsmıat Mahmut Esat 

Miüldalfaali Milliye 'Vekili 'BaJhmiye Vekili 
Recep Bıeyefeınıdi İhsan 

İmzada Ibufantnıadı 

Oajhiiiyö VdkliM: Haıriiciiye Vskltt 
M. Oemi Ddkltor Tevfdfc; Rüştüı 

Mal'iye VökHIi Maaıtif Vöklâfetıi Vıakliİ' 
•Muıstafe lAlbdlŞfolalk Etokrtlar Reffik 

Nafıa VöMi, Zünaaıt. Vekdi 
Behiç Möhjmıat Sıabrü 

Titoarat Vekili Sıhhiye ve Muaveneti 
Muısıtıaifa Ralhmli İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 

Harâoiiye En(cü|man|iiniin( Tadilâtı 

. iB'oizjclaıada ve ilmrioz ikazalarıınıın Mialhallilî 
ildaıreieıli Hajkifcıınida Kıanpn 

^ Madde '1, — îjmjnoz; va-BtoızMadalaıriiı.imlalhalî ana-
ısıırdan. münatofcap fceşMâıtt 'husmisfiyeye talbi va Çaraaikî-
.'kal'e Vilâyâtiiınıe mıeıibuit birer 'nlalhji'yejdkj. 

Madda 2. — Bu nfalhdyelarrde 'inıtizamıın ıtemiinli 
için istihdam edilecek m'emur yerli ahaliden tay^in 
:oduınıu)r:. 

IMadda 3, — >2(2 - Hüî üımeflün ıtökjlilfli aynıqn ikaibul 
ladilmdiştür, 

RBİIS — Heyeti umıuimjiyasli tokjkınıda, ımüMaa 
lyidkıturı. MaddeÜiarie 'geçiiılimjeısıiınıi Ikjajbtul edanfer lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler, lütfen eî ıkaldır-
ısııa.-.. Kjabul edilımliışıtlir;. 

'Boizcaaida ve İmırtoz IKıâ aillaıruınuın 

Mialha'Mli Idarelıaıii Halkıkünlda Kıaınfuın 

iMaidde !1. — İknırloz, va Boızcaadalllaırii m)alhaiî ama-
ısırdan müınelkifcefp ıteşlkliâttı hıuısıuısTıyıeye (tabi ve .Çanalk-̂  
•kal'a .!vfilâyatiiınıa marjbult (biner malhiyadir. 

IŞÜKRÜ BEY p i g a ) — Çanjaikkalfâ dienıİmıiş, 
Halbuıkî rejsjml unvanı Bi^ 'dır . 
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' M E H M E T !BEİY (B%a) — Hayı r efendim, nes-
ımî luınivıaınn i«Çaıniatkjkıa|le»!dlim. İBimjajen'allieyh, m a d d e doğ
rudur , 

R E İ S — Mal iye .Vekili Bey, ive vtiilâ»yıeitlifd£j-? Qa-
mıaJkJîaalfia mi , Bigaı'mıı? 

HAKİKİ T A R İ K BEY. l(Giriesun) — Meclise ma-
zjarjain (Biga,- Dahi l iye Vekjâietfkııe naızıair?an Çamfcikjkjalie., 

S Ü L E Y M A N S I R R I B E Y (Biofzofc) — Vefkifa 
jbuıziuırm şaritlbıır,. 

IROEİÎS — Emöüımjen (yardır]. Efıen|dkn, ımaıdde ı©njcıüL 

menden masal ıgelimlitş ijsıe io suretle maddey i meye ıvaiz-
etmliye medburıuım;, ımaddeyli neye ıkıoyıuıyıoınuımı. Bıklinı-
oi ım/aıddiöyıi İkialbful e d e n t a r l ü t f e n -el kalldMisnv. Kalbıul 
tertîmfîıyeaıiBeırî Üütifen el Ikıaüdiiınaiitn... Kaibul ^dimiiişit». 

Mıaldda 2. — Bıu malhliyeleride linifcizaarpiı itemıinli (içlim 
isUilhidlaın ıddleeejk! mejmpr, yıeri alhıailtidan ıtayıkıi OİlU-
mUi'. 

iRlEHS — tlklinıdi maddeyi ıkalbuil edenler ; lüıtlfaa el 
lldallldlfflsım).;, Kalbıuf ıdtm|iyjenller llütifen el ikaldmsımH. K&-> 
ıbul ledilraiişjtiir;.. 

|Üoü!n|cüı m a d d e — Adanın , mıenlajfli ulmıuıma aült 
ımlaihıaHî iiglieniiDi ıfcedivlirı tüiıeı miüikıdlöf Ibir K<lîıd!aına 
mıedisli» ibufliumıuiT), ikaymıakıarmıını nöyıasâtii altonda o n 
aaadan ıtanelk|kıü|p (eder. Mec fc ik'i sıanıa liçlin mıüinıte-
faiajpfanv Alda alhlafcindiem blıup, Teşîklilâitı Bsiaıslirye Kaı-
muınnunia ıtdyfıikam m|üln)tdhıilpffiik; liçtiını lâizıjm; ©edeni ev
safı faaliz! lolaınlaiTi fbm medlfee-ıazıa üınltfilhıaip edelbliiirfer 
ive m!öb(uıs!llulk evsaıfıınıt camii ibuilıumamliaır d a idare 
anıadlüisıi'nıe taızıa (in/öilhlaip ioilutniajbliiliirtl'er.. 

M U H T A R B E Y (Ttfalbzlon) — Blumlar nahiye 
otoyol , ısioinına ôjaisaflj olutq >dla, taymaıkiamiiım- riiyaseti 

_ altomda 4iopfanı|r7 \ ••' • ' • 
H A R İ C Î Y E VEKİLİ ' D O K T O R TEVFIİK R Ü Ş 

T Ü B E Y (tamiki) — Arjzj tediaytaı nöiıs ıpaşa bazpat-
Otterji, Kamıun prloıjeslinliım matbu* nüjsbasiij midtfindekii 
'ıkjayimfalkıajm italbürllerıiniin ihıepısi nıalhıiye ımtiidiirli oiimıa-
lıdıu*., Sebebi gayet ısatrtihıtfiırj. O adailJaırda Loızıaım aıbilt-: 
maımıesıi ımtuidlbliınlae mialhıalî halikımdan aiınlafâalk me-
atnıuıiillarllai linttiizairnr ıdlalbJiirDİra ıtejmjünii şeklinde Ibüfl ta-
siusî lidarıe mmm ıtaahlhöt etmüş ibıullmniuyoırıuız, V e 
(onja ".-ıgötceı ide o Maileyi td|e ıftaHhiık e tmeğe tılalhîışjkjedzî 

- «vıe (tatbik leltmiök liidimdkı ıkjii: Heyet i Oellelenlize ta 
kamumu aırız, 'öfitiitk,̂  Teşkilâtı devlet Şefimde Iblöyle isıus-
meti Marleye ©m imıüısaiıt :§ıe!k|i oıalbüyelıer şökliınlde ibu» 
luinıcta 'ajnıoa(ki ibu şekli mpvıafıık .göaddlüı, 'Hülklümıöt ide 
enıcıüımıentin İbu mdkltıaü ınıaızjanınıa ımıuıvafııalkalfc ööüi ve 
Itamajmıen .aihlkâmı lahidüyeye ımıuitaımııik, olaını şekjlıi ıida-
trıeytiı tesis liçsinj ibu, ştekfflde Ikıaüiuınî ıpınojıeriiıriı Itıaldlilıiınıe 
-ve ienıeüımıenliını tekUiilfıinıe ilşitişak 'ötımıliş, oHıuyoırjUizi., Teki-

İi'fideyi ikaıymıaıkaırrii italbliırllerıi ıhtülküimeitıkii (tek ıgelep 
itökflîilfi'nidıa Ikıaızıa foffianaık gelmliş. loHimıasunidiaitı vıe talbe-
ıdiillîp de ©nıcümıenıiiDj esasit tadilliâila, ınıetioesıinıde ma-
irsiye mıüıdirüiyötiınıe 'loafllbii üoaip' leiderken îtalbılda blir 
fyanilıışjlıik irnetıicesli " loîıanalk Iklaflimıasınıdani ülieurU ıgermıiş-
'tM*. îsıtliirıhıamı ederim, o yolida (tasihlih ıbuıyuınunıuız. 

R E İ S — Raymakiam tabir i yerine «müdür» ka
zla ıtalbiiırti yerinle «malhüye» ıkioıyaoağı^, mıaddayi tas-
hllh ıveçıhüllıe ikalbuıl adenite lü|tıfen el kıaldıınsın.. Kia-
faull eitmeyenler 'öl ıkjaiktelsiiıns.,.. Kalb ı i :ıedlJrri|İşitlir. 

IDÖridüınıeüs Mıadde — Mîeclliisi ihıer ısienıe nattıyenıin 
sianeli. aitıiye blüıtçıesiınii ive sıeaei isalbıika hesıalbı kialüsftnli 
•teök'ik tve mıüzaıkene âtmıeik üizıere ıkânunıuısanli ve 
lağuısıfcoıs laıyiıamnlda İki detfla. taztajmjî' ibisner iay müddet . 
vıe nalhıi'ye müidiıniınlin davetli ille liç'birnaatı adiyesiimi 
alkdeder,. Müikıümıeltü mıe|r)kezliye 'vejya nahliye mıüi-

- diirlüf ılüfzpm glöırıdüiaü; aında idane' mıaoisıi feıvlkjailâde 
otîar[alk d a liiçitinııaa da'vet olunıalbitlıir. 

• RöBÎS — iMiaddeyl ıtoalbjuü edenjlier lütfen 'el fcal-
)dırsxn.> Kaibud ötmliıyenlerı lüıtifen ed ikaldiıiısın!.. K a b u l 
edillimıiişjti'4 • 

Beşindi Mıadde — lidanejı lUmumiiyei Vilâyet K a 
n u n u ille ıvlâyiet mıddisi" ıımpmiilerine mıevdıu••-vazall', 
Bozoaaıda *va itmınoız) naihliıyel'erıiınde lidane^ mıecfelerü'-
n e lüevıdli ıed!i!lim!iışjtdır. . 

IDAHİİLÎYE ENGÜÎMıBNl ' N A M I N A A H M E T 
HÎIJMIÎ BEIY (Kfaysıerii) —• «ftdarıe mıedlMeırıi; yerime 
Naibjiya mieldlıislerıi» denıeöekiök!. 

REIÎ1S — Mıadddyi (bu siuınetie ' ıkiaıbıul. edenler 
llütfen öl Mdırısiin,,, Kıalbul letmjiyenler lüıtifen el kal
dırsın.,. Kaibul ddiimpşjtâr. 

lAflltaımca M a d d e —- Mıecmıuu, iada idaneıi mıahal-. 
Iliyıesi 'varıidaıtıinan yüızde biirünii: ıteoavtüız; eftmıem'ek 
ışjaırıtıiyie metis Me ;azlaya 'böhıar iiiçltüımıa isçâm- rnedlliisce 
ıtalkdıir lotanaciaık tııajkıkıı b!u|zwr .verilir!. 

REIÎİS — Kaibul ledenHeır lütfen ;el kaldıırsıni.,., Ka
ibul ıdtmliyenıller d-toalıdıırsffln., Kaibul ediilmiiişitm 

Yedıinpi Mıadde —• Mıeölsıin mulkıaırırıerıaibı kıanıu-
ına ımlujgayıır]-veya viazlife Ve ısafflâhiiyet. ıbanuınıijye hıa-
ıridinde olaulaik, ütıtilhıaız; edllmıiiş olduğu Italkıdlirtde ire-, 
sen 'veya 'bu kıaınariamdian Şikâyet edeniıertın tıaîıriiri 
müraoaaltjt üıaenimte mıulkıaırınerıataı vıaikııa, Çanialklkalie ıvalâ-
yeîii tiıdare ihıeyetıin&n mütalaası tallıınıaınaik, .DaihSliye 
VekâtetliıniGe iher, zsaman ipital lolunalbifc. Meclis mıu-. 
Ikartrıeırialtıiınıın lalda mıentaifl mıafhıaHiyesli'ne mıuigaiyereitün-
den dolayı -- Jtıtjiihıaızjı ıkarıar ıtaniıbJiniden iıtilbia'nen ön 
ıbeş gün zarfında - «iıtaırıazıa nıaihıiye müıdüırü salâ!hiyıat-
ıtarîdıır:. Bu taikdirde müzaikıere zjabıitnamelerii file ka;-
ırar mötnii, mabiiıye mlüıdününün üt'inafzpıamıesi Çanak-
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kaile vilâyetime ıgönderfiir ve vilâyet idare, -heyatıiin!-
ce bir kanana mjpltioliuınuır. 

(REİS — Mladdayi kabul .ddander lütfen d kaü-
ıdiffiSMij. 'Kalbini dmıiyantaı lütfen d kaldırışımı. t Kabul 
iedilmişıtiıT;. 

iSekiiıziincii Madde .— Mediis, muayyen oilaın za
man <v;e ımıakân ihaniicinıde üjçıtıiıma veya isjbu kanun 
ite itaydın '«ıdimaış vaziilfdard dlfiaınıııni 'imitiinıa eylediğli 
rtalkdirde, ;bir ay zaafında" yanlıdan tatihap 'icra; 'olun
mak üzere meclisi feshe Dahiliye Vekili salâhiyet-
Jtıardır. 

REİS — Maddeyi kaibul adanler lütfen el kaildir-
ısın... Kalbül etmeyenler lütfen el kaldıırsın... Kabul 
lâdli'lrmiştiK 

iDokuizuınıcu Madde -— Ka/vanliıni muhtellüfe öte 
vilâyet' idaırei ihususdydarfoe -'ve bdadîiyeye tevdii ve 
(tabslis iadiılmti'ş olan vlaridat, bu iki 'adamın hususî 
bütçelerine rnıütenatitip varidatı maballiyeyii teşkil 
öder. 

IVariJdafcı mahâlliyeye laıüt tarife ve miktar -ve nlis-
pelerii tanzim ve :fcayiın hususunda meclisii umumi 
ive mtaoM ibe'ıadiydarja naoi olan .vaziife ve salâhi-
lyatlltar bu üık'i adada ;nıaihiye maalsileıfee tevdii edill-> 
ımıiısjtıir. • 

iRBtS — Maddeyi kalbull adanller lütfen el kaldır
sın... IKalbül ödimıiiş'îiir. \ . -

Onuncu M a d d e — . (Birimci maddede muharrer 
ibiidamıait >ve .vaızalifıi mâhiaffiıyanin 'iflasınla ımüteferdi 
tmiajsnaiftlıan üa mıalbajllii lidareye müüeresfcfcip ihüdıemaıtı 
»ve milülessiasaıttıa 'ifayı ıvaizifa adan nnampr ve mıüsitah-
demllardın rniaıaş, îfcalhsfeatı fevkalâde <ve ücnötlani hu (iki 
ladahjin hususa ıbütçelerüına ithalJi rnıüfctazî ma$ar!]fii 
amlbailiıyayâ ıtaşfcl ©der. 

.' REÎS —• Mıaddjayli k|aibul ladlaniler lıütf an 'el kal-
dırısMt., Kabull ıdtmıeyenjler lütfen d kaldırsın,.. 
Kalbül ©dillmjiişjtiir, ^ 

sıiıbi mesulüdür. Ada iemıvailii mahaliliyesliınMiı veiznte-
ıdiarliiğîım «ve talh&iıldarlbğınii vasatiır kajbz ve slamf mıu-
amjdaltıınıı, adanın, mamprinli mtaİ'yesıi, mecîüsce tak
dir dlıuınıaiûaık; alidalt mıukabiıliralde, (idarei maihlalllye 
ihasabunıa ilfa ederler-. 

)RHÎ)S — Kaibull edenler: ıel kaldırsın.. Kaibul et-
mayanılar d Ikaildırısiim,.. Kalbull edilmiştir.' 

On Üçüncü, Madde — Her (iki aidlaıda dinî ste-
•süsaıt iiHe ibuınjlana, mıubtas 'evkaf, lidarai mıaihaliyanıkı 
njazaratıi w hükümjdtii ^ankıazjliyanjin murakabesi al
tımda camıalaltliarıiıne ıaıM:r.; Oemıaat maktaplerli,- ihasıta-
Ihana va tedaivlllhajnielieri gibi, gayri dinî tes&ıaıt i e 
bunlara, mieribuit va ©mivali igayrimenifcuileı bütün 

mevcudatı mıankuıleiSİi -wa mıüiş'öem'ilâıtı ,idıe ıva kâffed 
bukuik ve vecaiibi ıie idareli mıalbaill'iyaye devırloîûo-
irruusjtujr 

/RıBİS. — Kaibiül edenıleır ıel kaSdırsın,., Kalbrol at-
ımeyemler d kakbnsun... Kalbül ediılmıişıtir. 

On Dördüncü Madde — Her iki adada maarif 
umur ve muamelâtı, Maarif Teşkilâtı hakkındaki Ka
nun ile İlk Tedrisat Kanunu ahkâmını tevfikan ten
sik ve idare olunur. Tedrisât Türkçe, umumî, mec
cani ve ladinidir. Çocuklarına kendi dinî ve lisanını 
öğrettirmek İsteyen veliler ehliyeti hükümetçe mu^ 
saddak ve tedrisatı hükümetin daimî tef tisine tabi 
bulunmak ve masrafı kendileri tarafından tesviye 
edilmek şartiyle hususî bir hocaya, umumî mektep 
'binaları dâhilinde tahsis edilecek dershanelerde prog
ram ve ders saatleri haricinde tayin olunacak bir sa
atte din ve lisan derslerini okutabilirler. 

Her iki adada nahiye mâarif encümeni, tedrisatı 
iptidaiye meclisi salâhiyetini haiz olmak üzere nahi
ye mudirinin riyaseti altında tedrisât müfettişi veya 
başmuallim ve tabip ile nahiye meclisince kendi azası 
içinden müntehap iki azadan terekküp eder. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kaibul etmiyenler lütfen el fca'ldırsm... Kabul 
edilmiştir. 

On Beşinci Madde — İdarei mahalliyenin nahiye 
müd'iri tarafından mansup .memur ve müstahdemleri 
ada ahalisinden olmak şarttır. EVsafı matlübeyi haiz 
kimse bulunmadığı takdirde diğer ada ahalisinden, 
bu da bulunmazsa Türkiye Cumhuriydti'nin sair ak
sanı memaliki ahalisinden intihap olunabilir. 

REİS — Maddeyi kaibul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

On Altıncı Madde — Her iki adanın zabıtaı ma
halliye heyeti, adalar dâhilinde ve sahillerinde zabı-

On Birinci Madde — Adaların nahiye meclis-
H'eriince taükiik ve müzakere edilen fbütçe ve hesabı, 
(katiler, Çanakkale vılâyatîi lidane ıheyetıiıniin, mıüitıa- . 

latası ailuhiatrak, Dıâhliiiya VdkâHöt'inljn itlaisıd'iıki Sille dk-
ıtlisıaldı kaifiiyet 'edarH Müınjakıae, ıljâhslisıaitıı mun^aınTimıa 
vıe fevkalâde ısuıröbleıniyle fbüroçadıe vuifcua götiniılıacek 
/tadilât aıynıı aşjkâlıi kıatnuniyaye (tabiidir,.: 

'REÜS — Maddeyli kjabutî ladanilıerı llüUifeın, ©1 kail-
diinsıiri... Kaıbuil etmeyenleri lütfen d kaldiirsiin,. 
KaJbuiî ıadimtiışjtütr,; 

On Ikiirajdi iMıaıdde —• •'Nıalbiye miüdütrü., adanın 
tasîuışî, ibülfiçıas'inEn âmiirii iiitasu ive ımalmıüdüm muha-
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tai mania, adliye, belediye, sıhhiye ve sihhiyei hay-* 
vaniye, saydiye, rüsumiye muamelâtiyie mükellef ol
mak üzere jandarma nizamnamesine tevfikan tensik 
edilir. 

Zahıitai mahalliye efradının adalı olması şarttır. 
Şu kadar ki İmroz'da Bozcaada'li; Bozcaada'da İm-
roz'lu efrat istihdamı ve adalar ahalisinden olan ef
rat ile zabıtai malhalliye kadrosu itmam edilemediği 
takdirde jandarma nizamnamesine tevfikan şeraiti 
matluibeyi haiz olmak üzere memleketin sair aksamı 
ahalisinlen dahi efrat ıtertip ve tahsisi caizdir. Zalbi-
tan ve küçük zahitan jandarma nizamnamesine tev
fikan mekâtiibi mahsusasından ydtişmiş olmak şart
tır. Adalarda işbu zâbıtai mahalliye heyetinin tensik 
ve ikamesi tarihinden itibaren mevcut polis ve jan
darma kuvvetleri tebdil olunur. 

REİS — Maddeyi kalbul edenler lütfen el kaldır
sın... Ka'bul etmiyenler lütfen el kaldırsın.,. Kalbul 
edilmiştir. 

On Yedinci Madde — Her iki adada sakin nüfus 
•nahiye meclisince tespit ^e vilâyet idare.'heyetinin 
mültalaasiyle Dahiliye Vekâleti tarafından tasdik olu
nacak hudutlar dahilinde . mahallelere tefrik olunur. 
Her mahallede intihap hakkını haiz ahali kendi içle
rinden aynı evsafı haiz üç kişiyi muhtar namzedi ola
rak intihap ve bunlardan birini nahiye müdürü, muh
tar nasheyler mahalle ihtiyar hey etlerine mevdu va-
zaifi kanuniye müstakilleri işbu muhtarın mesuliyeti 
tahtında ifa olunur. 

REİS — Maddeyi ka'bul edenler lütfen el kaldır
sın... Kalbul etmiyenler lütfen el kaldırışın... Ka'bul 
edilmiştir. 

On Sekizinci Madde — Çanakkale vilâyeti idarei 
hususiye teşkilâtının Bozcaada ve İmroz kazalarına 
şümulü yoktur. Her iki nahiyede mevcut belediye 
idareleri ve belediye meclisleri ve köy ihtiyar meclis
leri ve köy idareleri mülga olup, bunlara ait menkul 
ve gayrimenkul emval, kuyudat, vazaif ve muamelât 
ve kâffei veeaip ve taahhüdat mahallî idarelere inti
kal eder. 

REİS' —' Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kalbul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

On Dokuzuncu Madde — Her iki adada Türkiye 
Cumhuriyeti kavanin ve nizamatının işbu kanun ile 
kaibili telif ahkâmı baki ve mer'idir. 

RBİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kalbul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Yirminci Madde — Bu kanunun suveri tajtbiki-
yesini mübeyyin olmak üzere Dahiliye Vekâletince 
ihzar kılınacak talimatnameler Heyeti Vekile karariy-
le Reisicumhur tarafından tasdik olunarak iktisalbı 
mer'iyet eder. 

REİS — Maddeyi kalbul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kalbul 
edilmiştir. 

Yirmi Birincr Madde — Bu kanun neşri-tarihin
den muteberdir. 

REİS — Maddeyi kaibul edenler lütfen el kaldır
sın... Kalbul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Yirmi İkinci Madde — Bu kanunun ahkâmını ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Kalbul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul. edilmiş tir: 

Kanunun Heyeti Ummi'yesini reyinize arz ©diyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kalbul etmi
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

16. — Yedi zatın istiklâl madalyasiyle taltifi hak
kında Müdafaai Mitliye Encümeni mazbatası. 

REİS-—Mazbata okunacak'tır. 

Riyasete 
Milli Mücadele esnasında sebkeden hizmeti feda-

" kâranelerine mukabil İstiklâl Madalyasiyle taltifleri 
inha edilen zirde isimleri muharrer zevatın derecei 
istihkaklarını tetkik ettik. 

Reisicumhur hazretlerinin salbık Emir Çavuşu Ço
rumlu Bekir Efendinin kırmızı şeritli, -

Reisicumhur hazretlerinin sahık Emir Çavuşu Mı-
hallıcik'lı Ali Rıza Efendinin kırmızı şeritli, 

Reisicumhur Hazretlerinin salbık Şoförü Balıkesir' 
li Mehmet Abdullah Efendinin kırmızı şeritli, 

Mühassesatı Zatiye Müdürü Hilmi Beyin beyaz 
şeritti, 

Hâkimiyeti Milliye Gazetesi sermuharriri Hüse
yin Raigıp Bey beyaz şeritli, • 

Hâkimiyeti Milliye Gazetesi heyeti idare müdürü 
Mahmut Beyin beyaz şerifti, 

Hâkimiyeti Milliye Gazetesi setfmürettilbi Ahmet 
Beyin beyaz şeri'tli, 

İstiklâl Madalyasiyle taltiflerini muvafık gördük. 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi 

Ali < 

Mazbata Muharriri 
Rize 

Ekrem 
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Kâtip Aza 
İbrahim , Kılımç Ali 

Aza Aza 
Bolu Yozgat 

Cevat Abbas Salih 
REİS — Mazbatayı reye vazediyorum. Kabul 

edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etrniyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

17. — Bahriye Vekâletinin 1927 bütçesinin 815 nci 
faslının besinci maddesine mevzu tahsisatın müteda
vil sermaye olarak istimali hakkında 1/1228 numaralı 
Kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası. 

REİS — Mazbata okunacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti 
- Başvekâlet Müsteşarlığı 20 Haziran 1927 

Adet : 6/2933 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Bahriye bütçesinin 815 nci faslının beşinci sefain 
tamirat maddesine mevzu iki yüz bin liranın müteda-
vil sermaye olarak istimali hakkında Bahriye Vekâ
leti Cölilesince tazim^ edilen ve îcra Vekilleri Heye
tinin 19 Haziran 1927 tarihli içtimaıhda tezekkür ve 
Meclisi Âliye arzı tasvip edilen kanun lâyihasîyle 
Bahriye ve Maliye Vekâleti Celilerinden tevdi olu
nan esbabı mucibe mazbatasının musaddak sureti l'ef-
f en takdim olunmuştur. 

Müktezasının ifasına ve neticesinin işarına mü
saade buyurulmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Kabotajın millî sefaine intikalinden sonra günden 

güne tezayüt eden millî sefainimlizi tamir ve havuz-
layacak müesseselerin dahili memlekette azlığına bi
naen bu sefain.tamirlerini yaptırabilmek için ecnebi 
memleketlere gitmeleri icap etmektedir. 

Devlet tersanelerine konulan tahsisatın azlığı ve 
indelicap alınacak tahsisatı munzammanın merasimi 
kanuniyesinin ikmali için de geçen zaman zarfında 
fabrikaların muattal kalmamasiinı teminen bu sefai
ne şimdiye fcadar matlup derecede muavenet edileme
diği cihetle hem serveti miliiyemizin harice gitmeme
si ve hem de sefainimizi usulü fennisi dahilinde ken
di ellerimizle tamir ettirebilmek için 1927 senesi Bah
riye bütçesinin 815 nci faslının beşinci sefain mad
desine mevzu 200 000 liranın bu kere kabul buyuru-
lan Muha'sebei Umumiye Kanununun 49 ncu mad
desine tdvfikah • mütedavil sermaye halinde istimali 
zarurî görülerek merbut lâyihai 'kanuniye bu esasa 
göre tanzim ve takdim kılındı. 

TBMM 
'Bütçe Encümeni. 

Adet : 
Karar Numarası : 220 

Kayıt Numarası: 1/1228 

Bütçe Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celi'l'eye 

Bahriye bütçesinin 815 nci faslının beşinci sefain 
tamirat maddesine mevzu 200 OOİO uranın mütedavil 
sermaye olarak istimali hakkında olup, 20.6.1927 
tarihinde encümenimize havale buyurulan kanun- lâ
yihası Maliye Vekili Bey hazır olduğu halde, tetkik' 
ve müzakere olundu. 

Hükümetin esbabı mucibe lâyihasında dermeyan 
olunan mütalaa nazarı itilbâre alınmakla beraber 
uzun senelerden beri lâyıkı veçhile istifade edileme
yen tersane ile havuzlardan azamî derecede istifa
deyi temin için bunların ticarî bir idareye tabi tutul
ması lüzumuna kail olan encümenimiz gelecek içti
ma kadar daha esaslı bir tedbir alınmasını zarurî gör
mektedir. 

Lâyihai kanuniyönin birinci maddesi bazı ibare 
tashihatiyle kabul olunmuş-tur, İkinci maddeye gelince 
mevzubahis layiha münasebetiyle İstanbul balıkhane
sinde satılan balıklara ait sayyat hissesinin peşin ve
rilmesi için Maliye bütçesinin 130 ncu maddesine 
mevzu .tahsisattan 10 000 liranın dahi mütedavil ser
maye olarak istimali hakkında Encümenimizin şifahen 
dermeyan olunan ve sayam terviç görülen esbabı mu-
cibeye müstenit bulunmakta olup, encümeni'mizce 
ilâve edilmiştir. Her iki hükmü tevhiden yeniden tan
zim kılınan kanun lâyihası Heyeti Umumiyeye arz 
ve takdim olunur. 23 Haziran 1927 

Reis 
Çatalca 
Şakir 

Kâtip 
Konya 
Fuat 

İsparta 
MÜfcerrem 

Hakkâri 
Asaf 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

"Mazbata Muharriri 
Gaziantep 
Ali Cenani 

Aza 
İzmir 

Ahmet Münir 

Diyarbekir 
Şeref 

Çorum. 
Mühendis Ziya 

Giresun 
Musa Kâzım 
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Hükümetin Teklifi 

Bahriye Vekâletinin 1927 Bütçesinin 815 nci Faslının 
Beşinci Sefain Tamiratı Maddesine Mevzu İki Yüz 
Bin Liranın Mütedaivil Sermaye Olarak İstimaline 

Dair Kanun 

Birinci Madde — Bahriye Vdkâletinin 1927 senesi 
bütçesinin 815 nci faslının beşinci sefain tamiratı 
maddesine mevzu 200 000 liranın mütedavil sermaye 
olarak kullanılmasına mezuniyet verilmiştir. 

İkinci Madde — İşbu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Üçüncü Madde — İşbu kanunun ahkâmını icraya 
Bahriye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

19 Haziran 1927 

'Başvekil 
İsmet 

Müdafaaî Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Maliye Vekili 
Mustafa Albdülhalik 

Nafıa Vekili 
Behiç 

Ticaret Vekili 
Mustafa Rahmi 

Adfiye Vekili 
Mahmut Esat Bey 

lİçtimada bulunmadı 
Bahriye! Vekili 

İhsan 
Hariciye Vekili 

Doktor TeVfik Rüştü 
Maarif Vekili 

Mustafa Necati 
Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 

Bütfçe Encümeninin Tadili 

1927 Senei Maliyesi Maliye ve Bahriye Vekâletleri 
Bütçelerine Mevzu Bazı Tahsisatın Mütedavil Sermaye 

Olarak İstimali Hakkında K,anun 

Birinci Madde — 1927 senei maliyesi Bahriye 
Vekâleti bütçesinin 815 nci Levazımı harbiye faslı
nın beşinci sefain tamiratı maddesine mevzu 200 000 
liranın mütedaivil sermaye olarak istimaline mezuni
yet verilmiştir. , " ' 

İkinci Madde — İstanbul balıkhanesinde satılan 
balıklara ait sayyat hissesinin peşin verilmesi için 
1927 senei maliyesi Maliye Vekâleti bütçesinin 130 
ncu cibayet masrafı faslına mevzu tahsisattan on bin 
liranın mütedavil sermaye olarak istimaline mezuniyet 
verilmiştir. . 

Üçüncü Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

REİS •— Heyeti umümiyesi hakkında mütalaa var 
mı efendim? Maddelere geçilmesini kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Maliye ve Bahriye Vekâletlerinin 1927 Senesi Mali
yesi Bütçelerine Mevzu Bazı Tahsisatın Mütedavil 

Sermaye Olarak İstimali Hakkında Kanun 

Birinci Madde — 1927 senei maliyesi Bahriye 
Vekâletti bütçesinin 815 nci levazımı harbiye faslının 

^beşinci sefain tamiratı maddesine mevzu 200 003 li
ranın mütedaivil sermaye olarak istimaline mezuniyet 
verilmiştir. Bahriye Vekâletine ait sefainin iki yüz 
bin liraya kadar olan masarifi taimiriyesi mütedavil 
sermayeden mahsup olunur. 

REİS — Mütalaa yoktur efendim. Birinci mad
deyi kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmiyenler 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — İstanbul balıkhanesinde satılan 
ballıklara ait sayyat hissesinin peşin verilmesi için 
1927 senei maliyesi Maliye Vekâleti bütçesinin 130, 
ncu cibayet masrafı faslına meVzu tahsisattan on bin 
liranın mütedavil sermaye olarak -istimaline mezuni
yet verilmiştir. 

REİS — Mütalaa yoktur. İkinci maddeyi kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde —"Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmi-' 
yenler 'el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Bahriye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Kabul edenler d kaldırsın... Kabul etmi
yenler el kaldırsın... Kaibul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesirii kaibul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

18. — Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist Şûralar 
Cumhuriyeti arasında imza edilen Sular itilafname-
siyle Serdarâbât Barajının inşasına dair olan proto
kolün tasdiki hakkında (1/1092) numaralı kanun lâ
yihası ve Nafıa ve Bütçe ve Hariciye Encümenleri 
mazbataları. 

REİS — Mazbatalar okunacaktır. 
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Türkiye Cumhuriyeti' 
Başvekâlet Müsteşarlığı 

6/959 
8 Mart 1927 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti- Celilesine 
Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist Şûralar Cum

huriyetleri arasında 8 kânunuevvel 1926 tarihinde 
Kars'da imza edilen Sular itilâf namesiyl'e. Serdarâbât 
Barajının inşasına dair olan müzeyyei protokolün 
tasdiki hakkında Hariciye Vekâleti Celilesince tanzim 
edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 5 mart 1927 tarihli 
içtimanıda tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olu
nan kanun lâyihasiyle esbabı mucibe mazbatasının 
musaddak sureti leffen takdim diunmuştur. 

Muktezasımn ifa ve neticesinin işarına müsaade 
buyurulmasını rica ederim. 

Başvekil 
ismet 

Esbabı Mucibe 
Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist Şûralar Cum

huriyetleri ittihadı hudutlarını teşkil eden nehir, çay, 
deniz sularından tarafeynin tarzı istif ade'&ini tayin 
etmek üzere tahdidi hudut komisyonları tarafından 
iki seneden beri Tiflis'te müzakere edilerek geçen 
kânunuevvelin sekizinci günü Kars'ta intaç ve imza 
edilen sular itilâf namesiyîe işbu itilâf namenin beşinci 
maddesi mucibince Serdarâbât ovasinın ırva ve ıskası 
için Araş nehri üzerinde ve Karakale köprüsü civa
rında icabında İğdır ovasının da sulanmasına medar 
olabilecek yani tarafeynin aynı derecede istifadesine 
müsait bir baraj inşası hakkındaki iti'Jâfnameye mü
zeyyel protokolün sureti ımütercemeleri bunların 
Meclisi Âli Millî tarafından tasdikine" müteallik 
kanun lâyihasiyle maan ve leffen takdimi huzuru sâ-
mileri kılındı. 

Serdarâbât protokolünün mütalaasından müsteban 
buyurulacağı üzere Sovyet Hükümeti barajın tara
feynin istiadesini temin edecek bir surette inşasını 
ve bu suretle husul bulacak (Rezervuar) dan bir ka
nal vasıtasiyle İğdır ovası için su alınıncaya kadar 
masarifi inşaiysenin tamamını ve bundan maada ta
rafımızdan bir kanal inşasına kadar İğdır ovasının 
şimdiye kadar tabii surette almakta olduğu su mik
tarını bilhassa kurak mevsimde İğdır kanalları ağ
zına kadar îsâl için barajda bir tertibi mahsus ihdası 
ve nehrin yatağının tanzimi masarifini de deruhte 

^ etmiş olmakla menfaati tarafeyni tazammun eden iş
bu tesis: nafi için nehrin Türkiye cihetine geçirilme
si zaruri olan malzeme ve edevatı inşaiyenin gümrük 

resminden istisnası protokol ahkâmının ruhuna ve 
nefsülemre muvafık olacağı aşikâr bulunduğundan 
•ve bu istisna keyfiyettim Sovyet hükümeti dahi bi
hakkın iltizam ve iltimas etmekte bulunduğundan 
tasdike müteallik kanuna bu hususta bir madde ilâ
ve edilmiştir. 

İtilâfnamenin on ikinci maddesi mucibince gerek 
itilâf name, gerek müeyyel protokolün tarihi imzadan 
iki ay zarfında tasdiki lâzım geldiğinden berveçhi 
maruz kanun lâyihasının müstaceliyet kaydiyle Mec
lisi âlimilliye tevdiine müsaadei fahimaneleri müster-
hamdir efendim. Mart 1927 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist Şûralar Cumhuri
yeti İttihadı Hudutlarını Tenkil Eyleyen Nehir, Çay 
ve Dere Sularından İstifadeye Dair Mukavelename. 

Bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti, diğer taraftan 
Sosyalist Şûralar Cumhuriyetleri İttihadı merkez ic
ra komitesi menafii mütekaibileye müsteniden tara
feyn beyninde mevcut samimi münasebatı dösthane-
nin her zaman caygir olması arzusiyle mütehassis 
olarak tarafeynin menafimi nazarı itübare alarak hu
dutları teşkil eyleyen nehir, çay ve dere sularından 
istifadeye dair bir mukavelename akdini kararlaştır-
mışiar ve bu maksatla murahhasları olmak üzere : 

Türkiye Cumhuriyeti : 
Fahri, Vehbi, Hasan, Cemal .Beyleri Sosyalist Şû

ralar Cumhuriyetleri İttihadı : Karklin, Kalandatse, 
Şadonts'i tayin etmişlerdir. 

Mumaileyhim usulüne muvafık görülen selâ-
hiyetnamelerini teati ettikten sonra ahkâmı atiyeyi 
kararlaştırmışlardır: 

'Madde 1. ;— Tarafeyni akıdeiyn Türkiye Cumhu
riyeti ile Sosyalist Şûralar Cumhuriyetleri İttihadı 
hududuna tetabuk eden nehir, çay, dere sularından 
miktar 'itibariyle yarı yarıya istifade ederler. 

Madde 2. — Tarafeyni âkıdeynden her biri su
lardan istifade için yapılmış olup, işbu itilâfnamenin 
hini akdinde mevcut olan bilumum inşaatı muhafa
za etmek hakkını haizdir. 

İşbu inşaat tamir ve tekrar tesis edilebilecek su
ların fenni bir' tarzda istimalinin icabatıha tevfikan1 

maksadı tesislerine göre âkidler tarafından muhafa
za ve tamir edilecektir. 

Madde 3. — Suların taksimi ve nehir sularının 
vaziyetinin tetkiki için tarafeyni akıdeyn tarassudatı 
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miyahiye malhallerini tesis edeceklerdir. (Suyun 
maktamı, sathını ve süratini) tarafeyni akideyn su 
miktarının tayini lâzım gelen mıntıkalarda enhar 
suları yataklarını tetkik hakkına maliktirler. 

Tarassudatı miyahiye mahallerinin intihalbı müj 

savi miktarda tarafeyn murahhaslarından müteşek
kil bir muhtelit komisyon tarafından icra edilecek
tir. 

'Madde 4. — Nehirlerin su sarfiyatının tespiti için 
tarafeyni akideyn müsavi miktarda azadan mürekkep 
muhtelit bir komisyon teşkil ederler. Bu. komisyon 
senede iki defa on beş hazirandan bir temmuza ve 
bir eylülden on beş. eylüle kadar tarassudatı miya-
hiye mahallerinde işlbu itilâfnamede zikredilen ne
hir suları sarfiyatını tespit ederler. 

Muhtelit komisyon tarafeynin ikişer murahha
sından teşekkül eder. 

Seviyei enhârın alçalması halinde salifüzzikir 
müddetlerin haricinde olarak tarafeyni akideynden bi
ri su sarfiyatını tarassudatı miyahiye mahallerinde ta
yin etmek lüzumunu serdeylerse diğer taraf 'bu mesaha 
ameliyatı arzusunun tebliğinden itibaren on beş gün 
zarfında mümesillerini göndermeyi taahhüt eyler, 
tarafeynden birinin mümessilleri tayin edilen müd
det zarfında gelmezlerse diğer taraf yalnız olarak ne
hir sularının sarfiyatını tayin eylemek hakkını haiz
dir. Bu halde sarfiyat netayjcini tarafı diğere bildir
meğe medburdur. • " • , ' - ' 

Tarafeyni akideyn muhtelit komisyon tarafından 
nehirlerin su sarfiyatının tayini için müşterek mahi
yette olarak ihtiyar edilen masarife yarı yarıya iş
tirak edeceklerdir. 

Madde 5. — İska kanalları inşası için nehir su
ları seviyesinin yükseltilmesi ve suni rezervualar ya-
pılma'sı lüzumu hasıl olduğu takdirde tarafeyni aki
deynden her (biri baraj yapmak hakkını haizdir. v 

A) Tarafeynden, biri bir ıbaraj yaptığı takdirde 
diğer tarafa ait olan su miktarının barajdan veya 
rczervuardan serbestçe geçmesi lâzım geleceği gibi 
balıkların senbestce müruru dahi tahtı temine alına
caktır. 

B) Barajların ameliyatı inşaiyesi esnasında ta
rafeyni akideyn ihzari ameliyat ve suyun muvakka
ten akıtılması için nehirlerin her iki sahilinden isti
fade etmek ve muvakkat tünel, tedafüi inşaat ilh... 
Gibi her nevi idroteknik inşaat yapmak hakkını ha
izdir. Bu halde mezkûr inşaat suyu mahalli inşaat
tan iki yüz elli metreden fazla birmesafeye inhiraf 
ettirmemek lâzım gelir. 

C) (Barajı inşa eden taraf diğer tarafın mena
fimi vikaye sadedinde bilcümle tedbirleri alacaktır. 
•ittihaz edilen bilcümle tedaibire rağmen ameliyatın 
hitamında diğer taraf barajın inşaasından dolayı mu
tazarrır olmuş ise barajı inşa eden taraf bu zararı 
tazmine medburdur. 

Köprü olarak kullanılabilen baraj her defasında' 
tarafeyn hükümetlerinin itilâfiyle inşa edilebilecek
tir. 

Madde 6. — Hududu teşkil eden nehirler sevahi-
linin sular tarafından tahrip edilmemesi içiş tara
feyni akideynden her biri mahmuzlar inşası hakkına 
da maliktir. Ancak bu mazmuzların inşasından te
vellüt edecek netayici muzırradan diğer tarafı mec
buren vikaye edecektir. 

Madde 7. — Tarafeyni akideynden hiç biri sun'î 
olarak nehrin talveg istikametini tebdil edemez. Hu
dudu teşkil eden şehirler' yataklarından inhiraf ettik
leri takdirde tarafeyni akideyn diğer tarafı zamanın
da haberdar ötmek şartiyle salifüzzikir nehirlerin se-
vahiljnde tanzim Ve tafir ameliyatı icra etmek hak
kına maliktirler. 

Madde 8. — Tarafeyni akıdeynin hidroelektrik 
istasyonlar ve değirmenler inşa etmek hakkı mahfuz
dur. Yalnız bu istasyonlar ve tesisat için suyun alın
dığı ve .bırakıldığı yerler diğer tarafı mutazarrır et-
miyecek surette yekdiğerine yakın olarak ve hidro
elektrik İstasyon veya değirmen tarafından istifade 
edilen nehir kısmı - .serbest kısım - işbu itilâfname
de mevzubahis edilip tarafeyne ait ve esasen mev
cut olan veya inşası mutasavver bulunan iska kanal
ları ve diğer inşaat muhteiifeyİ mutazarrır etmiyecek 
surette tayin ve tespit edilecektir. 

Madde 9. — Tarafeyni akideynden her biri yal
nız alâkadar tarafa ait su miktarından istifade etmek 
şartiyle tulumbalar inşa etmek hakkını hâizdir. 

Madde 10. — 3, 5, 6, 7, 8, 9 neu maddelerde zik-
rdlunan inşaatın mevkileriyle tiplerinin kâtî surette 
intihabı evvelki maddelerde mezkûr muhtelit komis
yon tarafından tayin ve icra edilecektir. 

. Muhtelif komisyonun zamanı içtimai tarafeyni 
akideynin biri tarafından vükubulacak davetin tebliği 
tarihinden itibaren üç ayı tecavüz etmemek suretiy
le tespit edilecektir. 

İçtimai teklif eden taraf diğer taraf hükümetine 
içtima teklifiyle beraber aynı zamanda mutasavver 
inşaatın şematik bir krokisini gönderecektir. . 

Muhtelit komisyonda muhtelif reyler tezahür et
tiği takdirde bilumum muhtelifünfih mesai'l tarafeyn 
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hükümetlerinin kati kararma talik Ve tevdi edilecek
tir. 

''Makide 111. — İtilâ'fnameyi akdeden tarafeynin 
tebaası Türkiye Cumhuriyetiyle Sosyalist Şûralar 
Cumhuriyeti ittihadı hudutlarım teşkil eyleyen sular
dan atideki şerait dahilinde aynı derecede istlifade 
hakkini haizdirler. 

1. Tarafeyni akidöyn tebaası hattı hududa mun-
ta'bık olan çay ve derelerden gündüzün; müsaadei 
mahsusa almaksızın değirmen tesisatı, iska, hayvan 
sulamak ve saydı malhî hususunda istifade ederler. 

Ancak, faydalı bir lüzum tahakkuk ettiği takdir
de ve yalnız iki devlet hudut memurlarının bilitilâf 
tespit eyledikleri noktalardan geceleyin çay sahiline 
tekarrüp edilebilir. 

2. — Sulanmak üzere yalaklara götürülen hay
vanat diğer taraf arazisine geçemez. 

Şayet hayvanat tesadüfen hududun mukabil ta
rafına geçmiş bulunursa çobanlar hayvanatı fezkû-
rcyi en kısa bir zaman zarfında çevirmek üzere hu
dudun elli metreden fazla olmamak şartiyle diğer ta
rafına geçmeye mezundurlar. 

Yalak noktaları her iki taraf hüdüt memurini ta
rafından tespit ve tayin edilecek'tür. 

3. Her iki taraf tebaası kendi dahilinde balık 
avlamak hakkına maliktir. Gece balık saydı memnu
dur. 

4. ıBu madde yalnız Araş, Arpaçayı, PoSof Çayı, 
Kura ve Çoruh nehir ve derelerine mütealliktir. . 

Mad'de12. — İşbu mukavelename imzasından 
sonra İki aylık bir müddet zarfında tasdik edilecek
tir ve tasdiknamelerin teatisi tarihinden itibaren de 
mevkii meriyete girecektir. Musaddafc nüshaların te
atisi asgarî bir müddet zarfında Ankara'da vaki ola
caktır. 

İşbu mukavelename beş sene için mute'ber'dir. Bu 
müddetin inkizasmdan evvel tarafeyni akideynden 
biri canibinden fesih veya her hangi bir tadil için 
teşebbüs vaki olmadığı takdirde bir sene daha mev
kii meriyette kalacak ve fesih veya tadil talebi vuku 
buluncaya kadar muteber olacakktır. 

Tasdiken limıekal ânifüzzikir murahhaslar işbu 
mukavelenameyi imzalamışlar ve mühürieriyîe taih-
tim eylemişlerdir. 

il 927 senesi kânunusanisinin sekizinci günü iki 
nüsha ve Fransızca olarak Kars'da tânzim edilmiştir. 

İmzalar 
Fahri, Vehbi, Hasan, Cemal 

İmzalar 
Karklin, Kalândetse, Şadlorts 

Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist Şûralar Cumhuri
yetleri ittihadı Hudutlarını Teşkil Eyleyen Nehir, Çay 
ve Dere Sularında istifadeye Mütedair Olarak 8 Kâ
nunusani 1927 Tarihinde Kars'da imza Edilmiş Olan 

'Mukavelenameye <Mü|zeyyel Protokol 

Atiye Vaziüiimza Türkiye Cumhuriyeti Murahhas
ları : . ' 

Fahri Bey, Vehbi Bey, Hasan Bey, Cemal Bey.. 
Sosyalist Şûralar Cumhuriyetleri İttihadı Merkezi 

icra Komlitesi Murahhasları : 
Karklin, Kalandatse, Şadons 
Hususatı âtiyeyi 'kararlaştırmışlardır : ' 
Madde 1. — 8 Kânunusani 1927 tarihinde Kars' 

da akıt edilmiş olup, Türkiye Cumhuriyeti ile Sosya
list Şûralar Cumhuriyetleri ittihadı hudutlarım teşkil 
eyleyen nehir, çay ve derelerden istifadeye mütedair 
'bulunan mukavelenamenfin beşinci maddesi mucibin
ce Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Sosyalist Şûralar 
Cumhuriyetleri İttihadı Hükümetine Hükümeti müşa-
rünileyiha tarafından inşa edilmekte olan Serdarâbât 
kanalı için Araş nehri üzerinden ve Karakaîe köprü
sünden nehrin menbaına doğru 750 metre mesafe 
dâhilinde Serdarâbâfda bir baraj yapmak hakkını 
bahşeder; bu maksatla Sosyalist Şûralar Cumhuriye
ti İttihadı Hükümeti Araş nehrinin Türkiye Cumhu
riyetine ait olan sahilinde lâzım gelen keşif ameliyatı 
ile baraj inşaatı ameliyatını yapmaya mezundur, 

• Barajın tipi işjbu protckola merbut muhtasar 
plana göre tespit edilmiştir. 

Madde 2. — Araş ndhrimn Türkiye Cumhuriye
tine ait olan sahilindeki keşif ameliyatının yapılacağı 
mıntıka ile baraj inşaatının yapılması için lâzım ge
len satıh berveçhiâti ebat ile tespit edilmiştir. 

1. Keşif mıntıkasının Karakaîe köprüsünden iti
baren memba cihetine doğru uzunluğu 1 400; genişli
ği 80 metre, 

2. Baraj inşaatı sathının uzunluğu aynı noktadan 
'itibaren 800 metre, genişliği 150 metre, 

Madde 3, — Sosyalist Şûralar Cumhuriyetleri itti
hadı hükümeti İğdır ovası tarlalarının İskası içtin Tür
kiye Cumhuriyeti tarafından bilâhara inşa edilecek 
bir kanal vasıtasıyla ânifiüzzikir rezervuarın sularım 
mevcut suyun yüzde elli miktarına kadar ve atideki 
şerait dahilinde almak hakkını Türkiye Cumhuriye
ti hükümetine bahşeder. '- . . ' 

A) Türkiye Cumhuriyeti Serdarâlbât barajının 
masarifi inşaiyesine istimal edilen su miktarı ve ba
rajın tarafeyn hükümetlerine bahşettiği iktisadi men
faat nispetinde iştirak etmeyi teâhhüıt eder. 
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B) Türkiye Cumhuriyeti işbu maddenin A fık
rasında mezkûr masarifi tediye etmek şartiyle istedi
ği zaman hu barajdan istifade etmek hakkını mu
hafaza eder. -

Mevzubahis masarifin zamanı tediyesi tarafeyni 
akideyn hükümetlerince tespit edilecektir. 

Madde 4. :— Türkiye Cumhuriyetinim Serdarâibât 
baraj ının/inşasiyle hâsıl olacak rezervuardan (bir ka
nal vasıtasiyle su alarak istifade edeceği zamana ka
dar İğdır ovasındalki 'kanaların kurumasını men için 
Ibu (kanalların Serdarâlbât (barajıhın inşasından evvel al
makta olduğu su miktarını alabilmelerini Serdarabât 
(barajını inşa eden Sosyalist Şûralar Cumhuriyetleri 
İttihadı Hükümeti temin etmeyi taahhüt eder. 

©ilhassa kurak mevsimde nehir suyunun nısfının 
ndhriin Türkiye sahili cihetinden ve yanından verile
bilmesi içinde Türkiye sahili ciıhetinden Sosyalist Şû
ralar Cutalhur'iyetleri İttihadı sahili cihetinde olduğu 
gibi bir eklüz inşa etmeyi ve eklüzden itibaren İğ
dır ovasının kanalı ağızlarına kadar suyun nehir ya
ltağının tamamına yapılmayacak surette yatağın tertip 
ve tanzimi Sosyalist Şûralar Cumhuriyetleri îttihadı 
Hükümeti taahhüt eder;; 

Barajı inşa eden Sosyalist Şûralar Cumhuriyetleri 
îttiha'dıhükümdti âhifüzzikir inşaatın istilzam edece
ği masarifi deruhte eder. 

Madde 5. — Barajı inşa eden Sosyalist Şûralar 
Cumhuriyetleri îttihadı hükümeti işbu inşaatta ta-
haddüs edebilecek zarar ve ziyan hususunda Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetlinin menafiini müemmeh (bü
tün tedbirleri alacak ve inşaatın hitamında da ittihaz 
edilen tedabire rağmen maddi zarar ve ziyan tahas-
sul etmiş bulunursa bunu da tazmin etmeye mecbur 
olacaktır. 

Madde 6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ba
rajın işbu priötoko'la merbut muhtasar plan dairesin
de inşasına nazare't etmek hakkını muhafaza eder. 

Madde 1. — İşbu protokol imzasından itibaren iki 
ay zarfında tasdik edilecek ve tasdiknamelerin teatisi 
tarihinden itibaren mevkii meriyete dahil olacaktır. , 

Musaddak nüshaların teatisi keyfiyeti en kısa bir 
müddet zarfında Ankara'da vukubulacaktır. 

Tas'dilkenlilmekal ânifüzzikir murahhaslar işbu 
protokolü imza eylemişler ve mühürleriyle tahtim 
etmişlerdir. 

1927- senesi kânunisanisinin sekizinde iki nüsha ve 
Fransızca olarak Kars'da tanzim edilmiştir. 

Kanglin, Kalandatse, Şadonts. 
Faihri, Vehbi, Haşan, Cetoal. 

Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 

Nafıa Encümeni 
9 Karar Numarası 

1/1092 Esas Numarası 
19.3.1927 

Nafıa Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist Şûralar Cum
huriyetleri îttihadı Merkezi İcra Komitesi arasında 
'hudutları teşkil eyleyen nehir, çay ve dere sularından 
istif adeye dair olan mukavele ile buna müzeyyel bu
lunan Serdarabât barajının inşaasına ait müzeyyel 
protokol encütaenirnizce tetkik ve mütalaa olundu. 

Hükümdti Cumhuriye ile Sosyalist Şûralar Cum
huriyetleri İttihadı arasında müteyemminen mevcut 
münasebeti hemcivariyi idame ve takviye ve memle-
'keteynin menafiiâliyi iktisadiyesini mütfefcabilen temin 
eyleyecek mevaddı sarihan muhtevi olması; itibariyle 
mezkûr protokol ile müzeyyel mukabele hilâtâdil ka-
Ibul olunduğu Heyeti umurniyeye arz dlunur.-

Nafıa Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Çorum Aydın 

Mühendis Ziya Mühendis Mithat 
Kâtip ' Aza 
Ordu Kayseri 

Ahmet Hilmi 
Aza Aza 
Aydın Biga 

Tahsin Bey Şükrü 
İmzada bulunmadı 

Aza 
Denizli 
Yusuf 

Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 

İBütoe Encümeni 
222 Karar Numarası 
1/1092 Esas Numarası 

(Bütçe Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist Şûralar Cum
huriyeti arasında Karsıda imza edilen sular itilâf ha-
mesiyie Serdarabât (barajının inşasına dair oları mü
zeyyel, protokolün tasdiki hakkında olup, Heyeti Umu-
miyenin 12.3.1927 tarihli içitimaında Nafıa, Hariciye 
ve Bütçe Encümenlerine havale buyurulan kanun lâ-
yihasiyle rnerbutatı Nafıa Encümeni mazbatası ile 
'birlikte encümenimize tevdi kıhnmaklaHariciye Ve-
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İkili Tevfik Rüştü Bey hazır olduğu halde tetkik ve 
müzakere olundu^ 

Gerek hududu teşkil eden sulardan sureti istifa
deyi gösteren itilâfname, gerek bu itilâfnamenin beşin
ci maddesine müsteniden Serdarâbât civarında Rus 
Sosyalist Şûralar Cumhuriyetince inşa edilecek bara
ja ait müzeyyel protokolün tarafeyn için mütekabili
yeti. derpiş ve temin ettiği ve baraj inşasından kendi 
arazimizin sulanmasında husule gelebilecek mahâzir 
ve zararların tamir ve telâfisi nazarı dikkate alındığı 
görülmüş ve bu itibarla itilâfname ve müzeyyel proto
kolün tasdiki münasip görülerek birinci madde ona 
bazı ibare tashihatİyle, ikinci madde aynen kabul edil
miş ve üçüncü madde yeniden lâyihaya ilâve edildi
ği gibi, dördüncü madde de hükümetin lâyihasındaki 
üçüncü maddede bazı ibare tashihatı icra kılınmıştır. 
Heyeti Celilenin nazarı tasvibine arz olunur. 

23 Haziran 1927 

menafiini müemmen olduğu görülen mezkûr itilâfna-
melerin tercihan ve müstaceliyetle müzakeresi husu
sunun Heyeti Umumiyeye arzına karar verildi. 

Reis IV 
Çatalca 
Şakir 
Kâtip 
Fuat 

Aza 
Çorum 

Mühendis Ziya 
Aza 

İzmir 
Ahmet Münir 

Aza 
Gaziantep 

lazbata Muharriri 
Gaziantep 

Ali Cenani 
Aza 

İstanbul 
Tevfik Kâmil 

Aza -
Yozgat 

Süleyman Sırrı 
Aza 

Ertuğrul 
Doktor Fikret 

Ahmet Remzi 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 
Hariciye Encümeni 

Karar : 29 

23.6.1926 
-

Hariciye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Gelileye 

Türkiye ile Sovyet Rusyanın salâhiyattar murah
hasları arasında 8 Kânunuevvel 1926'da Kars'ta imza 
edilip, Sular İtilâf namesiyle Serdarâbât barajının inşa
sına dair müzeyyel protokolün tasdiki hakkında Baş
vekâletten varit olup, Encümenimize havale buyuru-
lan kanun lâyihası ve merbutatı müzakere ve tetkik 
olundu. 

Kars muahedenamesinin ahkâmı mahsusasına isti
naden müzakere ve intaç olunmuş olan ve tarafeynin 

Hariciye Encümeni Reisi 
Namına 

Kars 
Ağaoğlu Ahmet 

Kâtip Namına 
Afyonkarahisar 
Ruşen Eşref 

Aza 
Bolu 

Cevat Abbas 

Mazbata Muharriri 
Namına 
İstanbul 

Tevfik Fikret 

Aza , 
Menteşe 

Yunus Nadi 

Aza 
izmir 

Saraçoğlu Şükrü 

Hükümetin Teklifi 

8 Kânunuevvel 1926 tarihinde Kars'ta imza edilen 
Sular İtilâfnamesiyle Serdarâbât barajının inşasına da
ir müzeyyel protokolün tasdikini müteallik kanun. 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist 
Şûralar Cumhuriyeti İttihadı arasında 8 Kânunuev
vel 1926 tarihinde Kars'ta imza edilen ve tarafeynin 
hudutlarını teşkil eden nehir, çay ve dere sularından 
tarzı istifadesini mutazammın olup, on iki maddeden 
ibaret bulunan mukavelename ile mezkûr mukavele
namenin beşinci madde ahkâmı dairesinde Araş neh
ri üzerinde ve Karakale köprüsü civarında bir baraj 
inşasına mütedair olup, yedi maddeden ibaret bulunan 
keza 8 Kânunuevvel 1926 tarihinde Kars'ta imza edil
miş olan müzeyyel protokol tasdik kılınmıştır. 

İkinci Madde — Birinci maddede mezkûr barajın 
inşaası için Araş nehrinin Türkiye sahiline geçirilmesi 
zarurî olan malzemei inşaiye ile inşaatta istimal edile
cek alâtı fenniye ve edevatı saire gümrük resminden 
müstesnadır. 

Üçüncü Madde — işbu kanun tatbiki ahkâmına 
Maliye, Dahiliye, Nafıa ve Hariciye Vekâletleri me
murdur. 5 Mart 1927 

Başvekil 
ismet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep -

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Maliye, Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat Bey 
imzada bulunmadı. 

Bahriye Vekili 
İhsan Bey 

İmzada bulunmadı. 
Hariciye Vekili 

Doktor Tevfik Rüştü 
Maarif Vekâleti Vekili 

Doktor Refik 
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Nafıa Vekili Ziraat Vekili I 
Betiiç Mehmet Sabri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
Ticaret Vekili içtimaiye Vekili 

Mustafa Rahmi Doktor Refik 

Bütçe Encümeninin Tadili 

Birinci Madde — Aynen kabul. . 

İkinci Madde — Aynen kabul. 
Üçüncü Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu- I 

teberdir. 
Dördüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 

Dahiliye, Hariciye, Maliye ve Nafıa Vekilleri me
murdur. -

REİS T - Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? 

MİTHAT BEY (Aydın) — Efendim, Türkiye 
Hükümeti Cumhuriyetiyle Rus Sosyalist Cumhuriyeti 
arasında sular hakkında aktedilen itilâf nameyi baştan I 
aşağıya okudum. Komşu devletle yapılan itilâf name 
cidden güzeldir. Bahusus Serdarâbât'a yapılan kanal şa
yanı takdirdir. Hükümeti tebrik etmeyi muvafık görü- J 
yorum. Yalnız bir noktaya iliştim. Bu nokta üzerinde 
Hariciye Vekili Beyefendiden bazı şeyleri anlamak isti
yorum. Umumî protokolün beşinci maddesinde İska 
kanalları inşaası için nehir suları seviyesinin yükseltil
mesi ve sunî rezervuarlar yapılması lüzumu olduğu 
takdirde tarafeyni akideynden her biri baraj yapmak .1 
hakkını haizdir deniliyor. Sulardan iki surette istifade 
edilir. 

Umuru nafıa noktai nazarından mutlak olarak 
söylüyorum. Meknuz olarak kuvvei muharrike nok
tasından istifade edilir. Nehirlerin kudreti rneknuze-
sini almak ve ırmakların sulariyle İska etmek için kâfi 
miktar su verir veyahut vermez. Bu iki şekil birleştiri
lerek ya setler yapılır, su yükseltilerek su alınır veya
hut rezervalar dedikleri sunî göller yapılır. Sunî göl- I 
ler meselesi şudur : Irmağın önüne büyük miktarda 
set yapılır, önüne milyonlarca mikâp su toplanır, ya- i 
zın sular azaldığı zaman yavaş yavaş kuvvei meknu- I 
zesinden istifade edilir. Baraj her noktada, aşağı yu
karı her yerde yapılabilirse de böyle sunî göller namı 
verilen sunî rezervalar her tarafta yapılamaz. Binaen
aleyh komşularımızla yaptığımız mukavelenamede biz 
istediğimiz bir noktada baraj yapmak hakkına malik 
bulunuyoruz. Baraj yaptığımız zaman komşu devle
tin suyunu tamamiyle almış olabiliriz. Bunun aksi de 
olabilir. Komşu taraf bir baraj yaptığı takdirde bize I 
hiç su 'bırakmayabilir. Arz ettiğim gibi her noktada I 

sunî göl yapılamaz. Yapılacak olan rezervalarda şu 
şart bulunmalıdır : Lüzumu halinde her iki tarafça 
su alabilecek şekilde yapılmalı ve her iki taraf ma
sarifi inşaiyenin nısfına iştirak etmek üzere istifade et
tirilmelidir. Bu, maddede tasrih edilmemiştir. Hariciye 
Vekili Beyefendiden esbabını soruyorum ': Bunun 
maddeye derci mümkün değil midir? Lütfen izah bu
yursunlar. 

HARİCİYE VEKİLİ DOKTOR TEVFİK RÜŞ
TÜ BEY (İzmir) — Efendim, teknik hususatı hak
kında tabiî beyanı mütalaa edemeyeceğim. Ancak mü-
talaatımı temerküz ettirdiği son nokta ki : Arkadaşı
mın beyanatının esasını teşkil ediyor. Bü husus iki 
komşu hükümetçe de nazarı itibare alınması itiyat 
edilmiş ve alınabüecek bir şeydir. 

Naisıl ki: Sular itilâfnamesine merbut olan Ser-
darâbât protokolunda 'bu hüküm mevcuttur. Binaen
aleyh; iîki tarafın iki su hududunu yani iiki devleti 
alâkadar eder ve esas a'hidnamede mevcut olup, bu 
defa sular itilâfnamesiyle şekli gösterilen sulardan 
mütesaviyen istifade hakkı mahfuz olmak şartiyle 
iki hududa şamil olan alelumum inşaattan iki hü
kümetin de masarifin nısfına iştirak ederek müste
fit olabilmesi hususu tâlb'ii bir şeyidir. 

MİTHAT BEY (Aydın) — Paşam ,bu kayıt sa
rih değildir, Yani yarın biz baraj yaparsak diğer ta
rafı istifade ettirmeydbiMriz. Barajlar her noktada ya
pılamaz. Maddenin tashihini istirham ederim. 

HARİCİYE VEKİLİ DOKTOR TEVFİK RÜŞ
TÜ BEY (Devamla) — Tekrar Heyeti Celilenize arz 
ediyorum. Bu nokta inşası mevzubahis olan baraj için 
derpiş edilmiştir ve diğer barajlar yapılırken iki hü
kümetin gayri şekilde vaziyeti mütalaa etmesine ma
ni hiçbir şey yoktur. Bilâkis iki komşu hükümet ara
sında mevcut olan münase'batı basene ve Serdarâbât 
münasebetiyle teessüs eden mukaddeme atideki diğer 
inşaatta da bu cihetin nazarı itibare alınacağını mü-
eyyettir. Arkadaşımın bu hususta ve tatbikatında müs
terih olmasını rica ederim. 

MİTHAT BEY (Aydın) — Teşekkür ederim efen
dim. • . .- ' . . ' . • .'.j 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar bu iti
lâf nameyi encümende müzakere ederlerken bendeniz< 
de bulundum. Zaten mahallinde vaziyeti iyi gördüm 
ve biliyorum. Tabiî iki memleket arasında cereyan 
eden sudan iki tarafın da istifadesi esasına müstenit 
bir itilâfname yapılmıştır. Bugün vaziyet bu şekilde
dir. Bizim daha sudan istifade edeceğimiz yerler pek 
çok olduğu için belki bütçemizin ademi müsaadesine 
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binaen orada irva ve ıska yapmayarak, daha mühim 
yerlerde yapmak mecburiyetindeyiz. Halbuki : Muka
bil komşumuzun orada irva yapması zarureti vardır. 
Onun için bir itilâf name yapılmıştır. Bizim şimdiye 
kadar mevcut bütün 'hukuku müktesebemiz temin olun
muş, onların idamesi için kuyüt ve şurut konmuş
tur. Bu mukavelenameden ne vakit istifade edersek 
mukabil tarafın istifadesi Jcadar bizim de istifademiz 
temin olunmuştur. Bu itilâfname zannederim iki gün 
müzakere edildi ve müzakere neticesinde bu şeklin ka
bili kabul olduğu, mukabil taraf kadar istifade edece
ğimiz görüldü. Bu itilâfnamenin zaten hiçbir mad
desi reddolunamaz. 'Heyeti umumiyesi ya kabul veya 
reddolunur. Bendeniz kabul taraftarıyım. 

MİTHAT BEY (Aydın) — Arzu edilen tarafta 
hükümet baraj yapabilir. -Binaenaleyh Muhtar Beyin 
(Yapamaz) teklifini reddediyorum. 

REİS —Maddelere geçilmesini kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

8 Kânunuevvel 1926 Tarihinde Kars'ta İmza Edilen 
Sular İtilâfnamesİyle Serdarâbât Barajının inşasına 

Dair Müzeyyel Protokolün Tasdikine Müteallik 
Kanun 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist 
Şûralar Cumhuriyeti İttihadı arasında 8 Kânunuev
vel 1926 tarihinde Kars'ta imza edilen ve tarafeynin 
hudutlarını teşkil eden nehir, çay ve dere sularından 
tarzı istifadesini mutazammın olup, on iki maddeden 
ibaret bulunan mukavelename ile mezkûr mukavele
namenin beşinci maddesi ankâmı dairesinde Araş neh
ri üzerinde ve Karakale köprüsü civarında bir baraj 
inşasına mütedair olup, yedi maddeden ibaret bulu
nan keza 8 Kânunuevvel 1926 tarihinde Kars'ta im
za edilmiş olan müzeyyel protokol tasdik kılınmıştır. 

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

İkinci Madde — Birinci maddede mezkûr barajın 
inşası için Araş nehrinin Türkiye sahiline geçirilmesi 
zaruri olan malzemeL inşaiye ile inşaatta istimal edile
cek alâtı fenniye ve edevatı saire gümrük resminden-
müstesnadır. 

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

'Üçüncür Madde Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdik. 

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

Dördüncü Maldde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Dahiliye, Hariciye ve Maliye ve Nafıa vekilleri me
murdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesi tayini esami ile reyi
nize arz edilecektir. Kalbul edenler beyaz, etmiyeriler 
kırmızı rey pusulası vereceklerdir. 

19. — İstatistik tanzimi hususunda memurin ve 
müstahdemi hükümet ile idarei hususiye ve mahalli 
belediyeler mensubini eşhas, bilumum cemiyat, şiire-
kât ve müessesata terettüp eden vazaif hakkında 
(1/1222) numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye ve Ad
liye encümenleri mazbataları. 

REİS — Mazbatalar okunacaktır. 

Türkiye CuMhuriyeti 
Başvekâlet Müsteşarlığı 4 Haziran 1927 

Adet 
6/2269 

'Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesjne 
İktatistik tanzimi hususunda memurin ve müstah

demini hükümet ile idarei hususiye ve mahalliye ve 
belediyeler mensubini eşhas ve bilumum cemiyat, şii-
rekât ve müessesata terettüp eden vazaif hakkında 
tanzim edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 25. Mayıs 
1927 tarihli içtimaında Meclisi Âliye arzı tasvip Olu
nan kanun . lâyihasiyle esbabı mucibe mazbatasının 
musaddak sureti îeffen takdim olunmuştur. 

Müktezasımn ifasına ve neticesinin işarına müsaade 
fouyrulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
'Bütün mütemöddin milletler menalbii kuvvetleri ve 

hidematı umumiyettin inkişafı hakkında günü gününe 
zaptedilmiş-vazıh malumat toplamaK lüzumu, şedidini. 
'his'setmiş'lerdir. Devlet için vücudu pek zarurî olan. 
işbu malumatın başlıca bir vasıtai istihsali istatistik 
yani memleketin hususî bütün faaliyetlerini gösterir 
cedavili ihsaiye neşri ve bunların cemi ve tertibinin 
ilmî esasata istinat ettirilmesidir. Hükümet bütün de-
vairin istatistik kalemlerini mümkün olduğu kadar 
merkezi bir teşkilâta yaklaştırmak ve mevcut teşkilâtı 
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tensik ve ıslah dtaıek üzere Iteşikil eylediği merkezî İs
tatistik Müdiriyeti Umumiyesi ile memleketimizde de 
bu tarzda bir müessesenin, vücudunu istihdaf eylemiş
tir. Fakat her şeyden evvel nazarı dikkate almak lâ-
zımdırki, devair tarafından tanzim edilen istatistikler, 
gerek eşhas ve gerek teşkilâtı bü'kümdtiien alınmış ma
lumatın ttıezç ve terkibi dernektir. Eğer işbu menabii 
malumat bu hususta muavenetten, ellerinde bulunan 
vesaiki tevdiden imtina dder, gönderecek suallere ce
vap vermez veya verecekleri cevaplar gayri sahih ve
yahut natamam olursa bittabi merkez İstatistik Mü
diriyeti Umumiy esinin ve diğer istatistik dairelerinin 
mesaisi de kısmen veya tamamen gayri müsmir kalma
ya mahkûm lolur. Hatta devairi merkeziyeîer ve idarei 
bususiyeler kendilerinden talep edilecek malumatı ver-
mdkten tamamen imtina etmeseler bile gaye bu vazi
fenin alelade ifası değil, aynı zamanda matlup sıhhat 
ve süratle yapılmasıdır. Eşhası saireye gelince: 

Bunların talep edileeeik malumatı ihsaiye hususun
daki vazife ve mecburiyetlerine dair mutunu kanuni-
yemizde hiç Ibir sarahat yoktur. Bunların talep edile
cek malumata karşı lâlkayıt kalmaları veya gayri kâfi 
veyahult sıhhaittan mahrum cevaplarla iktifa ötmeleri 
daima muhtemeldir. Binaenaleyh istatistiklerimizi kavi 
esaslara rapteylemek ve cedavili ihsaiyenin ihzarına 
rmiktazi anasırın cemii tevhidi için yardımları müfit 
olabilecek kimselerin ciddî ve seri bir surette teşriki 
mesailerini temin için ihsaiyat işlerinde efrat ve de-
vaire terettüp edecdk vecaibi tayin ve bir müeyyedeye 
raptetmek zarureti aşikârdır. Alâkadaranîn cevap ita-
sındaki sükût ve teaHlÜlünün önünü alabilmek için bir 
ceza tehdidi bu itibarla pek lâzımdır. 

Lâyihada hu hususta mevzu müeyyedat natamamı 
veya yanlış malumatın itasına mani olacağı gibi, 
Cumhuriyetimizin vesaiki ihsaiye hususunda yeni cep-
hei faaliyetti neticesinde efrada terettüp eden vazaifi 
medeniyenin tamaırm ifasına hükümetin verdiği dhem-
miydti de halk nazarında bir kat daha gösterecektir. 
Lâyihanın 1, 2, 3, öcü maddeleri bu gayeleri temin 
için vazolunmuştur. Aynı zamanda efradı millete bu 
husustaki vazifterinin ifasından bir zarar terettüp et-
memesini de temin etmek icap eder. İstatistik idarei 
merkeziyelerine vesair istatistik dairelerine verilen 
mahiyeti husu'siyeyi haiz ve eşhas veya müessesaitın 
menfaati şahşiyeleriyle alâkadar malumatın ifşa edil
memesini temin hususu bu sebeple haizi ehemmiyet 
addedilmiştir. 

İstatistik mefsaisiyle meşgul memurine kendilerine 
tevdi olunacaik malumatı her ne suretle olursa olsun 

ifşaya müsaade etmek- caiz olamaz. Bu kabil esrarı 
meslekiyenin ifşası daima mucibi tecziye bir hareket 
telâkki edilmök icap dder. Bu itibarla yalnız umumî 
mahiyette ve saîlâhiyattar maikaımatin müsaade ede
ceği neşriyatın icrası münaisip mülâhaza olunmuş ve 
lâyihanın altıncı maddesi de bu mülahazata iptinaen 
vazolunmuştur. Diğer cihetten ehemmiyeti mahsuisayı 
haiz büyük anketlerde murakabe tomisyonıları teşkili, 
sualnamelerin yegân yegân tevzii gilbî hüsusaıtta me
murinin ve efradı milletin muavenetine ve hep" bir
likte teşriki mesaisine ihtiyaç görülmesi varittir. An
cak nadiren vaki olabilecdk bu kabil işlerde mıemurM 
•devlet (kâfi (gelmediği zaman hâsıl olacaik bir teşriki, 
mesaî zarurdtinin şimdiden nazarı dikkate alınması 
icap ettiği kanaatindeyim. Hulâsa, efradı millet ve de
va irden talep edilmesi zarurî görülen mahiyet ve ne
vileri ihtiyaca tabi hâlâ gayri muayyen bulunan mec
buriyetlerin lâyihadaki esbabı vazı ve tedvinleri bun
dan ibarettir. 

İşbu vecaip hakkında vazedilen mlüeyyedatı. cezai-
yede bunların mahiyetiyle mütenasip ve haddi itidal
de bulunmaktadır. 

Türkiye, 
Büyük Millet Meclisi 23.6,1927 
Dahiliye Encümeni 

Adet 
Karar No.: 86 

Kayıt No. : 1/1222 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
İRiyasdti Oelileye 

İstatistik tanzimi hususunda memurin ve müstah
demini hükümet ile idarei hususiye ve mahalliye ve 
belediyeler mıensubiM eşihals ye bilumum cem'iıyat, sili-
riükât ve müesısesata terettüp dden vazaüf haiklkınldkSklî 
kanun lâyihası encümenimize havale buyurulmaikla 
tetkik ve müzakere ölündü. - -

Memllekeıtüın ihsaliyalta lajitt malumat ve hulsusiatının 
hüsnü tanzim ve icriası içıin hükümetin esbabı mudbesii 
vaııijt 'giörüinüiş işbu lâyiha kıaınuniiye aynen kabul edl-
mjş ollmaiklıa bertnuidibi haıvaHe Adliye Encümienline 
tiakdlim. • 

Dahiliye'Bncümtehi Reisi Mazbata! Muharrirti ' 
Niğde Ahmet HİMmi 

Mehmet Âtâ 
Kâttpı Azaı 

Yozgat • -
Süleymia'p Surn 
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Aza Aza 
Çorumı Amasya 

Ismıadl Kemal' Ahmet Esat 
Aza 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 23.6.1927 

Adliye Encümeni 
Adat 
83 

Adliye Eneümerii Mazbatası 
• Riyaseti Ceileye 

İstatistik tanzimi için memurin ve müstahdemini 
hükümet ile idarei hususiye ve mahalliye ve belediye 
mensulbini eşhas ve bilumum cemiyetler, şirketler ve 
müesseselere ait vazifeler hakkındaki lâyihai kanuniye 
hükümetin ve Dahiliye Encümeninin mazbatasiyle be
raber tetkik ve müzakere olundu. 

Lâyihai kanuniye esas itibariyle encümenimizee 
kabul edilmiş ve maddelerde cüz'î tadilât icra edilerek 
müsıtacelen ve tercihan müzakeresi rieasiyle Heyeti 
Umumiyeye arz ve takdim kılınmıştır. 

Reis t 
Konya , Mazbata Muharriri 
Refik Necip Ali 
Kâtip 

Saruhan ' Kastamonu 
Kemal , Ali Nazmi 
Denizli Karesi 

Necip Ali Osman Niyazi 
Konya Bözok 

Tevfik Fikret Ham di 

Hükümeti Teklifi 

İstatistik Tanzimi Hususunda Memurin ve Müstah
demini Hükümet ile İdarei Hususiye ve Mahalliye ve 
Belediyeler Menbusini Eşhas ve Bilumum Cemiyat, 
Şürekât ve Müessesata Terettüp Eden Vazaif Hak

kında Kanun 

Birinci Madde — Memleketin her nevi faaliyet sa
halarına ait olarak ve zîrdeki şerait dahilinde icap 
eden .istatistiklerin tertibinden devair rüesası ile idarei 
hususiye ve mahalliyeler ve belediyeler rüesası ve 
mtensübini, eşhas ve bilumum cemiyat ve şürekât ve 
müessesat icrayı muavenete mecburdur. 

İkinci Madde — Devair rüesası ile idarei hususiye 
ve mahalliyeler ve belediye rüesası ve salâhiya'ttar me
murin, eşhası, bilumum şürekât merkezi İstatistik Mü-

diriyeti Umumiyesi tarafından talep olunacak ihsaî 
malumatı vermeye mecburdurlar. Bu malumat tespit 
edilen şekilde ve tayin edilen müddet içinde verilecek 
ve sıhhati müemmen olacaktır. 

Müdafaai Milliye, Bahriye ve Hariciye Vekâletleri 
ve Erkânı Harbiye! Umumiyeye ait malumat ancak 
salâhiyattar vekâlet makamımdan talep edilebilecek
tir. 

Üçüncü Madde — Gerek devairi devlete ve gerek 
idarei hususiye, mahalliye ve belediyelere ve gerek 
her nevi cemiyat, şürekât ve müessesata ait vesaik ye
dinde veya emrinde bulunanlar merkezî İstatistik Mü-
diri Umûmisi tarafından gönderilen her memur veya 
murahihasa bunları malumatı ihsaiye istihsali veya. 
mevcut olanları ikmal ve tashih zımnında ibraz ve irae 
etmeye mecburdurlar. 

İşbu vesaik ve kuyudat ibrazı için müracat eden 
memurun Mtödiri Umumî tarafından mutî bir tezke
reyi hâmil bulunması kâfi gelecektir. 

Dördüncü Madde — Başvekâlet lüzum görülen 
istatis tiklerin tanzimi için alâkadar vekâletin inzimamı 
muvafakatiyle kavanin ve nizamatı idariyeye tevfikan 
gerek devairi devlet ve gerek idarei mahalliye ve hu
susiye ve belediyeler memurin ve müstahdeminini ve 
gerek eşhası saireyi tavzif etmek salâhiyetini haizdir. 

Beşinci Madde — Herhangi bir vekâlet, Müdiri-
ydti Umumiyenin talep edeceği malumatın cem'ini 

veya itasını mahzurlu veya imkânsız gördüğü takdirde 
keyfiyeti Başvekâlete iblağ eyler. Dairenin matalibatına 
cevap verilip verilmiyeceğinin tayini Başvekâlete ait
tir. 

•Müdafaai Milliye ve Bahriye Vekaletleriyle Erkânı 
Harbiyei Umumiye Riyaseti, Müdiriyeti Umumiyenin 
taleplerine cevap verip vermemekte muhtardırlar. 

Altıncı Madde — Ferdî ve hususî bir mahiyeti 
haiz bulunan malûmatı ihsaiyenin _ mektumiydti tahtı 
temindedir ve İstatistik dairesi bunları neşir ve itfşa 
etmekten memnudur. İşbu malumatı cem'i ve tertip ile 
meşgul memurin ve müstahdemin dahi bu hususta .kaıtî 
bir ketumiyet göstermeye medburdurlar. Bu m'eyanda 
memurin ve müstahdeminin vazifeleri doîayıisiyle ıttıla 
hâsıl edecekleri her nevi ticarî ve sınaî malumat dahi 
dahildir," 

Yedinci Madde — İşbu kanunla matlup hidematm 
ifasında ihmal ve terahisi görülen memurin ve müs-. 
tahdemin Kanunu Cezanın 230 neu maddesine tevfik-
kan tecziye olunur. Malumatı ibsaiyeyi veya eşhasa ve 
onların muamelâtı hususiyelerine ait malumatı ifşa 
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eden istatistik Müdiriyeti Umumiyesi vesair devair 
memurini elli liradan üç yüz liraya kadar ağır cezayı 
nakdî ve tekerrürü halinde on beş günden iki aya 
kadar hafif hapis cezasiyle tecziye olunur ve bu hu
susta tevellüt edecek zarar ziyan dahi tazmin ettiri
lir. 

Sekizinci Madde — İkinci madde veçhile istenilen 
malumatı tayin edilen müddet içinde bilâ mazeret ifa 
etmeyen eşhas ve her nevi yerli ve ecnebi cemiyat, 
şürekât ve müessesat beş liradan yirmi liraya kadar 
hafif cezayı nakdî ve iki aya kadar hafif hapis ceza
siyle tecziye olunur. Tekemürü halinde işbu cezalar 
her defasında evvelki mahkumiyetin bir misli .tezyit 
olunur. Bilumum, cemiyat, şürukat, müessesat için 
işbu mesuliyetler müdirlerine ve onları hariçte temsil 
eden kâffei eşhasa dahi şamildir. 

Dokuzuncu Madde — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Onuncu Madde — Bu kanun icrasına İcra Vekilleri 
Heyeti memurdur; -

25 Mayıs 1927 
Başvekil Adliye Vekili 

İsmet Mahmut Esat 
Müdafaa! 'Maliye Vekili Bahriye Vekili 

Recep İhsan Beyefendi 
İmzada bulunmadı 

Dahiliye .Vekili Hariciye Vekili 
M. Cemil Doktor Tevfik Rüştü 

Maliye Vekili Maarif Vekili 
Mustafa Abdülhalik Mustafa Necati 

Nafıa Vekili Ziraat Vekili 
Behiç Mehmet Sabri 

Ticaret Vekili Sıhhiye ve Muaveneti 
Mustafa Rahmi İçtimai Vekili 

Doktor Refik 

Adliye Encümeninin Tadili 

İstatistik tanzimi hususunda memurin ve müstahdemini 
İbiükümet ile Idarei hususiye ve mahalliye ve belediye
ler mensübini eşhas ve bilumum cemiyetler ve şirketler 
ve müesseselere terettüp eden vazaif hakkında kanun 

Birinci Madde — Memleketin her nevi faaliyet sa
halarına ait olarak zîrdeki şerait dahilinde icap eden 
istatistiklerin tertibinde devair rüesası ile idarei husu
siye ve mahalliyeler ve belediye rüesası've mensübini 
eşhas ve bilumum cemiyetler ve şirketler ve müesisese-
ler muavenet icrasına mecburdur. 

İkinci Madde — Devair rüesası ile idarei hususiye 
Ve mahalliyeler ve belediye rüesası ve salâhiyattar 

ımemurin, eşhas, bilumum şiriketler merkezî İstatistik 
Müdiriyeti Umumiyesi tarafından talep olunacak 
ihsaî malumatı vermeye mebcurdurlar. Bu malumat 
tespit edilen şekilde ve tayin edilen müddet içinde ve
rilecek ve sıhhati müemmen olacaktır. Müdafaai Mil
liye, Bahriye ve Hariciye Vekaletleriyle Erkânı Har-
ibiyei Umumiyeye ait malumat ancak 'salâihiyatltar Ve
kâlet makaimından talep edilebilecektir. 

Üçüncü Madde — Aynen. 

Dördündü Madde — Aynen. 
Beşinci Madde — Bu maddeden (Celale) kelimeleri 

tayyiolunmuıştur. 
Altıncı Madde — Aynen. 
Yedinci Madde — («1er» edadı cemileri tayyedil-

miştir.) > 
Sekizinci Madde — İkinci madde veçhile istenilen 

malumatı tayin edilen müddet içinde mazeret olmak
sızın ifa etmeyen eşhas ile yeril ve ecnebi cemiyetler, 
şirketler ve müesseselerin müdir veya mümessilleri beş 
liradan yirmi beş liraya kadar hafif cezayı nakdî ve 
iki aya kadar hafif hapis cezasiyle cezalandırılır. Te
kerrüründe işbu cezalar iki kat olarak verilir. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen 
el kaldırsın... Maddelere geçilmesi kalbul edilmiştir. 

İstatistik tanzimi hususuna memurin ve müstahdemini 
hükümet ile idarei hususiye ve mahalliye ve belediye
ler mensübini, eşhais ve bilumum cemiyetler ve şir
ketler ve müesseselere terettüp eden vazaif hakkında 

Kanun 

Birinci Madde — Memleketin her nevi faaliyet 
sahalarına ait olarak zîrdeki şerait dalhilinde icap eden 
istatistiklerin tertibinde devair rüesası ile idarei husu
siye ve mahalliyeler ve belediye rüesası ve mensübini, 
eşhas ve bilumum cemiyetler ve şiriketler, müesseseler 
muavenet icrasına meoburdur. 

REİS — Maddeyi kalbül edenler el kaldırsın.. Ka
bul ötmiyenler el kaldırsın... Kaîbul edilmiştir. 

İkinci Madde — Devair rüesası ile idarei hususiye 
ve mahalliyeler ve belediye rüesası ve salâlhiyattaır me
murin, eşhas, bilumum şirketler merkezi İstatistik 
Müdiriydtİ Umumiyesi tarafından talep olunacak' 
ihsaî malumatı vermeye mecburdurlar. 

Bu malumat tespit edilen şekilde ve tayin edilen 
müddet içinde verilecek ve sıhhati müemmen olacaktır. 
Müdafaa!^ Milliye, Bahriye ve Hariciye Vekâletleri 
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ile Erkânı Harbiyei Umumiyeye ait malumat ancak 
salâhlyattar vekâlet makamından talep edilebilecektir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın.. Ka
bul etmiyenler el kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Gerek devairi devlete ve ge
rek idarei hususiye, mahalliye ve belediyelere ve gerek' 
her nevi eemiyaıt, şürekât ve müdssesata ait vesaik ye
dinde veya emrinde bulunanlar merkezî İstatistik Mü-
diri Umumisi tarafından gönderilen her memur veya 
murahhasa bunları, malumatı ihsaiye istihsali veya 
ttievcüt olanları ikmal ve tashih zımnında ibraz ve 
irae etmeye mecburdurlar. 

İşbu vesaik ve kuyudat ibrazı için müracaat eden 
memurun M'üdiri Umumî tarafından mutî bir tezke
reyi hamil bulunması kâfi gelecektir. 

REİS — Maddeyi kalbul edenler el kaldırsın.. Ka
bul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü Madde — Başvekâlet lüzum görülen is
tatistiklerin tanzimi için alâkadar vekâletin inzi
mamı muvafakatiyle kavanin ve nizamatı idariyeye 
tevfikan gerek devairi devlet ve gerek idarei mahalliye 
ve husûsiye ve belediyeler memurin ve müstahdemini 
ve gerek eşhası saireyi tavzif etmek 'salâhiyetini haiz
dir. " 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Beşinci Madde — Her hangi bir Vekâlet, Müdi
riyeti Umumiyenin talep edeceği malumatın cem'ini 
veya itasını mahzurlu veya imkânsız gördüğü' tak
dirde keyfiyetti Başvekâlete iblağ eyler. Dairenin 
ma'talilbatına cevap verilip verilmiyeceğinin tayini 
Başvekâlete aittir. 

Müdafaai Milliye ve Bahriye Vekaletleriyle Er
kânı Harbiyei Umumiyle Riyaseti, Müdiriyeti Umu
miyenin taleplerine cevap verip vermemekte muh
tardırlar. 

REİS — Kalbul edenler el kaldırsın... Kabul etmi
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Altıncı Madde — Ferdi ve hususi bir mahiyeti 
haiz bulunan malumatı ihsaiyenin mdklrumiye/tin tahtı 
temindedir ve istatistik dairesi bunları neşir ve ifşa et
mekten memnudur. 

İşbu malumatı cem ve tertip ile meşgul memurin 
ve müstahdemin dahi bu hususta kati bir ketumiyet 
göstermeğe medburdurlar. Bu mıeyanda memurin ve 
müstahdeminin vazifeleri dolayısiyle ıttıla hasıl ede
cekleri her nevi ticari ye sınai malumat dahi dahil
dir, 
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REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın.. Ka
bul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Yedinci Madde — İşbu kanunla matlup hidema-
tın ifasında ihmal ve terahisi görülen memurin ve 
müstahdemin Kanunu Cezanın 230 ncu maddesine 
tevfikan tecziye >olunur. Malumatı ihsaiyeyi veya eş
hasa ve onların muamelâtı hususiyelerine ait malu
matı ifşa eden istatistik Müdiriyeti Umumiyesi vesair 
devair memurini elli liradan üç yüz liraya kadar ağır 
cezayı nakdi ve tekerrürü halinde on beş günden iki 
aya kadar hafif hapis cezasiyl'e tecziye olunur ve bu 
hususta tevellüt edecek zarar ve ziyan dahi tazmin et
tirilir. 

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

Sekizinci Madde — İkinci madde veçhile istenilen 
malumatı tayin edilen müddet içinde mazeret olmak
sızın ifa etmiyen eşhas ile yerli ve ecnebi cemiyetler, 
şirketler ve müesseselerin Müdür veya mümessilleri 
beş liradan yirmi beş liraya kadar haJfif cezayı nakdi 
ve iki aya kadar hafif hapis cezasiyle cezalandırılır. 
Tekerrüründe işbu cezalar iki kat olarak verilir. 

REİS — Kalbul edenler el kaldırsın.... Kalbul et
miyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Dokuzuncu Madde — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Kabul edenler el kaMınsın... Kabul et
miyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Onuncu Madde — Bu kanunun icrasına İCra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

REİS — Kabul edenler el kalldırsın... Kabul et
miyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti Umumiyesini kalbul edenler el kal
dırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kalbul edil
miştir. 

20. — Posta Kanununun 11, 15 ve 16 ncı madde
lerinde muharrer ücuratın tezyidi hakkında (1/1102) 
numaralı ve Telgraf ve Telefon Kanununun 29 ncu 
maddesinin tadili hakkında (1/1108) numaralı kanun 
lâyihaları ve Posta (Telgraf ve Bütçe encümenleri maz
bataları. 

Mazbatalar okunacaktır. 
Türkiye Cumhuriyeti 

Başvekâlet 'Müsteşarlığı 14 Mart 1927 
Adet 
6/1034 

Büyük Millet Meclisi Riyasetti: CMllJesii|ûfâ 
26 Teşrinisani 1339 tarihli Rosta Kanununun 11, 

15 ve 16 ncı maddelerinde münderiç ücuratın tezyidi 
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hakkında Dahiliye Vekâleti Celilesince tanzim edilen 
ve İcra Vekilleri Heyetinin 7 Mart 1927 tarihli içti--
marnda tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan 
kanun lâyihasiyle esbabı mucibe mazbatasının musad-
dak sureti leflfen takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasının ve neticesinin işarına mü
saade buyurulmasını rica eylerim efendim, 

Başvekil • , 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Posta işlötme masarifinin ve bu işletmeye muktazi 

levazım ve ezcümle posta sürücülükleri-ücuratmın 
mahsus derecede tezayüdü posta ücuratının dahi nispe
ten ve kısmen tezyidimi icap ettirmiş olmaikla beraber 
iktisadiyatı memleket nazarı dikkate alınarak bu zam
mın gayri .mahsus bir derecede kalması da fişi esman
da tutulmuştur. 

Binaenaleyh mekatîp ve açık muhabere varakaları 
ücretleriyle taahhüt ve post-restan ücreti mâktuaları-
na birer kuruş zammolunîmuiştur. 

Kanun 

Madde 1. — 17 RebiÜlalhir 1342 ve 26 Teşrinievvel 
1339 tarihli Posta Kanununun 11, 15 ve 16 ncı mad
deleri berveçiati tadil olunmuştur. 

Madde 11. — Mekâtibin beher yirmi gram ve kü
surundan şehir dahili için dört ve şehir harici için altı 
ve açık muhabere varakalarından şehir dahili için ÜÇ 
ve şehir harici için dört kuruş ve bunların cevapları
nın her bir kısmından aynı ücret alınır. 

Madde 15. — Taahhütlü mevaddın mürsillerinden 
istiyfa olunacak ücurat bunların sıklet ve nevilerine 
göre adillerinden alınması lâzım gelen ücret ile altı 
kuruş taahhüt resmi maktuundan ibarettir. 

Madde 16. — Post-restant müraselâitın beheri için 
posta ücreti adiyesinden başka maiktuan altı kuruş 
daha istiyfa olunur. Bu ücret mahrecinde tediye edil
memiş ise gerek bidayeten vürudunda ve gerek tek
rar şevkinde mevrit postahanesinoe mürselünileyhten 
ve indelicap mahrecine iadesi halinde mürsilden bir 
kat olarak alınır. Namlarına gelecek mevaddın bilâ-
hara kendi taraflarından alhzedilmelk üzere postahane 
de tevkiflerini tahriren talep eden mürselünileyhler 
post-restan ücreti maktuasmı tediyeye mecburdurlar. 

Madde 2. — îşlbu kanun tarihi neşrinden muteber
dir. 

Madde 3. — İ&Jbu kanunun ahkâmını İcraya Da
hiliye Vekili memurdur. 

Başvekil 
îlsımet 

Müdafaa:! M'iilüye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekil 
M. Cemil 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalak 

Nafıa Vdkilü 

Ticaret Vekili 
Mustafa Rahmi 

,15 Haziran 1927 
Adliye Vekili 
Mahmut -Esat , 
Bahriye Velkffili 

İhsan 
Hariciye Vekili 

Doktor Tevfik Rüştü 
Maarif Vekâleti Vekili 

' İDdktor. Reffilk 
Ziraat Vekili 
Mehmet Salbri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçitimaiiye Vekili 

Doktor Refik 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet Müsteşarlığı 21 Mart '1927 

Adet 
' 1/1147 

'Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celüesin© 
406 numaralı Kanunun telgraf nameler ücretlerine 

müteallik yirmi dokuzuncu maddesinin tadili ile bu 
ücretlerin bir nispeti cüziye dairesinde tezyidi hakkın
da Dahiliye Vekâleti Celilesinoe tanzim edilen ve İcra 
Vekilleri Heyetinin 7 Mart 1927 tarihli içtimaında te
zekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan kanun lâ
yihasiyle esbabı, mucibe mazbatasının musaddafc su-
•reti lef fen takdim .olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına müsaade 
buyurulmasını rica eylerim efendim. 

•'•'Başvekil 
İsrnet 

Esbabı Mucibe 
T. Türkiye dahilinde halen tatibik edilmekte olan 

telgraf tarifesi vaktiyle istif ya edilmekte olan ücura-
tın ancak ruib'una tekabül eylemekle ve sahai ardiyesi 
Türkiye'ninki ile nispet kabul etmez bir derecede kü
çük olan sair mütemeddinede rner'i ücuratın çok du
nunda bulunmaktadi'r. 

27 Toprakları dahilinde nispeten- ma'kul bir ücret 
alan bu kahil küçük memalük, •huitujt ve merakiizin te-
raıkkiyatı fenniye ile mütenasip bir tarzı asrî ve fen
nide idamesinin, gerek tesisat ve gerek nakliyat bede-
lât ve ücuraıtımn gittikçe mütezayit bir surette çoğal
ması sebebiyle, masarifi azimeyi mucip olmakta bu-

747 — 



İ : 82 25 . 6 . 1927 C : İ 

lun'masını ileri sürerek beynelmilel münasebattaki üeu-
ratı intihaiyelerinin dahi tezyidini talep ederek ahi
ren Paris'te münakit beynelmilel telgraf kongresinde 
buna muvaffak olmuşlardır. 

3. Mütlakiyet ve meşrutiyet devirlerinde tereik-
Ikiyatı asriyeden, istifade edemeyen Türkiye telgraf ve 
telefon hizmeti ise inkılâbı milliye diğer sahalardan 
daha ziyade inkişafa muhtaç bir halde girmiş bulunu
yordu. Buna binaen Cumhuriyet Posta ve telgraf ida
resi mevcut merkezlerini icabatı asriyeye göre teçhiz 
tevessül ile beraber bu meyanda bazı tesisatı asriye 
vücude getirmeye müsaraat etti. 

'Harbi umuminin bütün cihanda tevlit ettiği yeni 
şeraiti iktisadiye meydana getirilen her yeni şey için 
azîm masarif ihtiyarını istilzam etmektedir. Bundan 
maada şebekenin yeni makam devletin vaziyeti coğ-
rafiyesine göre tadili ve Teşkilâtı Mülkiye Kanununa 
göre yeniden tesisi icap eden hutütun tesis ve hüsnü
halde idamesi için de keza külliyetli masraf ihtiyarı 
lâzım gelmiştir. , 

4. Telgraf ve telefona müteallik olarak yapılacak 
ıslahat ve terakkiyatın istilzam ettiği ve edeceği tek
mil masarifin müstenidi ileyhi olması iktiza eden va
ridatın ve bir netice telgraf ücuratının da o nispette 
tezyidi icap ederse de memleket iktisadiyatı üzerindeki 
tesiri gayri mahsus olmak üzere tekliıf edilen miktar 
pek cüzî bulunmuştur. 

5. Mazharı ka'bul olacağı kuvvetle memuldur. 

Kanun 
Madde 1.—406 numaralı Telgraf ve Telefon Ka

nununun yirmi dokuzuncu maddesi atideki şekilde ta
dil edilmiştir. 

Kuruş Para 

20 — 

20 

Aynı Şehir dahilindeki merakiz ara
sında teati olunacak telgrafnameler
den yirmi kelimeye kadar. 
Aynı şehir dahilindeki merakiz ara
sında teati olunacak telgrafnameler-
den yirmi kelimeden fazlası için be
her kelimede. 
Şehir haricinde teati olunacak tel
grafnamelerden beher kelimede. 
Türkçe matbuata ait .telgrafname
lerden beher kelimede. Her nevi 
müstacel telgrafnamelerden adi tel-
rafnamenin üç misli ücret. 

Kuruş Para 

20 

20 

10 

40 

1000 

0 Bilumum mekâtip talebesiyle jan
darma ve efradı askeriyeden başça
vuşa kadar (Başçavuş dahil) olan
lara münhasıran harçlık olarak aza
mi bin kuruşu muhtevi posta ve 
telgraf ve telefon idareleri vasıtasiy-
le verilen havale telgrafnamelerinden 
beher kelimede. 

0 Sureti telgrafnamelerden her suretin 
ihtiva edeceği beher elli kelime ve 
kesri için (Mürsil veya mürselinileyh 
tarafından suret veya aslı bilaharâ is
tenilen telgrafnamelerden aynı üc
ret alınır) müstacel telgrafname su
retlerinden iki misli ücret. 

0 Postrestant veya telgraf restant tel
grafnamelerden alınacak ücret post
restant mektuplarından alınan ücre
tin aynıdır. Mu'kabeleli telgrafna
melerden mukabele ücreti olarak 
asıl telgrafnamenin nısıf ücrete mü
savi bir ücret (Şehir dahili telgraf -
nameler için mukabele ücreti 10 ku
ruştan dun olamaz.) 

0 Teslim ihbarnameli telgrafnameler
den telgrafla teslim ihbarı için. 
Teslim ihbarnameli telgrafnameler
den taahhütlü teslim ihbarı ücreti 
cevaplı taahhüt ücretinin aynıdır,. 

Teslim ihbarnameli telgrafnameler
den posta ile teslim ihbarı ücreti adi 
taahhüt ücretinin aynıdır. 

0 Keşideden evvel tevkifi mürsil tara
fından talep olunan telgrafnameler
den (Mütebaki ücret mürsiline iade 
olunur,) 

0 Sai ücreti olarak telgraf merkezinden 
itibaren beher saatta. 

0 Muhtasar adresli telgraf nameler için 
ücreti kaydiyei seneviye (Nısıf üc
retle bir aylık kayıt dahi caridir.) 

Madde 2. — İşbu Kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

—• 748 — 



İ : 82 25 . 6 . 1927 C : 1 

Madde 3. — işbu Kanunun ahkâmını icraya Da
hiliye Vekili memurdur. 13 Mart 1927 

Başvekil Adliye Vekili 
İsmet Mahmut Esat 

Müdaf aaıi Milliye Vekili 
Recep Beyefendi 

İmzada bulunmadı. 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Nafıa Vekili 
Behiç 

Ticaret Vekili 
Mustafa Rahmi 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Maarif Vekâleti Vekili 
Doktor Refik 

Ziraat Vekili 
Mehmet Sâbri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Posta ve Telgraf Encümeni 

Sayı : 17 30.5.1927 

Posta ve Telgraf Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Dahiliye Vekâleti tarafından tanzim ve İcra Ve
killeri Heyetince tasvip olunarak Başvekâleti Celile-
den gönderilen ve posta telgraf ücretlerinin tezyidini 
mutazammın olan iki kanun layihası icabeden posta 
ve telgraf memurları huzuriyle müteaddit defa mü
zakere edildi. Her iki kanunun esnayı müzakeresin
de, gerek posta ve gerek telgraf ücretlerinin tezyit 
edilmesinin muhabere adedine menfi tesirat icra et
tiği muhtelif memleketlerde bu hususta yapılan tec
rübeler üzerine tahakkuk etmiş bir keyfiyet olup, 
masarif ve iktisatça inkişaf ve terakkisi matlup olan 
memleketimizde ise halen alınmakta olan ücretlerin 
haddi • kifayede olması ve tezyidi halinde varidatın 
artması değil, bilakis eksilmesi ihtimali varit olduğu 
mütaîaalariyle' posta ve telgraf ücretlerinin tezyidi 
pek ziyade şayanı teemmül ve ihtiyat görülmüş ve 
mahaza hükümetin serdeylediği esbabı mucibeye ve 
tezyidi teklif olunan miktarların cüzi yetine binaen 
kabulü ekseriyetle muvafık görülmüştür. Ücretlerin 
tezyidi Heyeti Celilece kabul buyurulduğu halde ge
rek. posta ve gerek telgraf muhaberatı üzerine ne gibi 
tesir icra" edeceği ve muhaberatta vaki olacak temev-
vücat tamamiyle anlaşılmak için dairei aidesince 

muntazam ihsaiyat tutulmasına encümenimiz ehem
miyeti mahsusa vermiş ve şekle ait noksanları ifomal 
olunan layihai kanuniyeler bermucibihavale Bütçe 
Encümenine tevdi edilmiştir. 
Posta ve Telgraf Encümeni 

Reisi Namına 
Trabzon 
Abdullah 

Kâtip 
Çorum 

İsmail Kemal 
Aza 

Giresun 
Tâhir 

~ 
Aza 
Sivas 
Ziya 

Mazbata Muha 

Aza 

Aza 
Giresun 

Ali Şevket 

406 Numaralı ve 26 Teşrinisani 1339 "tarihli Posta 
Kanununun Posta Ücretlerine Müteallik Bazı Mad

delerinin Tadili Hakkında Kanun 

Birinci Madde — 26 Teşrinisani 1339 tarihli Pos
ta Kanununun on birinci, on beşinci ve on altıncı 
maddeleri atideki veçhile tadil edilmiştir : 

Madde 11. — Mekâtibi beher yirmi gram ye kü
surundan şehir dahili için dört ve şehir harici için 
altı ve açık muhabere varakalarından şehir dahili için 
üç ve şehir harici için dört kuruş ve bunların cevap
ların her bir kısmından aynı ücret alınır. 

Madde 15. — Taahhütlü mevaddın mürsillerinden 
istiyfa olunacak ücurat bunların siklet ve nevilerine 
göre adilerinden alınması lazım gelen ücret ile altı 
kuruş taahhüt resmi maktuundan ibarettir, 

Madde 16. — Postrestant müraselatın beheri için 
posta ücreti adiyesinden başka mâktuan altı kuruş 
daha istiyfa olunur. Bu ücret mahrecinde tediye edil
memiş ise gerek bidayeten vürudunda ve gerek tek
rar şevkinde mevrit postahanesince mürseliniieyhten 
ye indelicap mahrecine iadesi halinde mürsilden bir 
kat olarak alınır. Namlarına gelecek mevaddın bila-
hara kendi taraflarından ahzedilmek üzere postaha-
nede tevkiflerini tahriren talep eden mürselinileyhler 
postrestant ücreti maktuasını 'tediyeye mecburdurlar. 

İkinci Madde — İşbu Kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Üçüncü Madde — İşbu Kanunun ahkâmını icraya 
Dahiliye Vekili memurdur. 
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406 Numaralı ve gubat 340 Tarihli Telgraf ve Tele
fon Kanununun Tel'grafname Ücretlerine Müteallik 
Yirmi Dokuzuncu Maddesinin Tadiline Dair Kanun. 

Birinci Madde — 4 Şubat 1340 tarihli Telgraf ve 
Telefon Kanununun 29 ncu maddesi atideki veçhile 
tadil edilmiştir. 

Madde 29 — 

Kr. Para 

20 0 Aynı şehir dahilindeki merakiz arasın
da teati olunacak telgraf namelerden 
yirmi kelimeye kadar. 

l! 0 Aynı şehir dahilindeki merakiz arasın
da teati olunacak telgrafnamelerden yir
mi kelimeden fazlası için beher kelime
de. 

2 20 Şehir haricinde teati olunacak telgraf
namelerden beher kelimede. 

1 0 Türkçe matbuata ait telgrafnamelerden 
beher kelimede. 

Her nevi müstacel telgrafnamelerden 
adi telgrafnamenin üç misli ücret. 

İl 0 Bilumum mekâtip talebesi ile jandarma 
ve efradı askeriyeden başçavuşa kadar 
(Başçavuş dahil) olanlara münhasıran 
harçlık olarak azami bin kuruşu muh
tevi Posta ve Telgraf ve Telefon İdare
leri vasıtasiyle verilen havale telgrafna-
melerinden beher kelimede. 

20 0 Sureti telgrafnamelerden her suretin 
ihtiva edeceği beher elli kelime ve kesri 
için (Mürsil veya Mürseİinileyh tarafın
dan suret veya aslı bilahara istenilen 
telgrafnamelerden aynı ücret alınır) müs
tacel telgraf name suretlerinden iki mis
li ücret. 

Postrestant veya telgrafrestant telgraf
namelerden alınacak ücret postrestant 
mektuplardan alınan ücretin aynıdır. 

Mukabeleli telgrafnamelerden mukabe
le ücreti olarak asıl telgrafnamenin nı
sıf ücretine müsavi bir ücret (Şehir da-
.hili telgrafnaımeler için mukabele ücreti 
on kuruştan dun olamaz) 

Kr. Para 

20 

10 

40 

1000 

0 Teslim ihbarnameli telgrafnamelerden 
telgrafla teslim ihbarı için. 
Teslim ihbarnameli telgrafnamelerden 
posta ile testim ihbarı ücreti adi taah-
ahhüt ücretinin aynıdır. 
Teslim ihbarnamelerin taahhütlü teslim 
ihbarı ücreti cevaplı taahhüt ücretinin 
aynıdır. 

0 Keşideden evvel tevkifi mürsil tarafın
dan talep olunan telgrafnamelerden 
(Mütebaki ücret mürsiline iade olunur) 

0 Şai ücreti olarak telgraf merkezinden 
itibaren beher saatta. 

0 Muhtasar adresli telgrafnameler için 
ücreti kaydiyei seneviye (Nısıf ücretle 
altı ve rüb'u ücretle üç aylık ve yüz yir
mi beş kuruş ücretle bir aylık kayıt dahi 
caridir.) 

İkinci Madde .— işbu Kanun neşri târihinden 
muteberdir. 

Üçüncü Madde ,-— İşbu Kanunun ahkâmını icra
ya Dahiliye Vekili memurdur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Encümeni 

223 Karar Numarası 
1/1102-1108 Kayıt Numarası 

Bütçe Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Posta Kanununun 11, 15 ve 16 ncı maddelerinde 
muharrer ücuratın tezyidi ile Telgraf ve Telefon Ka
nununun yirmi dokuzuncu maddesinin tadili hakkın
da olup, 15 ve 26 Mart 1927 tarihlerinde Posta ve 
Telgraf ve Bütçe Encümenlerine havale buyurulân iki 
kıta kanun layihası Posta ve Telgraf Encümeni maz-

, batalariyle birlikte encümenimize tevdi kılınmakla 
Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik Bey hazır oldu
ğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Posta ve Telgraf ücuratının birer miktar tezyidi 
1927 senei maliyesi bütçesinin encümenimizde müza
keresi esnasında derpiş olunmuş ve her iki kısma ait 
varidat miktarı dahi bu dairede tahmin edilmiş ol
makla teklif olunan iki layihadan postaya ait ücura
tın teklif veçhile aynen ve telgraf ücuratına ait layi
hanın dahi tadilen kabulüne karar verilmiş ve her iki 
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layihayı tevhiden yeniden tanzim kılınan layihai ka
nuniye müstacelen müzakere buyurulmak üzere He
yeti Umumiyeye arz ve takdim kılınmıştır. 

23 Haziran 1927 
Reis Mazbata Muharriri 

Çatalca Gaziantep 
Şakir Ali Cenani 
Kâtip ' 

Konya îzmir 
Fuat Ahmet Münir 

İsparta Diyarbekir 
Mükerrem Şeref 
Hakkâri Gaziantep 

Asaf Ahmet Remzi 
Kütaihya Giresun 

Mehmet Nuri Musa Kâzım 
İstanbul Konya 

Tevfik Fikret Kâzım Hüsnü 
İstanbul 
Ali Rıza 

Bütçe Encümeninin Tadili 

26 Teşrinisani 1339 Tarihli Posta Kanunu İle 4 Şubat 
1340 Tarihli Telgraf ve Telefon Kanununun Bazı 

Maddelerini Muaddil Kanun. 

Birinci Madde — 26 Teşrinisani 1339 tarihli ve 
376 numaralı Posta Kanununun 11, 15 ve 16 ncı 
maddelerinde muharrer ücretlere birer kuruş zam 
olunmuştur. 

İkinci Madde — 4 Şubat 1340 tarihli ve 406 nu
maralı Telgraf ve Telefon Kanununun 29, ncu mad
desinde: Şehir haricinde teati olunacak telgraf name
lerin beher kelimesinden alınacağı muharrer iki ku
ruş iki buçuk kuruşa. 

'Postrestant veya telgrafrestant telgrafnamelerden 
seyyanen alınacağı muharrer beş kuruş altı kuruşa, 

MukabelelL telgrafnamelerden mukabele ücreti 
olarak alınacağı gösterilen asıl telgraf name ücretinin 
rüb'u. nısfına, 

Teslim ihbarnameleri telgrafnamelerden posta ile 
teslim ihbarı için alınacağı muharrer beş kuruş altı 
kuruşa. 

Teslim ihbarnameli telgrafnamelerden taahhütlü 
teslim ihbarı için alınacağı; muharrer on kuruş on iki 
kuruşa. 

Sai ücreti olarak telgraf merkezinden itibaren be
her saatte alınacağı muharrer yirmiş. beş kuruş kırk 
kuruşa. 

İblağ olunmuştur. 
Müstacel telgrafname suretlerinden adi telgrafna

me suretlerinin iki misli alınır. 
Üçüncü Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 
Dördüncü Madde — Bu Kanunun ahkâmını icra

ya Adliye ve Dâhiliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
mütalaa var mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kalbul 
edilmiştir. 

Posta Kanunu İle Telgraf ve Telefon Kanununun 
Bazı Maddelerini Muaddil Kanun. 

Birinci Madde — 26 Teşrinisani 1339 tarihli ve 
376 numaralı posta kanunun 11, 15 ve 16 ncı mad
delerinde muharrer ücretlere birer kuruş zammolun-
muştur. 

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

İkinci Madde — 4 Şubat 1340 tarihli Ve 406 nu
maralı telgraf ve telefon kanununun 29 ncu madde
sinde : 

Şehir haricinde teati olunacak telgraf namelerin 
beher kelimesinden alınacağı muharrer iki kuruş iki 
buçuk kuruşa, 

Postrestant Veya telgrafrestant telgrafnamelerden 
seyyanen alınacağı muharrer beş kuruş altı kuruşa. 

Mükabeleli telgrafnamelerden mukabele ücreti 
Olarak alınacağı gösterilen asıl telgrafname ücretinin 

"Tüb'u nısfa, 
Teslim ihbarnameleri telgrafnamelerden posta ile 

teslim ihbarı için alınacağı muharrer beş kuruş altı 
kuruşa, 

Teslim ihbarnameli telgrafnamelerden taahhütlü 
teslim ihbarı için alınacağı muharrer on kuruş on İki 
kuruşa, 

Sai ücreti olarak telgraf merkezinden itibaren be
her saatte alınacağı muharrer yirmi beş kuruş kırk 
kuruşa,' ". • 

İblağ olunmuştur. 
Müstacel telgrafname suretlerinden adi telgrafna

me suretlerinin iki misli alınır. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim,-bu 
maddenin son fıkrasında küçük bir tashih yapılması 
lazım olduğu kanaatindeyim. Müstacel telgraf name
ler zâten asıllarının üç misli ücrete tabidir. Yalnız 
bilhassa matbuat telgrafları mevzubahis olduğu va-
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kitte telgrafnameierde tereddüt hâsıl oluyor. Asıl ka
nunda «Adi telgrafnamenin üç misli ücret alınacak
tır» ibaresi vardır. Onun için telgrafnameler tereddüt 
geçiriyorlar, bu itibarla müstacel telgrafname diye 
başlayan fıkranın şu şekilde tadil edilmesini istirham 
edeceğim. «Müstacel telgraf nameler den asıllarının üç 
misli, müstacel telgrafname suretlerinden suret ücre
tinin iki misli ücret alınır» Bu dahi aynı manadadır. 
Yalnız bu vesileyle tatbikatta hâsıl olan tereddüdü 
izale etmiş oluyoruz. 

REİS — Madde hakkında başka söz isteyen^var 
mı? Hakkı Tarık Beyin takriri okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 

İkinci maddenin son fıkrasının şu suretle tadilini 
teklif ederim. 

•«Müstacel telgrafnamelerden asıllarının üç misli; 
müstacel telgrafname suretlerinden suret ücretinin iki 
misli ücret alınır» 

Giresun 
Hakkı Tarık 

REİS — Mütalaa var mı? 

BÜTÇE ENCÜMENİ NAMİNA AHMET REM
Zİ BEY (Gaziantep) — Encümen bu şekil tadili ka
bul ediyor. 

REİS — Efendim, maddeyi takrire göre tashih 
ediyoruz. 

Efendim; bu tashih veçhile maddeyi reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu Kanun neşri -tarihinden 
muteberdir. 

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

Dördüncü Madde — Bu Kanunun ahkâmını ic
raya Adliye ve Dahiliye Vekilleri memurdur. 

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

Kanunun Heyeti Umumiyesini tayini esami ile 
reye arz ediyorum. Reylerinizi istimal buyurunuz. 

21. — 1/1047 numaralı Hariciye Vekâleti teşkila
tı kanun layihası ve Hariciye ve Bütçe Encümenleri 
mazbataları.. 

REİS — Mazbatalar okunacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet Müsteşarlığı 19 Kânunisani 1927 

Adet : 6/377. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

31 Mart 1926 tarih ve 788 numaralı Memurin Ka
nununun ikinci maddei muvakkatesinin fıkrai ahire-
sine tevfikan Hariciye Vekâleti Celilesince tanzim 
edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 9 Kânunisani 1927 
tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tas
vip olunan Hariciye Vekâleti teşkilat kanunu layiha-
siyle esbabı mucibe mazbatasının musaddak sureti 
leffen takdim olunmuştur. 

Müktezasının ifasına ve neticesinin işarına müsa
ade buyurulmasim rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Memurin Kanununun ikinci maddei muvakkatesi

nin fıkrai ahiresine tevfikan memurini hariciyenin 
tayin ve terf ilerini muntazam bir kaideye rap t ile bir 
taraftan hukuklarının diğer taraftan hizmetlerinden 
azami derecede istifade imkânının temini ve ileride 
memleketi layık olduğu şekilde temsil ve kendilerin
den beklenilen vazaifi bihakkın ifa edebilecek bir he
yeti memurin yetiştirmek esbabının ihzarı gayesiyle 
memaliki sairede cari esasat tetkik olunduktan ve 
ihtiyacatımızla vaziyeti hazırai hariciyemiz nazarı 
dikkate alındıktan sonra melfuf layihai kanuniye tan
zim kılınmıştır. 

Mütalaasından, müsteban olacağı üzere memuri
ni hariciye, vazifelerinin mahiyeti itibariyle üç sınıfa 
tefrik olunmuş bunlardan esası teşkil eden «Meslek 
memurları» zümresine duhul için diğer iki sınıf me
muriyetine ibrazı liyakat ve ikinci maddedeki evsafı 
ihraz şartiyle, hak verilmiştir. Yetişecek memurinin 
lazım gelecek tecrübe ve vukufu iktisap eylemelerini 
temin ve terfi ve terakki esasatını tayin etmek üzere 
de her sınıf için muayyen müddetler tespit kılınmış
tır. Muayyen bir mertebeye kadar terfiler tamamen 
sabit bir hale ifrağ edilmiş ve memleketi hariçte re
sen temsil edecek sınıflar için bazı kuyut ve şurut 
vazedilmiştir. 

Memurin hem merkezde hem hariçte iktisabı mü-
marese edebilmeleri ve merkezde istihdam edilen me
murin ile memaliki ecnebiyede bulunan memurin 
mümkün mertebe şeraiti mütesaviyede bulunmalarını 
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temin maksadiyle taşra ile merkez arasında ahvali 
umumiye ve adiyede rulman usulü tesis edilmiştir. 
Her ne kadar miemaliki sairede bilcümle memurini 
hariciyenin şahsi merte'be ve maaşları mevcut ve bu 
usul mucibi muhassenatı azime ise de bütçemizin 
şekli hazırıyle bunun tamamen tatbikini temine mu
vaffakiyet elvermemiş mahaza memurini lüzumuna 
göre maaş ve mertebesine halel gelmemek şartiyle is
tediği yerde istihdam için Vekâlete hak verilmiştir. 

Mezuniyet ve vekâlet gibi, mesaif de ihtiyacata 
muvafık birer usule raptedilmiştir. 

Müdafaai milliye cephesinin sahai siyasiyede 
müdafileri olan hariciye memurlarının Cumhuriyeti
mizin menafii aliyesine hizmet edebilecdk bir şekil
de yetişmelerini temin ve terfi ve terfihlerini muay
yen ve sabit kaidelere rapt maksadiyle tanzim olunan 
bu kanunun mükemmeliyeti iddia olunamamakla be
raber her halde bir noksanı ikmal edeceği derkâr-
dır. 

Maddelerin tetkiki kanunun ruhu hakkında daha 
vazıh ve mükni bir fikir vereceğinden işbu esbabı 
mucibe layihasında tavzihatı mufassala itasına lüzum 
görülmetniştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hariciye Encümeni 

17 Karar 4.5.1927 

- Hariciye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

31 Mart 1926 tarihli Memurin Kanununun ikinci 
muvakkat maddesindeki sarahate istinaden hükümet
çe tanzim ve Meclisi Âliye sevk edilmiş olan Harici 
Teşkilat Kanunu Encümenim'izce mütalaa olundu. 

Keyfiyet Hariciye Vekilinin huzüriyle ledelmüza-
kere bu bapta icabeden tadilat bilicra Heyeti Umu
miyetim nazarı tasvibine arz edilmiştir. 

Hariciye Encümeni Reisi Namına 
Mazbata Muharriri 

Menteşe İstanbul 
Şükrü Kaya Tevfik Kâmil 

Kâtip Aza ' 
Ahmet Münir. 

Aza Aza 
Saraçoğlu Şükrü Cevat Abbas 

Aza 
Saffet 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Encümeni 

224 Karar Numarası 
1/1047 Esas Numarası 

Bütçe Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Hariciye Vekâleti teşkilatı hakkında Başvekâlet
ten varit olup, 22.1.1927 tarihinde Hariciye ve Bütçe 
Encümenlerine havale buyurulan kanun layihası Ha
riciye Encümeni mazbatasiyle birlikte Encümenimize 
tevdi kılınmakla Hariciye Müsteşarı Şevki Bey hazır 
olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Layihai Kanuniye Memurin Kanununun ikinci 
maddei muvakkatesinin fıkrai ahiresine müsteniden 
tanzim edilmiş olup, Hariciye memurlarının tayin, 
terfi ve mertebeleri ile tabi olacakları ahkâmı saire-
yi esaslı kaidelere raptetmekte ve bu suretle Hariciye 
mesleğinin mazbutiyetinin temini matuf bulunmak
tadır. Hariciye mesleğinin nezaketi mahsusası derkâr 
olduğundan layihai kanuniyenin diğer mümasil teş
kilat kanunlarından tefrikan mütalaa ve tetkiki en-
cümenimizce de tensip olunmuş ve layiha Heyeti 
Umumiyesi itibariyle şayanı kabul görülmüştür. İcra 
kılınan tadilat berveçhizirdir. 

Layiha muhteviyatı itibariyle daha ziyade Memu-
- rin Kanununun maddei muvakkatesinde derpiş edi

len memurinin sureti intihap ve terfileri vazife ve sa
lâhiyetlerinin tayin ve tahdidi gibi hususatı ihtiva et
mekte bulunduğundan serlevhası Hariciye Vekâleti 
Memurin Kanunu şeklinde tespit olunmuştur. 

Teklif edilen layihanın ikinci maddesi meslek 
memurluğuna intihap olunacak memurin için âli 
tahsil görmüş olanlara ve Fransızca'dan başka diğer 
ecnebi lisanlarına da vakıf bulunanlara hakkı rüçhan 
tanınması suretiyle tadil edilmiştir. 

Üçüncü Maddeye ihtisasa daha ziyade mevki ve 
kıymet verilmiş olmak için şehbenderlik mesleği ile 
siyasi mesleğin tamamiyle tefrik edilmesi ve kati bir 
zaruret hissetmedikçe birinden diğerine nakledilme-
mesi için kuyudu mania vazolunrnuştur. 

Altıncı madde, bütçede derpiş edilmesi lazım ge
len tahsisat mevzuuna taalluk ettiğinden 17 nci mad
denin tamamı ile on sekizinci maddenin bazı fıkraları 
Maaş Kanununda hal ve intaç edilmiş olduklarından 
tay ve on üçüncü maddedeki senelik izin Memurin 

i Kanunundaki esası umumiye tevfikan bir. aya tenzil, 
[ on beşinci maddede mütalaa edilen sefir ve şehben-
l derler mezuniyetleri esnasında verilecek tahsisat me-
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selesi Maaş Kanunundaki hükmü sariha tevfik edil
miştir. Bundan başka yapılmış olan cüzi tadilat ya 
münhasıran şekle ait veyahut ayrı ayrı zikrü ityana 
değmez teferruata müteallik olmak itibariyle tahsili
ne mahal görülmemektedir. 

Maruzatı ânife dairesinde tadilen tanzim olunan 
layihanın müstacelen müzakeresine müsaadeleri istir-
hamiyle Heyeti Umumiyeye arzına karar verildi. 

~ " 24 Haziran 1.927 
Reis Mazbata Muharriri 

Çatalca Gaziantep 
Şakir Ali Cenani 
Kâtip 
Konya İzmir 
Fuat Ahmet Münir 

İsparta Diyarbekir 
Mükerrem Şeref 
Gaziantep Çorum 

Ahmet Remzi Ziya 
Giresun 

Musa Kâzım 

Hükümetin Teklifli 

Hariciye Vekâleti Teşkilat Kanunu 

Madde 1. — Hariciye Vekâleti memurini berveç-
hiati üç sınıftan mürekkeptir, 

1. Meslek memurları, 
2. İdari memurlar, 
3. Mütehassıslar. 
Madde 2. — Meslek memurları Memurin Kanu

nunda muayyen şeraitten başka Hariciye Vekâletince 
muktazi malumatı umümiyeyi haiz ve Türkçe ve 
Fransızca bihakkın kitabet ve tekellüme muktedir 
bulunanlar meyamnda vekâlet tarafından tanzim edi
lecek talimatnameye tevfikan bilimtihan intihap ve 
tayin olunur. 

Meslek memurlarının ihraz edecekleri meratip ile 
gerek bunların ve gerek merkezde müdür ve müşa
virlerin tayin ve terfileri kararname ile icra edilir. 
Terfii meratip cetvelleri her sene 1 Haziran ve bir 
Kânunuevvelde tanzim edilir. 

Umuru siyasiye, şehbenderi ve ticariye müdüriyeti 
umumi yeleri ile müşaviri siyasilik ve umuru idariye 
şuibesi. müdüriyeti memurini ancak balâdaki şeraiti 
haiz alanlar meyanından intihap ve tayin olunur. 

Madde 3. — Meslek memurları (1) Büyükelçi, 
(2) Birinci sınıf elçi, (3) İkinci sınıf elçi, (4) Elçilik 
birinci sınıf müsteşarı ve Başşehbender, (5) Elçilik 
ikinci sınıf müsteşarı ve birinci sınıf şehbender, (6) 

Elçilik Başkâtibi ve İkinci sınıf şehbender, (7) Elçi
lik ikinci kâtibi ve müstakil şehbender vekili, (8) El
çilik üçüncü kâtibi ve şehbender vekili kançılarlar
dan mürekkep olup ve bu memuriyetlerin mertebe 
itibariyle merkezde muadilleri berveçhiatidir. 
Büyükelçi 
Birinci sınıf elçi Müsteşar. 
İkinci sınıf elçi 
Elçilik 'birinci ve ikinci iMüdiri Umumî ve. Mü-
sınıf müsteşarı ve baş- şaviri siyasî 
şehbender. 
Elçilik ikinci sınıf müs
teşarı birinci sınıf şehben
der Müdür 
Elçilik başkâtibi, ikinci 
sınıf şehbender 
Elçilük başkâtibi - ikinci 
sınıf şehbender 
Elçilik ikinci kâtibi - Müs
takil şehbender vekili Mümeyyiz - Başkâtip 
Elçilik ikinci kâtibi - Müs
takil şehbender vekili 
Elçilik üçüncü kâtibi -
şehbender vekili kançı- İkinci kâtip 
lar 

Madde 4. — Meslek memuru sınıfına dair olan
lar merkezde iki sene üçüncü kitabette hüsnü hizmet
ten sonra üçüncü maddede münderiç sekizinci mer
tebeye ve sekizinci ve yedinci meratipte üçer ve al
tıncı ve beşinci dördüncü meratipte dörder sene hüs
nü hizmetten sonra terfii mertebeye kesbi istihkak 
ederler. Mahaza elçilik birinci sınıf müsteşarlığı ve 
başşehbenderlik meratibine terfi için dört sene hüs

nü hizmetle beraber resen ifayı memuriyet için lâzım 
gelen evsafı mahsusayı haiz bulunmak meşruttur. 
Meslek memurlarının ihraz eyledikleri meratibin ma
aş ve tahsisatlarına istihkaklar münhal vükuiMe mu
kayyettir. 

Madde 5. — Meslek memurlarının resen memu
riyete tayini âmirlerinden lâakâl ikisinin ehliyet ve 
liyakatleri hakkında hüsnü şahadetleriyle vekâletin 
takdirine vabestedir. 

Akdemi ehliyet ve liyakatleri amirlerinden lâakal 
üçünün ifadei tahririyesiyle sabit olanlar resen me
mur tayin edilemez ve sicillerine ol suretle şerh ve
rilir. 

Resen memur olamayan bu gibi memurin yirmi 
beş sene hizmetten sonra bir derece terfi yani ma
fevk maaş ile tekaüde sevkolunur. 
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Madde 6. — Sekizinciden beşinci mertebeye • ka
dar meslek memurları üç sene müddetle memur bu
lundukları memleketlerin lisanlarını tercüme ve tekel
lüm edecek derecede öğrenmedikçe terfii mertebeye 
kesbi istihkak edemezler. 

Madde 7. — İdari memurlar, yalnız merkez .me
muriyetlerinde veya elçiliklerde evrak memurluğunda 
istihdam edilecek memurinden mürekkep "olup, ta-
limatnamei mahsusuna tevfikan bilimtihan intihap 
ve tayin olunurlar. 

Bunlar ikinci maddedeki şeraiti haiz oldukları 
takdirde bilirritihan meslek memurini meyamna da
hil olabilirler. 

Madde 8. — Mütehassıslar hukuk müşavirliği ile 
tercüme heyetlerinden mürekkep olup, talmıatnamei 
mahsusuna tevfikan bilimtihan intihap ve tayin olu
nurlar. 

Bunlar ikinci maddedeki şeraiti haiz oldukları 
takdirde bilimtihan meslek memurini meyanına dahil 
olabilirler. 

Madde 9. — Meslek memurları ile idari memur
ların mütehassısların maaş ve temsil tahsisatlarının 
miktarı her sene bütçesinde tespit olunur. Meslek 
memurları mertebelerine veya memuriyete muhassas 
maaş ve temsil tahsisatları ve mahalli hayat pahalılı
ğı zammı ile gerek merkezde ve gerek hariçte her 
hangi bir vazifede istihdam edilebilirler. 

Madde 10. — Her hangi bir memuriyetin inhilali 
halinde madun sınıfındaki memurlardan dördüncü 
maddedeki kıdem şartını ikmal etmiş olanlar, bulun
madığı takdirde münhal mafevk memuriyette haiz 
bulunduğu mertebeyi muhafaza etmek üzere bunlar
dan en kıdemlisi tayin edilir ve yeni memuriyetinin 
maaş ve tahsisatını alır. Kıdemini ikmal edince mer
tebeyi de ihraz eyler. 

Madde ,11. — Memaliki ecnebiyedeki memurin 
mahalli memuriyetlerinde ipkalarında vekâletçe bir 
zarureti mahsusa mevcut olmadıkça nihayet dört se
nede bir kere merkeze celp ve istihdam olunacaklar 
ve yerlerine merkezde bir seneden dun olmamak şar-
tiyle en ziyade kalmış memurin gönderilecektir. 

Madde 12. — Esbabı siyasiye ve idariyeden do
layı memurinin nakil ve tahvillerine Hariciye Veka
leti salâhiyettardır. 

Madde 13. — İdari memurlarla mütehassıslar 
terfi ve zam hususlarında Memurin Kanununun ah
kâmına tabi olup meslek memurlarının işbu kanu
nun yirmi birinci maddesinden sureti istifadeleri dör
düncü maddedeki müddetlerin ikmali ile mukayyet-

1 tir. Muayyen müddetler haricinde ahkâmı umumiye 
caridir. 

Madde 14. — Kadınlar kayıt ve dosya memuri-
yetleriyle daktilograflikta istihdam olunurlar. 

Madde 15. — Hâriciye memurları teehhüUerin-
den evvel tahriren vekâletin muvafakatim istihsal 
edeceklerdir. 

Mezuniyet 
Madde 16. — Elçilik memurini azimet ve avdet 

müddetleri dahil olmak üzere senede iki ay mezu
niyet alabilirler. Senelik mezuniyetin ikisini cem et
mek caizdir. Ziyadesi sakıt olur. Azimet ve avdet 
müddetleri bir ay ve daha ziyade olan mahallerde
ki memurine verilecek mezuniyetler müddeti seya
hat hariç tutulur. İşbu seyahat müddeti Hariciye Ve
kâleti tarafından tespit olunan müddetle mukayyet
tir. -

Madde 17. — Senelik mezuniyetten hariç olarak 
azimet ve avdet müddetleri dahil ve yekûnu senede 
on beş günü tecavüz etmemek üzere elçilik memu
rinine hasbelicap vekâletten ve ahvali müstacelede 
elçi tarafından Vekâlete malumat verilerek mahalli 
memuriyetlerinden infikâke ruhsat verilir. 

Şehbenderlik memurini de amiri tarafından elçi-
I lik veya maslahatgüzarlığa müracaat edilmek üzere 
j bâlâdaki müddet zarfında mezunen infikâk edebilir-
| 1er. 
| Madde 18. — Resen memur olanlar müstesna ol

mak üzere mezuniyet istihsal eden sair elçilik memu
rini mezuniyet için kanunen muayyen olan müddete 
maksur olmak üzere yalnız maaş ve tahsisatlarının 
tamını bulundukları memuriyete muhassas rayiç ak
çe üzerinden almakta devam ederler, 

Memurini şehbenderinin mezuniyetleri ve esnayı 
memuriyetlerinde alacakları maaş ve tahsisatları el
çilik memurinin aynıdır. Elçilerle şehbenderlerin 
müddeti mezuniyetleri veya her hangi bir sebeple 
memuriyetlerinden mufarekatleri esnasında tahsisat
larının nısfı kendilerine ve nısfı diğeri vekâlet ede
cek memurine ita edilir. Ancak mahalli memuriyetin
den memuren infikâk edecek elçi ve şehbenderlerin 
mühassesatlarının rub'u vekillerine ita edilir. Memu
riyetleri bir ayı tecavüz ettiği takdirde bir ay mü
rurundan sonra devam edecek müddet için tahsisat
larının nısfı vekillerine ita olunur. 

Madde 19. — Hasta memurlara resmi etıbbanın 
raporlarını almak şartiyle müddeti hizmetlerine göre 
Memurin Kanunu mucibince mezuniyet ita edilir. 
Müddeti mezuniyeti, hitamında tekrar vazifesine mü-

— 755 — 



I : 82 25 . 6 . 1927 C : 1 

başeret edemeyenler hakkında dahi Memurin Kanu
nu ahkâmı tatbik olunur. Aynı hastalık dolayışiyle 
muhtelif tarihlerde mezuniyet istihsal edecek olan 
memurine müddeti hizmetine göre verilecek mezuni
yette ilk rapor tarihi nazarı dikkate alınarak müteba
ki mezuniyeti evvelki mezuniyetle mezcolunarak ita 
olunur. 

Madde 20. •— Ahvali sıhhiyesi dolayışiyle mezu
niyet istihsal eden elçilerle şehbenderler ve maiyet

leri Memurin Kanununda muayyen mezuniyetlerin 
ilk iki ayı zarfında yalnız maaş ve tahsisatlarının ta
mını bulundukları memuriyete mahsus rayiç akçe 
üzerinden ve hastalıklarının temadisi halinde müte
baki müddet için de bilumum maaş ve tahsisatlarını 
aynen merkez memurini misillu alırlar. Ancak elçi
lerle şehbenderlerin yerlerinde vekâleten ifayı umur 
edeceklere 19 ncu madde ahkâmına tevfikan vekâlet 
tahsisatı ita olunur. Mezuniyetinin ikinci ayından 
sonra vekile ita edilecek vekâlet tahsisatından müte
baki kısmı hazineye matediîir. 

Madde 211.— Memaliki ecnebiyede bulunan me
murini hariciyeden hizmeti maksureye tabi olarak 
veya talim ve manevra ve seferberlik münasebetiyle 
tahtı silaha alınıp kanununa tevfikan mezun addo
lunan memurine müddeti mezuniyetleri esnasında 
maaş ve tahsisatları aynen merkez memurini misillu 
tesviye olunur. 

Madde 22. — Memurini hariciyenin maaş ve 
tahsisatları merkez ve taşra muhassesatı hakkındaki 
ahkâma tevfikan tarihi tayinlerinden itibaren tesviye 
olunur. 

Müddeti seyahat hariç olmak üzere memurinin 
memuriyet emrini tebellüğ eyledikleri tarihten itiba
ren yirmi gün zarfında vazifelerine başlamaları şart
tır. 

Bu müddetin hitamından itibaren vazifeye müba
şeret etmeyen memurin müstafi addolunurlar. 

'Maaş ve tahsisatın bu suretle itası Harcırah Ka
nunundaki yevmiyelere tesir etmez. 

Vekâlet kararıyla ve kararname ile vuku bulacak 
muhtelit tayinlerde her M nevi tayinlerin maaş ve 
tahsisatları kararname tarihinden itibaren tesviye 
olunur. 

Vekâlet intihap ve inzibat komisyonunca tasvip 
edilecek esbabı mücbir eden dolayı mahalli memuri
yetlerine muvasalatları teehhür eden memurinin maaş 
ve tahsisatları aynen merkez memurini misillu tesvi
ye olunur. Ancak işbu esbabı mücbire otuz günden 
fazla irntidat ettiği takdirde yevmiye verilmez. 

Madde 23. — Mezuniyet ve suveri saire ile ma
halli memuriyetlerinden müfarakat edecek olan elçi 
ve şehbenderlere mahallerinin en büyük memurları 
vekâlet ederler. Görülecek lüzumu idari ve siyasi üze
rine başka bir mahalden vekil izam olunabilir. Gerek 
havzai memuriyeti dahilinde, gerek aher bir mahalde 
muvakkaten bir vazifeyi ifaya memur edilenlere ika
metleri müddetince Harcırah Kanununda muayyen 
miktarda yevmiye ita olunur. Mahalli âhara getirile
cek vekile birincinin nısıf tahsisatiyle müddeti vekâ
leti zarfından ayrıca nısıf yevmiye ita olunur. 

Madde 24. — Elçilerle şehbenderlerden ve maiyet
lerinden muharebe vukuu veya esbabı mücbire zu
huru ile bilâihtiyar bulundukları memuriyeti terk ve 
tatil edenler veya mezunen mahalli aharda bulunduk
ları esnada işbu ahvali fevkalâde ilcaatiyle mahalli 
memuriyetine avdet edemeyenler vekâletin emri tah
tında bulunacaklarından bilumum maaş ve tahsisat
larını aynen merkez memurini misillu alırlar. 

Madde 25. — İşbu kanunun elçilerden maada 
memurine taalluk eden bilcümle ahkâmı Vekâlet 
Müsteşarlığı riyasetinde umuru siyasiye ve şehbenderi 
ve ticariye ve idariye müdiri umumüeriyle kalemi 
mahsus ve sicil müdürlerinden mürekkep intihap ve 
inzibat komisyoftu marifetiyle icra edilir. 

Madde 26. —- 29 Mart 1926 tarihli Memurin Ka
nununun işbu kanuna muhalif olan ahkâmı Hariciye 
Vekâleti memurinine tatbik olunmaz. 

Muvakkat Maddeler 
Madde 1. — Memurini mevcudenin işgal ettikleri 

memuriyet ne olursa olsun meslek memurlarının hu
kukuna malik olmaları ikinci maddede münderiç 
şerait ve evsafı haiz bulunmalarına mütevakkıftır. 
Bunlar meyanından meslek memurini sınıfına duhule 
müstehak olanlar intihap ve inzibat komisyonu tara
fından tefrik ve tespit edilecektir. 

Madde 2. — Elyevm meslek memurini meyanın
dan bulunup, ikinci maddede münderiç şeraiti haiz 
olmayan memurin ile merkez vazifei memuresini ifa
ya kifayet edecek derecede Türkçe ve Fransızcaya 
vakıf olmayan memurin hakkında beş sene müddetle 
Memurin Kanununun birinci maddei muvakkatesi 
ahkâmını tatbike Hariciye Vekâleti mezundur. 

Madde 3. — Memurini mevcudeden ikinci mad
dedeki şeraiti haiz olanlar müddeti memuriyetlerinin 
mecmuu dördüncü maddede münderiç meratibi muh
telife müddetlerine bittaksim zuhur edecek harici 
kısmete göre ve ancak maddei mezkûredeki kaydı 
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ihtirazı dahilinde mertebe iktisap edeceklerdir. Bun
lar meyanında bulundukları memuriyete nazaran mez
kûr müddetleri ikmal etmemiş olanlar bu müddetle
nin ikmaline kadar bulundukları ve atiyen ihraz ede
cekleri memuriyetlerde mezkûr dördüncü maddede
ki her müddetin bir buçuk misli kalmaya mecbur
durlar. 

Madde 4. — Meslek memurları kadrosu ikinci 
maddede münderiç şeraiti haiz memurini hariciye 
ile ikmal edilinceye kadar diğer devairde müstahdem 
olup, şeraiti mezkûreyİ haiz bulunan memurin müd
deti hizmetlerine nazaran merkezde beşinci mertebe
ye muadil memuriyete kadar bilimtihan tayin edile
bilirler. 9 Kânunusani 1927 

Başvekil Adliye Vekili 
İsmet Mahmut Esat 

Müdafaıai M'illiıye Vekili Bahriye Vekili 
Recep Beyefendi İhsan 

İmzada bulunmadı 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 

M. Cemil Dolktor Tevfik Rüştü 
Maliye Vekili Maarif Vdkili 

Mustafa Abdülhalik Necati Beyefendi 
Bulunmadı 

Nafıa Vdkili Ziraat Vekili 
Bebiç Beyefendi Mehmet Sabra 

Bulunmadı. 
Ticaret Vekili Sıhhiye ve Muaveneti 

Mustafa Rahmi İçtimaiye Vekili 
•Doktor. Refik 

Hariciye Encümeninin Tadili 

Hariciye Vekâleti Teşkilat Kanunu 

Madde 1. — Hariciye Vekâleti memurları ber-
veçhiati üç sınıftan mürekkeptir. 

1. Siyasi ve şehbenderi meslek memurları, 
2. İdari memurlar, 
3.' Mütehassıslar. 
Madde 2. — Meslek memurluğuna alınacak olan

lar Memurin Kanununda muayyen şeraitten başka 
Hariciye Vekâletince tanzim edilecek talimatnameye 
tevfikan muktazi malumatı umumiyeyi haiz ve 
Türkçe, Fransızca kitabete muktedir bulunanlar me-
yanından bilimtihan intihap ve tayin olunurlar. 

Meslek memurlarının ihraz edecekleri meratip ile 
gerek bunların ve gerek merkezde müdür ve müşavir
lerin tayin ve terfileri kararname ile icra edilir. Terfii 
meratip cetvelleri her -sene bir Haziran ve bir Kânu
nuevvelde tanzim olunur, 

Umuru Siyasiye, Şehbenderî ve Ticariye ve Teşri
fat Müdüriyeti Umumiyeleriyle Müşaviri Siyasilik, 
Kalemi Mahsus, Şifre müdiriyetleri. ve Umuru İdariye 
Müdiirüyetinin Birindi ve İkinci şubeleri memurları 
ancak yukarıdaki şeraiti haiz olanlar meyanından in
tihap ve tayin olunurlar. Ancak büyükelçilerle birinci 
ve ikinci sınıf elçiler meslek haricindeki zevattan dahi 
intihap edilebilirler. 

Madde— 3. — Meslek memurları: 
1< Büyükelçi, 
2< Birinci sınıf elçi, 
3. İkinci sınıf elçi, 
4. 'Elçilik birinci sınıf müsteşarı ve başşehbender, 
5. Elçilik ikinci sınıf müsteşarı ve birinci sınıf 

şehbender, 
&• Elçilik başkâtibi ve ikinci sınıf şehbender, 
7, Elçilik ikinci kâtibi ve müstakil şehbender ve

kili, 
8, Elçilik üçüncü kâtibi ve şehbender vekili ile 

kançılarlardan mürekkeptir. 

Merkez memurlarının mertebe itibariyle hariç teş
kilâtında muadilleri bervechiatidir : 

Müsteşar 3 
Büyükelçi, 
Birinci sınıf elçi, 
İkinci sınıf elçi; 
Müdiri Umumî ve Müşaviri Siyasî: , 
Elçilik birinci sınıf müsteşarı, 
Başşehbender* 
Müdürler: 
Elçilik ikindi sınıf müsteşarı, 
Birinci sınıf şehbender, elçilik başkâtibi, 
İkinci sınıf şehbender; 
Mümeyyiz, Başkâtip : 
Elçilik başkâtibi, 
İkinci sınıf şehbender, 
Elçilik İkindi kâtibi, 
'Müstakil şehbender vekili; 
İkinci Kâtip f 
Elçilik ikinci kâtibi, 
Müstakil şehbender vekili, ' 
Elçilik üçüncü kâtibi, 
Şehbender vekili, kançılar. 
Madde 4. — Meslek memuru sınıfına dahil olanlar 

merkezde namzetlik müddeti dahil olmak üzere iki 
sene üçüncü kitabette hüsnü hizmetten sonra üçüncü 
maddede münderiç sekizinci mertebeye ve sekizinci 
ve yedinci meratipte üçer ve altıncı ve beşinci mera
tip te dörder sene hüsnü hizmetten sonra terfii merte;-
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beye kes!bi istihkak ederler. Mahaza elçilik birinci 
sınıf müsteşarlığı ve başşehbenderlik meratibine terfi 
îçin dört sene hüsnü hizmetle beraber resen ifayı me
muriyet için lâzım gelen evsafı mahsusayı haiz bulun
mak meşruttur. Meslek memurlarının ihraz ettikleri 
meratİbin maaş ve tahsisatlarına istihkakları münhal 
vukuu ile mukayyettir. 

Madde 5. — Meslek memurlarının resen memu
riyete tayini âmirlerinden lâakal ikisinin ehliyet ve 
liyaikatleri hakkında, hüsnü şehadetleriyle vekâletlin 
takdirine vabestedir. 

"Şu kadar ki, bunlardan dört senelik hizmetini mü-
ıtevaliyen aynı mahalde ve aynı âmir maiyetinde ge
çirmiş olanlar için yalnız o âmirin hüsnü şehadetiyle 
iktifa olunur. Ademi ehliyet ve liyakatleri âmirlerin
den lâakal üçünün ifadei tahririyesiyle sabit olanlar 
re'sen memur tayin edilemez ve sicillerine ol suretle 
işerh verilir. 

Re'sen memur olamayan bu gibi memurlar yirmi 
beş sene hizmetten sonra bir derece terfi ile yani ma-
feVk mertebe maaşiyle tekaüde sevkolunurlar. 

Meslek memurları, hukukları mahfuz kalmak şar-
tiyle ledelicap idarî memurlar ve mütehassıslar sınıfı
na istihdam olunabilirler. 

Madde 6. — ilk defa harice tayin olunacak al
tıncı mertebeye kadar memurlardan memur bulunduk
ları memleketlerde diplomatik heyete dahil bulunan
lara 'Hariciye bütçesinde açılacak faslı mahsustan Ve
kâletin tensibi yle yedi yüz elli lira elbise bedeli veri-
1L\ 

Madde 7. — idarî memurlar matbuat, tabiiyet, 
umuru hukukiye! muhtelife, sicil ve memurin, leva
zım memurlariyie, elçilikler veşehbenderlikler kan
çılaryalarında müstahdem memurlardan mürekkep 
olup, talimatnamesi mucibince bilimtihan tayin olu
nurlar. Bunlardan ikinci maddedeki şeraiti haiz olan
lar bilimtihan meslek memurları meyanına dahil ola-
hilirler. 

Madde '8. — Mütehassıslar, hukuk müşavirliği ile 
tercüme heyetlerinden ve arşivistlerden mürekkep olup, 
talimatnamei mahsusuna tevfikan bilimtihan intihap 
ve tayin olunurlar. Bunlar ikinci maddedeki şeraiti 
haiz oldukları takdirde bilimtihan meslek memurları 
meyanına dahil olabilirler, 

Madde 9. — Her hangi bir memuriyetin inhilali 
halinde madun sınıftaki memurlar meyanında dördün
cü maddedeki kıdem şartını ikmal etmiş olanlar bulun
madığı takdirde münhal mafevk memuriyete haiz bu
lunduğu mertebeyi muhafaza etmek üzere bu memur-

' lardan en kıdemlisi tayin edilir ve yeni memuriyetinin 
maaş ve tahsisatını alır, kıdemini ikmal edince merte
beyi de ihraz eyler. 

Madde 10. — Mahalli memuriyetlerinde ipkaların
da Vekâletçe bir zarureti mahsusa mevcut olmadık
ça ecnebi memleketlerdeki memurlar nihayet dört se
nede bir kere merkeze celp ve istihdam olunacak, yer
lerine merkezde bir seneden eksik olmamak şartiyle en 
ziyade kalmış memurlar gönderilecektir. 

Kafkasya ve Suriye kıtalariyle Bağdat ve Tahran 
şehirleri müstesna olmak üzere Asya, Kahire ve is
kenderiye müstesna olmak üzere Afrika, vasati ve Ce
nubî Amerika ile Okyanusya: memleketlerinde müs
tahdem memurlar üç sene hizmetten sonra bu mem
leketler hâricinde başka bir mahalle nakil hakkına ma
liktirler. Ancak işbu nakil muamelesi her hangi bir 
sebeple muvafık ve mümkün olmadığı halde memaliki 
mezkûredeki her üç senelik hizmetine mukabil ayrıca! 
hir sene kıdem zammölunur. 

Madde 11. — Siyasî, idarî ve sıhhî sebeplerden 
dolayı memurların nakil ve tahvillerine Hariciye Ve
kâleti salâhiyettardır. 

'Madde 12. — Hariciye memurları evlenmeden ev-
. vel Vekâletin muvafakatini istihsal edeceklerdir. 

Bu mecburiyet hilâfında hareket edenler bu Ve
kâlette istihdam olunamazlar. 

Madde 13. — Elçilik ve şehbenderlik memurları 
azimet ve avdet müddetleri haricinde olmak üzere 
senede kırk beş gün mezuniyet alabilirler. Senelik 
mezuniyetin ikisini cemetmek caizdir. Ziyadesi sakıt 
olur. Azimet ve avdet müddetleri Hariciye Vekâleti 
tarafından tanzim olunacak bir cetvel ile tespit edilir. 

Madde 14. — Senelik mezuniyetten maada azimet 
ve avdet müddetleri hariç olmak ve yekûnu senede 
yirmi günü tecavüz etmemek üzere elçilik memurla
riyle şehbenderlere hasbelieap Vekâletten ve ahvali 
müstacelede elçi tarafından Vekâlete malumat verile
rek mahalli memuriyetlerinden infikâke ruhsat verile
bilir 

Şehbenderlik memurları da âmiri tarafından elçi
lik veya maslahatgüzarlığa malumat vermek üzere ba
lâdaki müddet zarfında mezunen infikâk edebilirler. 

Madde 15. — Mezuniyet istihsal veya Vekâletin 
emriyle dairei memuriyetlerinden infikâk eden &îçi 
ve şehbenderlerle bilumum elçilik ve şehbenderlik me
murları infikâkleri müddetince yalnız maaş ve tah
sisatlarının tamını aynen ve mahalli memuriyetlerinde 
istiyfaettiklerıi gibi almaya devam ederler. 

Bu madde mucibince mahalli memuriyetlerinden 
infikâk edecek olan elçilerin ve şehbenderlerin vekil-
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lerine asillerin tahsisatlarından kat edilecek ruib'u ve
rilir. 

Madde 16. — Hasta memurlara dahilde resmî etıb
banın ve hariçte elçilikçe tanınmış mahallî tabiplerin 
raporlarını almak şartiyle Vekâletçe icabeden mezu
niyet verilebilir. 

Madde 17. — M ©maliki ecnebiyede bulunan me
murini hariciyeden hizmeti maksureye tabi olarak ve
ya talim ve manevra ve seferberlik münasebetiyle tahtı 
silâha alınıp, kanuna tevfikan mezun addolunan me
murlara müddeti mezuniyetleri esasında maaş ve tah
sisatları merkez memurları misillu tesviye olunur. 

Madde 1'8. — Hariciye memurlarının maaşları 
merkez ve taşra muhassesatt hakkındaki ahkâma tev
fikan tarihi tayinlerinden ve tahsisatları mahalli me
muriyetlerine muvasalatlarından itibaren tesviye olu
nur J 

Hariçte bulunan memurlara Vekâletin muvafakat 
veya emri tahtında olarak memuriyeti şahikalarından 
infiikâklerine kadar mezkûr memuriyetlere mahsus tah
sisatı almaya devam ederler. 

Maaşların bu suretle itası Harcırah Kanunundaki 
yevmiyelere tesir etmez. 

Müddeti seyahat hariç olmak üzere memurların1 

memuriyet emrini tebellüğ eyledikleri tarihten itiba
ren yirmi beş gün zarfında vazifelerine başlamaları.. 
meşruttur. 

Bu müddetin hitamında vazifeye mübaşeret etme
yen memurlar müstafi addolunurlar. Şu kadar ki müd
deti mezkûrenin hitamından sonra Vekâletçe tasvip 
edilecek esbabı müebireden dolayı mahalli memuri
yetlerine muvasalatları teahhür edenlerin geciken müd
dete, ait maaşları merkez memurları misillu tesviye 
olunu/, 

Madde 19. — Elçiler ve şehbenderlerden ve mai
yetlerinden muharebe vukuu veya esbabı mücbire zu
huru ile bilâihtiyar bulundukları memuriyeti terk ve 
tatil edenler veya mezunen mahalli aharda bulunduk
ları esnada ahval fevkalâdeleri ilcaatiyle mahalli me
muriyetine avdet edemeyenler Vekâletin emri tahtın
da •bulunacaklarından maaş ve tahsisatlarını merkez 
memurları misillu alırlar; 

Madde 20. — îşbu kanunda icrası doğrudan doğ
ruya makamı Vekâlete tevdi edilen hususat ile elçi
lerden maada memurine taalluk eden bilcümle ahkâm 
Vekâlet 'Müsteşarının riyasetinde Müdiri Umumiler ile 
kalemi mahsus ve sicil müdürlerinden mürekkep in
tihap ve inzibat komisyonu marifetiyle icra edilir. 

Komisyon kararlarının icrası Vekâletin tasvibine, 
muallâktır T 

Muvâkkat Maddeler 
Madde 1. — Memurini mevcudenin işgal ettikleri 

memuriyet ne olursa olsun meslek memurlarının hu
kukuna malik olmaları ikinci maddede münderiç şerait 
ve evsafı haiz olmalarına. mütevakkıftır. Bunlar me-
yamndan meslek memurları sınıfına duhule müstehak 
olanlar intihap ve inzibat komisyonu tarafından tef-
rik ve tespit edilecektir. 

Bunlardan Mücadelei Milliye esnasında Hariciye 
Vekâletinde vazife ifa etmiş olanların hakkı mükte
sepleri mahfuzdur. Bu madde ahkâmiyle atideki ikin
ci maddenin son fıkrası bunlara tatbik olunmaz. 

Madde 2. — Mevcut memurlar, müddeti memu
riyetlerinin mecmuu dördüncü maddede münderiç me-
ratibi muhtelife müddetlerine bittaksim zuhur edecek 
harici kısmete 'göre mertebe iktisap edeceklerdir. Bun
lar meyanında bulundukları memuriyete nazaran mez
kûr müddetleri, ikmal etmemiş olanlar bu müddetle-. 
rin ikmaline kadar bulundukları ve atiyen ihraz ede
cekleri memuriyetlerde mezkûr dördüncü maddedeki 
her müddetin fazla olarak yarım misli kalmaya mec
burdurlar. 

Madde 3. — Meslek memurları kadrosu ikinci 
maddede münderiç şeraiti hâiz memurini hariciye ile 
ikmal edilinceye kadar diğer devairi Hükümette müs
tahdem olup, şeraiti mezkûreyi haiz hulunan memu
rin müddeti hizmetlerine nazaran merkezde beşinci 
mertebeye muadil memuriyete kadar bilimtihan ta
yin edilebilirler. Hariciye Vekâletine merbut vazife
lerde çalışmış olup, meslek memurini şeraitini haiz 
oldukları Vekâletçe bilimtihan talhakkuk edenlerin. 
Hariciye memuriyetine intisapları halinde hidematı 
sabıkaları nazarı itibare alınarak merteheleri ona gö
re tayin olunur. 

Madde 2'1. — İşbu kanunun icrasına Hariciye Ve
kili memurdur. 

Madde 22. — ıBu kanun tarihi neşrinden iki ay 
sonra mutdberdir. 

14 Mart 1921 

Bütçe Encümeninin Tadili 

Hariciye Vekâleti Memurin. Kanunu 

Birinci Madde — Hariciye Vekâleti memurları 
berveçhiati üç sınıftan mürekkeptir : 

1* İMeslek memurları, 
2, îdarî memurlar, 
3« Mütehassıslar. 
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İkinci. Madde — Meslek memurlarına kabul için J 
Memunin Kanununda muayyen şeraitten başka âlî J 
mekteplerden mezun ve Fransızca bihakkın tekellüm j 
ve kitabete muktedir bulunduğu bilimtihan sabit ol- I 
mak şarttır. Talipler müteaddit olduğu takdirde ara- I 
larında Fransızcadan başka bir ecnebi lisanını tekel- I 
lüm ve kitabet edenler ve başka lisan bilmeyenler I 
arasında Fransızcada bilmüsabaka ispatı ehliyet eyli;- I 
yenler tercih olunur. Âlî mektep mezunlarından talip I 
bulunmadığı surette Memurin Kanununda muayyen I 
şeraitten başka bihakkın Türkçe ve Fransızca tekellüm I 
ye kitabete muktedir olmakla beraber Hariciye Ve- I 
kâîetince tanzim edilecek talimatnameye tevfikan muk-
tazi malumatı umumiye ve meslefeiyeyi haiz bulunan- I 
lar bilimtihan kabul olunabilir. Ancak bu suretle ka- I 
bul olunanların her mertebede dördüncü maddede mu- I 
harrer müddetlerden birer sene fazla hizmet etmeleri I 
muktazidiı"1 I 

Meslek memurlarının ihraz edecekleri meratip ile 
tayin ve terfileri kararname ile icra edilir. Terfii me- j 
ratip cetvelleri her sene Haziran ve Kânunuevvel ay
ları'zarfında tanzim olunur. I 

Ficiler Hükümetçe görülecek lüzum üzerine rnes- I 
lek haricindeki zevattan dahi intihap edilebilirler. I 

Üçüncü Madde —• Meslek memurları siyasî ve şeh- I 
benderî sınıflarına ayrılırlar. IBu sınıfların harici teş- I 
kilâtta meratibi ve yekdiğeriyle teadülü befveçhiatidür. I 

•L 'Büyükelçi* I 
2. Birinci sınıf elçi, I 
3'< ikinci sınıf elçi, I 

'4. Elçilik birinci sınıf müsteşari ve bahşehben- I 
•de-ü, I 

5. Elçilik ikinci sınıf müsteşarı ve birinci sınıf I 
şehbender, I 

!6. Elçilik başkâtibi ve ikinci sınıf şehbender, I 

7. Elçilik ikinci kâtibi ve müstakil şehbender ve- I 
m( 

8< Elçilik üçüncü kâtibi, şehbender vekili ve kan- I 
çıiaf, 

Siyasî ve şehbenderî sınıfların birinden diğerine za- I 
rureti mahsusa olmadıkça geçilemez. Ledeliktiza mes- I 
•lök memurlarının sınıflarının tebdili bir kararnamei I 
mahsus ile olabilir. I 

Meslek memurları sınıfına dahil merkez memurla- I 
rina mertebe itibariyle Harici teşkilattaki muadilleri I 
beriveçhıiatidir: I 

Müsteşar? [ 
Büyükelçi, I 

Birinci sınıf elçi 
Müdiri Umumî ve müşaviri siyasî : 
İkinci sınıf elçi, 
Elçilik birindi sınıf müsteşarı, başşehbender, 
Müdü; i 
Elçilik ikinci sınıf müsteşarı, 
Birinci sınıf şehbender, 
Elçilik başkâtibi, ikinci sınıf şehbender. 
Mümeyyiz Başkâtip <: 
Elçilik başkâtibi, ikinci sınıf şehbender, 
Elçilik ikinci katibi, müstakil şehbender vekili. 
İkinci kâtip : 
Elçilik ikinci kâtibi, müstakil şehbender vekili, 
Elçilik üçüncü kâtibi, şehbender vekili, kançılar. 

Dördüncü Madde — Meslek memuru sınıfına dahil 
olanlar merkezde namzetli müddeti dahil olmak üze
re iki sene üçüncü kitabette hüsnü hizmetten sonra 
üçüncü maddede münderiç sekizinci mertebeye be
her mertebede üçer sene hüsnü hizmetten sonra dör
düncü mertdbeye kadar terfie kesbi istihkak ederler. 
Ancak siyasî meslekte bulunanların altıncı mertebe
den sonra terfie kesbi istihkak etmeleri her mertebe
de üçer sene hüsnü hizmetle beraber beşinci madde
de münderiç şeraitle mukayyettir. -

Meslek •memurlarının ihraz ettikleri meratibin maaş 
ve tahsisatlarına istihkakları münhal vufcuiyle mukay-r 
yettöf, 

Beşinci Madde — Meslek memurlarının resen me
muriyete tayinleri amirlerinden lâakal ikisinin son 
mertebe esnasında ehliyet ve liyakatleri hakkında tah
riri hüsnü şahadetleriyle Vekâletin takdirine vabeste» 
dir. Şu kadar ki bunlardan muayyen müddeti hizmeti 
mütevaliyen aynı mahalde ve aynı amir mahiyetinde 
•geçirmiş olanlar için yalnız o amirin hüsnü şahadetiy-
le iktifa olunur. 

Amirlerinden lâakal üçünün tahriri işarı ve Vekâ
letin inzimamı reyi ile ademi ehliyet ve liyakatleri sa
bit olanlar resen memur tayin edilemez ve sicillerine 
ol (suretle şerh verilir. Üç amirden hüsnü şahadet ala
mayan memurun bir defada Vekâlet nezdinde tecrü
beye tabi tutulması ve hakkında verilecek kararın 
bu tecrübeye müstenit olması lâzımdır. Resen memur 
olamayan bu gibi memurlar Vekâletçe idari memurj 

lar sınıfına nakledilirler. 
Meslek memurları hukukları mahfuz kalmak şar-

tiyle ledelicap idarî memurlar' ve mütelıassıslar sını
fında istihdam olunabilirler. 

Altıncı Madde — İdarî memurlar üçüncü madde-
dede zikredilenlerden gayri memuriyetlerde müstah^ 

— 760 — 



I : 82 25 . 6 . 1927 C : 1 

dem memurlardan mürekkep olup, talimatnamei mah
sûsu mucibince Türkçe ve Fransızca lisanlariyle me-
vaddı salireden bitirhtihan tayin olunurlar. 

Yedinci Madde — Mütehassıslar 'hukuk müşavir-
liğiyle, tercüme heyetlerinden ve arşi'vistlerden mürek
kep olup talimatnamei mahsusuna tevfikan Türkçe 
ve Fransızca lisanlariyle mevaddı sairede bilimtihan 
tayin olunurlar. Mütercimler yalnız Türkçeden ve 
tercüme ile mükellef bulunacakları lisanlardan imtihan 
olunurlar-

Sekizinci Madde — İdarî sınıfta bulunan memur
larla mütehassıslar ikinci maddede muharrer şeraite 
tevfikan arzu ederlerse hariciyede mes'buk müddeti 
hizmetlerinin nısfına tekabül eden mertebe ile meslek 

memurları sınıfına naklolunabilirler. 
Dokuzuncu Madde — Her hanigıi bir meslek me

muriyetinin irihilali halinde sırasiyle madun sınıflar
daki memurlar meyanında dördüncü maddedeki kı
dem şartını ikmal etmiş olanlar bulunmadığı takdirde 
münhal mafevk memuriyete haiz bulunduğu mertebe
yi muhafaza etmek üzere bu memurlardan en kıdem
lisi tayin edilir ve yeni memuriyetinin maaş ve tahsi
satını alır. Kıdemini ikmal edince merteheyi de ihraz 
eyle*. 

Onuncu Madde — Mahalli memuriyetlerinde ip
kalarında Vekâletçe bir zarureti mahsusa mevcut ol
madıkça ecnebi memleketlerdeki memurlar nihayet 
dört senede bir kere merkezde mertebelerine muadil 
bir vazifeye nakil ve yerlerine merkezde en ziyade 
kalmış muadil memurlar sırasiyle tayin ve izam olu
nurlar. 

On Birinci Madde — Tahran şehriyle Kafkasya 
ve Suriye'deki şehirler müstesna olmak üzere Asya'da 
ve Kahire ve İskenderiye şehirleri müstesna olmak 
üzere Afrika'da ve Vasatı ve Cenubî Amerika ile 
Okyanusya memleketlerinde müstahdem memurlar 
Memurin Kanununun 37 nci maddesinin tahvil ve kı
dem zammiyle istiyfa ahkâmından müs'tetfit olurlar. 

On ikinci Madde — Siyâsî, idarî we sıhhî sebep
lerden dolayı memurların nakil ve tahvillerine Harici
ye Vekâleti salâhiyattardır. 

On Üçüncü Madde — Hariciye memurları evlen
meden evvel Vekâletin muvafakatini istihsale mecbur
durlar. Bu mecburiyet hilâfında hareket edenler müs
tafi .addolunurlar ve bir daha Hariciye hizmetinde is
tihdam edilemezler-

Ön Dördüncü Madde — Elçilik ve şehbenderlik 
memurları azimet ve avdet müddetleri hariç olmak 
üzere senede bir ay mezuniyet alabilirler. Elçiler için 
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'bu müddet iki aya kadar temdit edilebilir. Senelik 
mezuniyetinin ikisini ceme'tmek caizdir, ziyadesi sakıt 
olur. Mezuniyetten istifade zamanlarının tayini Ve
kâlete aittir., 

Azimet ve avdet müddetleri Hariciye Vekâleti ta
rafından tanzim olunacak bir cetvel ile tespit edilir. 

On Beşinci Madde — Senelik mezuniyetten maada 
azimet ve avdet müddetleri hariç atmak ve yekûnu 
senede on beş günü tecavüz etmemek üzere elçilik 
memurlariyle şehbenderlere hasbelicap Vekâletten ve 
ahvali müstacelede elçi tarafından Vekâlete malumat 
verilerek mahalli, memuriyetlerinden infikâke ruhsat 
verile'bilir. Şehbenderlik memurları da amirleri tara
fından elçilik veya maslahatgüzarlığa malumat veril
mek üzere balâdaki müddet zarfında mezunen infi-
kâk ede'bilirler. Elçiler Vekâletten müsaade almak 
şartiyle hususatı zatıiyeleri için bu mezuniyetten is
tif ade eddbilirler. 

!Bu gibi mezuniyetler senede on beş günü tecavüz 
ettiği takdirde fazlası senelik mezuniyetlerinden tenzil' 
olunur, 

On Altıncı Madde — Mezuniyet istihsali veya Ve
kâletin emriyle mahalli memuriyetlerinden finfi'kâk 
eden elçi ve şehbenderlerle bilumum elçilik ve şeh
benderlik memurları infikâkleri müddetince yalnız 
maaş ve temsil tahsisatlarının tamamını aynen ve ma
halli memuriyetlerinde istiyffa ettikleri gibi almaya 
devam ederler. Ancak bu madde mucibince mahalli 
memuriyetlerinden infikâk edecek olan elçilerin ve 
şehbenderlerin muvakkaten yerlerinde kalacak veya 
elçilik ve şehbenderliklerin re'sen idaresine memur 
edilecek maslahatgüzar ve vekillere Maa!ş Kanununun 
on ikinci maddesi mucibince verilecek tahsisat, elçi 

"ve şehbenderlerin temsil tahsisatlarından katolunur.-

On Yedinci Madde — Elçi veya şehbenderlere 
vekâlet için diğer mahallerden gösterilecek memur
lara Maaş Kanununun on ikinci maddesinde muay
yen vekâlet tahsisatından maada ikamet niasrafı kar
şılığı olmak üzere Vekâletin tensilbiyle Harcırah Ka
nununa tevfikan nısıf dereceye kadar yevmiye verile
bilir 

On Sekizinci Madde — Memaliki ecnehiyedeki me
murlardan hastalığa duçar olanlara elçilikçe veya şeh
benderlikçe tanınmış mahallî tabiplerin raporlarına 
müsteniden Vekâlet tarafından Memurin Kanunu mu
cibince muktazi mezuniyet verilebilir. 

On Dokuzuncu Madde — Memaliki eenebi'yede 
bir vazifeye tayin olunan Hariciye memurlarının ma
aşları ahkâmı mahsusası dairesinde Maaş Kanununa 
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tevfikan ve temsil tahsisatları mahalli memuriyetleri
ne muvasalatlarından itibaren tesviye olunur. 

(Hariçte* bir vazifeden diğerine tayin edilen me
murlar Vekâletin muvafakat veya emri tahtında ola
rak memuriyeti sabıkalarında devam ettikleri takdir
de vazifeden mfHâklerine kadar mezkûr memuriyet
lere mahsus temsil tahsisatını tamamen alırlar 

Yirminci Madde — Elçilerle şehbenderlerden ve 
maiyyetlerinden muharebe vukuu veya esbabı müc
bire zuhuru ile bilâihtiyar bulundukları memuriyeti 
terk ve tatil edenler veya mezunen mahalli aharda 
bulundukları esnada İşbu ahvali fevkalâde ilcaatiy-
le mahalli memuriyetlerine avdet edemeyenler Vekâ
letin emri tahtında addolunarak maaş ve tahsisat
larının merkez memurları mîsilllu alırlar. 

Yirmi Birinci Madde — işbu kanunda icrası doğ
rudan doğruya makamı Vekâlete tevdi edilen huşu-
sat tüle elçilerden maada memurine taalluk eden bil
cümle ahkâm ve intihap ve inzibat muamelâtı Ve
kâlet Müsteşarının riyasetinde Müdiri Umumiler ile 
memurin müdirinden mürekkep inzibat komisyonu 
marifetiyle icra edilir. Bu komisyon kararlarının ic
rası makamı Vekâletin tasvibine muallaktır. 

Muvakkat Maddeler1 

Muvakkat Birinci Madde •— Memurini mevcu-
den'in işgal ektikleri memuriyet ne olursa olsun mes
lek memurlarının hukukuna malik olmaları ikinci 
maddede münderiç şerait ve evsafı haiz olmalarına 
mütevakkıftır. Bunlar meyanından meslek memurla
rı sınıfına duhul şeraitini haiz olanlar inzibat komis
yonu tarafından bu kanunun neşri tarihinden itiba
ren bir sene zarfında tefrik ve mertebeleri tespit olu
nur ve diğerleri İdarî memurlar ve mütehassıslar sı
nıfına ithal edilin 

IBunlardan Mücadelei Milliye esnasında Hariciye 
Vekâletinde^ vazife ifa etmiş olanların hakkı mükte
sepleri mahfuzdur. Bu madde ahkâmiyle atideki ikin
di muvakkat maddenin son fıkrası bunlar hakkında 
tatbik olunmaz.) 

Muvakkat İkinci Madde — Mevcut memurlar, 
müddeti memuriyetlerinin mecmuu dördüncü madde
de münderiç meratibe nazaran hangi mertebeye te
vafuk ederse o mertebeyi ihraz ederler. Müddeti hiz
metleri ihraz, ettikleri mertebe müddetinden fazla ise 
işbu fazla mafevk mertebeye "terfi için lâzım gelen 
müddete mahsup edilir. 

Bunlar meyamnda, bulundukları memuriyete na
zaran mezkûr müddetleri ikmai etmemiş olanlar bu 
müddetlerin ikmaline kadar 'bulundukları ve atiyen 

ihraz edecekleri memuriyetlerden mezkûr dördüncü 
maddedeki her müddetin yarım misli fazlasiyle ifa
yı hizmete mecburdurlar. 

Muvakkat Üçüncü Madde — Meslek memurları 
kadrosu ikinci maddede münderiç şeraiti haiz memu
rini hariciye ile ikmal edilinceye kadar muvakkat 
birinci madde mucibince idarî memurlar ve müte-
'hassıslar sınıfına ithal edilecek olanlardan en liyakat
lileri bir hakkı müktesep teşkil etmemek üzere mu
vakkaten meslek memuriyetinde istihdam edilebilece
ği gibi diğer devairi hükümette müstahdem olup, 
mezkûr ikinci maddedeki şeraiti haiz bulunan me
murlar müddeti hizmetlerine nazaran ımerkezde be
şinci mertebeye muadil memuriyete kadar bilimti-
Jhan meslek memuriyetine tayin edilebilirler. 

Yirmi İkinci Madde — Bu kanun neşri tarihin
den üç ay sonra muteberdir. 

Yirmi Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını 
icraya Hariciye Vekili memurdur.; 

REİS — Kanunun heyeti umum/iyesi 'hakkında 
mütalaa var mı? Maddelere geçilmesini reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın^. Kabul •edilmiştir. 

Hariciye Vekâleti Memurin Kanunu 

İBİrinci Madde — Hariciye Vekâleti memurları 
berveçhiatİ üç sınıftan mürekkeptir: 

1. (Meslek memurları, 
2. İdare memurları, 
3., Mütehassıslar, 
REİS —- Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 

Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Meslek memurluğuna kabul için 
Memurin Kanununda muayyen şeraitten 'başka âlî 
mekteplerden mezun ve Fransızca bihakkın tekellüm 
ve kitabete muktedir bulunduğu bilimtihan sabit ol
mak şarttır. Talipler müteaddit olduğu takdirde ara
larında Fransızcadan başka bir ecnebi lisanını te
kellüm ve kitabet edenler veya başka lisan bilmeyen
ler arasında Fransızoada bilmüsabaka ispatı ehliyet 
eyleyenler tercih olunur. Âli mektep mezunlarından 
talip bulunamadığı surette Memurin Kanununda 
muayyen şeraitten başka bihakkın Türkçe ve Fran
sızca tekellüm ve 'kitabete muktedir olmakla beraber 
Hariciye Vekâletince tanzim edilecek talimatnameye 
tevfikan muktezı malumatı umumiye ve mesekiyeyi 
haiz bulunanlar bilimtihan kabul olunabilir. Ancak 
bu suretle kabul olunanların her mertebede dördün-
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cü maddede muharrer müddetlerden birer sene fazla 
hizmetleri mufctazidir. 
- Meslek memurlarının ihraz edecekleri meratip 
ite tayin ve terfileri kararname ile icra edilir. Terfii 
trieratip cetvelleri her sene Haziran ve Kânunuevvel 
ayları zarfında tanzim olunur. 

Elçiler hükümetçe görülecek lüzum üzerine mes
lek haricindeki zevattan dahi intihap edilebilirler. 

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

Üçüncü Madde.—- Meslek memurları siyasî ve 
şehbenderî sınıflanna ayrılırlar, 

Bu sınıfların harici teşkilatta meratibi ve yekdi
ğeriyle teadülü berveçhiatidir : 

1. Büyükelçi, 
2. Birinci sınıf elçi, 
3. İkinci sınıf elçi, 
4. Elçilik birinci sınıf müsteşarı ve bahşehbender, 
5. Elçilik ikinci sınıf müsteşarı ve birinci sınıf 

şehbender, ' 
6. Elçilik" başkâtibi ve ikinci sınıf şehbender, 

7. Elçilik ikinci kâtibi ve müstakil şehbender ve
kili, 

8. Elçilik üçüncü kâtibi, şehbender vekili ve 
kançılar. 

Siyasi ve şehbenderi sınıfların birinden diğerine 
zarureti mahsusa olmadıkça geçilemez. Ledeliktiza 
meslek memurlarının sınıflarının tebdili bir kararna-
ihei mahsus ile olabilir. 

Meslek memurları sınıfına dahil merkez memur
larının mertebe itibariyle harici teşkilattaki muadille
ri berveçhiatidir : 

Müsteşar : 
Büyükelçi 
(Birinci sınıf elçi 
İkinci sınıf elçi 
Müdiri umumi ve müşaviri siyasi : 
Elçilik birinci sınıf müsteşarı, bahşehbender 
Elçilik ikinci sınıf müsteşarı 
Müdir •:" 
Birinci sınıf şehbender, 
Elçilik başkâtip, ikinci sınıf şehbender 
Mümeyyiz - 'başkâtip ':. 
Elçilik başkâtibi, ikinci sınıf şehbender 
Elçilik ikinci kâtibi, müstakil şehbender vekili 
İkinci kâtip : 
Elçilik ilcinci kâtibi, müstakil şehbender, vekili 

.. Elçilik üçüncü kâtibi, şehbender vekili, kançılar. 
REİS — Bir takrir var efendim, okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddeye Bütçe Encümeni tarafından ila

ve edilmiş olan' «Siyasi ve şehbenderi sınıfların bi
rinden diğerine zarureti mahsusa olmadıkça geçile
mez. Ledeliktiza meslek memurlarının sınıflarının 
tebdili bir kararı maihsüs ile olabilir» fıkrasının tay-
yım teklif ederim. • 

İstanbul 
Tevfifc Kâmil 

HARİCİYE VEKİLİ DOKTOR TEVFÎK RÜŞ
TÜ BEY (İzmir) — Bendeniz de iştirak ediyorum. 

HARİCİYE ENCÜMENİ NAMINA AHMET 
MUHTAR BEY (İstanbul) — Encümen de iştirak 
ediyor. , 

REİS — O halde o fıkrayı tayyettikten sonra 
maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın.., Kalbul 
edilmiştir. 

Dördüncü Madde — Meslek memuru sınıfına da
hil olanlar merkezde namzetlik müddeti dahil olmak 
üzere iki sene üçüncü kitabette hüsnü hizmetten son
ra üçüncü maddede münderiç sekizinci mertebeye ve 
her mertebede üçer sene hüsnü hizmetten sonra dör
düncü mertebeye kadar terfie kesbi istihkak ederler. 
Ancak siyasi meslekte 'bulunanların altıncı mertebe
den sonra terfie kesbi istihkak etmeleri her mertebe
de üçer sene hüsnü hizmetle beraber beşinci mad
dede münderiç şeraitle mukayyettir. 

Meslek memurlarının ihraz ettikleri meratibin 
maaş ve tahsisatlarına istihkakları münhal vukuu ile 
mukayyettir.; 

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

Beşinci Madde — Meslek memurlarının resen me
muriyete tayinleri amirlerinden lâakal ikisinin son 
mertebe esnasında ehliyet ve liyakatları hakkında tah
riri hüsnü şahadetleriyle Vekâletim takdirine vabes
tedir. Şu kadar ki, bunlardan muayyen müddet hiz
meti mütevaliyen aynı mahalde ve aynı amir mahiye
tinde geçirmiş olanlar için yalnız o amirin hüsnü şa-
hadetiyle iktifa olunur. 

Amirlerinden lâakal üçünün tahriri işarı ve Vekâ
letin inzimamı reyi ile ademi ehliyet ve liyakatları 
sabit olanlar resen memur tayin edilemez ve sicille
rine ol suretle şerh verilir. Üç amirden hüsnü şaha
det alamayan memurun bir defa da Vekâlet nezdinde 
tecrübeye tabi tutulması ve hakkında verilecek kara-

I rın bu tecrübeye müstenit olması lazımdır. Resen 
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memur olamayan bu gibi memurlar Vekâletçe idari 
memurlar sınıfına nakledilirler. 

Meslek memurları hukukları mahfuz kalmak şar
tıyla ledelicap idari memurlar ve mütehassıslar sını
fında istihdam olunabilirler. 

REİS — Beşinci maddeyi kabul edenler el kal
dırsın..; Kabul! etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Altıncı Madde —- İdari memurlar üçüncü madde
de zikredilenlerden gayri memuriyetlerde müstahdem 
memurlardan mürekkep olup, talima'tnamei mahsusa-
sı mucibince Türkçe ve Fransızca lisanlarıyla me-
vaddı saireden bilimtihan tayin olunurlar. 

Riyaseti Celileye 
Hariciye Vekâleti Teşkilat Kanunu layihasında 

Bütçe Encümeni tarafından tayyedilmiş olan altıncı 
maddenin Hariciye Encümeninin teklifi veçhile ka
bulünü arz ve rica eylerim, 25 Haziran 1927 

istanbul Mebusu 
Tevfik Kâmil 

REİS — Efendim, Hariciye Encümeninin altıncı 
madde olarak teklif ve Bütçe Encümeninin tayyettiği 
maddenin müzakere ve kabulü teklif olunuyor. 

MALÎYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Çankırı) — Efendim, o madde tahsisattan 
bahseder. Halbuki; bu kanun Teşkilat Kanunudur. 
Teşkilat Kanununun içine şu kadar para verilir diye 
bir madde konamaz. Binaenaleyh; Bütçe Encümeni
nin teklifi kaibul edilmek lazımdır. Esasen Hüküme
tin teklifi de böyledir. 

Hariciye Encümeni hükümetten gelen layihayı 
tetkik ederken oraya bir defaya mahsus olmak üzere 
her memura yedi yüz ellişer lira elbise bedeli verile
ceğini mübeyyin bir madde tespit ediyor. Bu kanun, 
Teşkilat Kanunudur. Para kanunu değildir. Hüküme
tin teklifinde de böyle bir esas yoktur. Paradan bahis 
yoktur ve hükümet böyle bir teklifte bulunmamıştır. 
Onun için ya hükümetin teklifini veya Bütçe Encü
meninin teklifini kabul buyurmanızı istirham eylerim. 

REİS — Efendim, Hariciye Encümeni tarafından 
teklif edilen maddenin tm kanunla alâkası yoktur. 
Binaenaleyh ya hükümetten gelen teklifin veya Büt
çe Encümeninin teklifinin reye vazı lazımdır. Binaen
aleyh Bütçe Encümeninin altıncı madde olarak teklif 
ettiği maddeyi reye arz ediyorum. Kabul edenler el 
'kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kaibul 
edilmiştir. 

Yedinci Madde — Mütehassıslar hukuk müşavir
liği ile, tercüme heyetlerinden ve arşivistlerden mü
rekkep olup, taîinıatnamei mahsusuna tevfikan Türkçe 
ve Fransızca lisanlarıyla mevaddı saireden bilimtihan 
tayin olunurlar. Mütercimler yalnız Türkçeden ve 
tercüme ile mükellef bulunacakları lisanlardan im
tihan olunurlar. 

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

Sekizinci Madde — İdari sınıfta bulunan memur
larla mütehassıslar, ikindi maddede muharrer şeraiti
ne tevfikan, arzu ederlerse Hariciyede mesbuk müd
deti hizmetlerinin nısfına tekabül eden mertebe ile 
meslek memurları sınıfına naklolunabilirler. 

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

Dokuzuncu Madde — Herhangi bir meslek me
muriyetinin inhilali halinde sırasıyla madun sınıflar
daki memurlar meyanında dördüncü maddedeki kı
dem şartını ikmal etmiş olanlar bulunmadığı takdirde 
münhal mafevk memuriyete haiz bulunduğu mertebe
yi muhafaza etmek üzere bu memurlardan en kı
demlisi tayin edilir ve yeni memuriyetinin maaş ve 
tahsisatını alır, kıdemini ikmal edince mertebeyi de 
ihraz eder. 

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

Onuncu Madde — Mahalli memuriyetlerince ip
kalarında Vekâletçe bir zarureti mahsusa mevcut ol
madıkça ecnebi memleketlerdeki memurlar nihayet 
dört senede bir kere merkezde mertebelerine muadil 
bir vazifeye nakil ve yerlerine merkezde en ziyade 
kalmış muadil memurlar sırasıyla tayin ve izam olu
nurlar, 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

On Birinci Madde — Tahran şehriyle Kafkasya 
ve Suriye'deki şehirler müstesna olmak üzere Asya' 
da ve Kahire ve İskenderiye şehirleri müstesna ol
mak üzere Afrika'da ve vasati ve Cenubi Amerika 
ile Okyanusya memleketlerinde müstahdem memur
lar, Memurin Kanununun 37 nci maddesinin tahvil ve 
kıdem zammı ile istiyfa ahkâmından müstefit olur
lar. 

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

On İkinoi Madde — Siyasi, idari, ve sıhhi sebep
lerden dolayı memurların nakil ve tahvillerine Hari
ciye Vekâleti salahiyettardır. 
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REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kaibul edilmiştir. 

On Üçüncü Madde — Hariciye memurları evlen
meden evvel Vekâletin muvafakatini istihsale mec
burdurlar. Bu mecburiyet hilafında hareket edenler 
müstafi addolunurlar ve bir daha Hariciye hizmetin
de istihdam edilemezler. 

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

On Dördüncü Madde — Elçilik ve şehbenderlik 
memurları azimet ve avdet müddetleri hariç olmak 
üzere senede bir ay mezuniyet alabilirler. Elçiler için 
bu müddet iki aya kadar temdit edilebilir. Senelik 
mezuniyetinin ikisini cemetmek caizdir, ziyadesi sakıt 
olur. Mezuniyetten istifade zamanlarının tayini Vekâ
lete aittir. . " _ ' - ' • 

Azimet ve avdet müddetleri Hariciye Vekâleti ta
rafından tanzim olunacak bir cetvel ile tespit edilir. 

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

On Beşinci Madde — Senelik mezuniyetten maada 
azimet ve avdet müddetleri hariç olmak ve yekûnu 
senede on beş günü tecavüz etmemek üzere elçilik 
memurlarıyla şehbenderlere ihasbeEcap Vekâletten ve 
ahvali müstacelede elçi tarafından Vekâlete malumat 
verilerek mahalli memuriyetlerinden infikâke ruhsat 
verilebilir. 

Şehbenderlik memurları da amirleri tarafından 
elçilik veya maslahatgüzarlığa malumat verilmek üze
re balâdaki müddet zarfında mezunen infikak ede-
bilirler. Elçiler Vekâletten müsaade almak şartıyla hu-
susatı za'tiyeleri için bu mezuniyetten istifade edebi
lirler. 

Bu rgübi mezuniyetler on beş günü tecavüz ettiği 
takdirde fazlası senelik mezuniyetlerinden tenzil olu
nur. 

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

On Altıncı Madde — Mezuniyet istihsali veya 
Vekâletin emriyle mahalli memuriyetlerinden infikak 
eden elçi ve şehbenderlerle bilumum elçilik ve şeh
benderlik memurları infikakleri müddetince yalnız 
maaş ve temsil tahsisatlarının tamamını aynen ve 
mahalli memuriyetlerinde 'istiyfa ettikleri gibi alma
ya devam ederler. Ancak bu madde mucibince ma
halli memuriyetlerinden infikak edecek olan elçilerin 
ve şehbenderlerin muvakkaten yerlerinde kalacak 
veya elçilik ve şehbenderliklerin resen idaresine' me
mur edilecek maslahatgüzar ve vekilleri Maaş Ka

nununun on ikinci maddesi mucibince verilecek tah
sisat elçi ve şehbenderlerin temsil tahsisatlarından 
katohınur. •'.-.. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

On Yedinci Madde — Elçi veya şehbenderlere 
Vekâlet için diğer mahallerden gönderilecek memur
lara Maaş Kanununun on ikinci maddesinde muay-
yne vekâlet tahsisatından maada ikamet masrafı kar
şılığı olmak üzere vekâletin tensibiyle Harcırah Ka
nununa tevfikan nısıf dereceye kadar yevmiye veri
lebilir. 

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

On Sekizinci Madde — Memaliki ecnebiyedeki 
memurlardan hastalığa duçar olanlara elçilikçe veya 
şehbenderlikçe tanınmış mahalli tabiplerin raporları
na müsteniden vekâlet tarafından Memurin Kanunu 
mucibince muktazi mezuniyet verilebilir. 

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

On Dokuzuncu Madde — Memaliki ecnebiyede 
bir vazifeye tayin olan hariciye memurlarının maaş
ları ahkâmı mahsusası dairesinde Maaş Kanununa 
tevfikan ve temsil tahsisatları ••mahalli memuriyetleri
ne muvassalatlarından itibaren tesviye olunur. 

Hariçte bir vazifeden diğerine tayin edilen me
murlar vekâletin muvafakat veya emri tahtında ola
rak memuriyeti sabıkalarında devam ettikleri takdir
de vazifeden infifcaklerine kadar mezkûr memuriyet
lere mahsus temsil tahsisatını tamamen alırlar. 

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

Yirminci Madde — Elçilerle şehbenderlerden ve 
maiyetlerinden muharebe vukuu veya esbabı mücbire 
zuhuru ile bilâühtiyar bulundukları memuriyeti terk 
ve tatil edenler veya mezunen mahalli aharda bu
lundukları esnada işbu ahvali fevkalade ilcaatiyle 
mahalli memuriyetlerine avdet edemeyenler, Vekâ
letin emri tahtında addolunarak maaş ve tahsisatla
rını merkez memurları misillu alırlar. 

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

Yirmi Birinci Madde — İşbu kanunda icrası doğ
rudan doğruya Makamı Vekâlete tevdi edilen hu&usat 
ile elçilerden maada memurine taalluk eden bilcüm
le ahkâm ve intihap ve inzibat muamelatı Vekâlet 
Müsteşarının riyasetinde Mudili Umumiler ile Me
murin müdirinden mürekkep İnzibat Komisyonu rna-

— 765 — 



İ : 82 25 . 6 

rifetiyle icra ediler. Bu komisyon kararlarının- icrası 
Makamı Vekâletin tasvibine muallaktır. 

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

-Muvakkat Maddeler 
Muvakkat Birinci Madde — Memurini mevcu-

denin işgal ettikleri memuriyet ne olursa olsun, mes
lek memurlarının hukukuna malik olmaları ikinci 
maddede münderiç şerait ve evsafı haiz olmalarına 
mütevakkıftır. Bunlar meyanından meslek memurları 
sınıfına duhul şeraitini haiz olanlar İnzibat Komis
yonu tarafından bu kanunun neşri tarihinden itiba
ren bir sene zarfında tefrik ve mertebeleri tespit olu
nur ve diğerleri idari memurlar ve mütehassıslar sı
nıfına ithal edilir. 

Bunların Mücadelei Milliye esnasında Hariciye 
Vekâletinde vazife ifa etmiş olanların hakkı mükte
sepleri mahfuzdur. Bu madde ahkâmiyle atideki ikin
ci muvakkat maddenin son fıkrası bunlar hakkında 
tatbik olunmaz. . 

REİS — Efendim, bu maddede «İkinci muvak
kat maddenin son fıkrası bunlar hakkında tatbik 
olunmaz» denildiğine göre, maddenin, ikinci muvak
kat madde okunduktan sonra reye vazı muvafıktır. 
Çünkü biri diğerinin mütemmimidir. 

Muvakkat İkinci Madde — Mevcut memurlar, 
müddeti memuriyetlerinin mecmuu dördüncü mad
dede münderiç meratibe nazaran hangi mertebeye 
tevafuk ederse o mertebeyi ihraz ederler. Müddeti 
hizmetleri ihraz ettikleri mertebe .müddetinden fazla 
ise işbu fazla mafevk mertebeye terfi için lazım gelen 
müddete mahsup edilir. 

Bunlar meyanında, bulundukları memuriyete na
zaran mezkûr müddetleri ikmal etmemiş olanlar bu 
müddetlerin ikmaline kadar bulundukları ve atiyen 
ihraz edecekleri memuriyetlerde mezkûr dördüncü 
maddedeki her ,müddetin yarım misli fazlasiyle ifayı 
hizmete mecburdurlar. 

REİS — Şimdi birinci muvakkat maddeyi reye 
arz ediyorum. Birinci muvakkat maddeyi kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

ikinci muvakkat maddeyi kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

i Muvakkat Üçüncü Madde — Meslek memurları 
kadrosu ikinci maddede münderiç şeraiti haiz memu
rini hariciye ile ikmal edilinceye kadar muvakkat 
birinci madde mucibince idari memurlar ve mütehas-
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sıslar sınıfına ithal edilecek olanlardan en liyakatlileri 
bir hakkı müktesep teşkil etmemek üzere muvakka
ten meslek memuriyetlerinde istihdam edilebileceği 
gibi, diğer devairi hükümette müstahdem olup, mez
kûr ikinci maddedeki şeraiti haiz bulunan memurlar 
müddeti hizmetlerine nazaran merkezde beşinci mer
tebeye muadil memuriyete kadar bilimtihan meslek 
memuriyetine tayin edilebilirler. 

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

Yirmi İkinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden 
üç ay sonra muteberdir. 

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

Yirmi Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını 
icraya Hariciye Vekili memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

22. — Rize Mebusu Ekrem Beyin, Emlak ve Ey
tam Bankası Kanununun bazı mevaddının tefsiri 
hakkında (4/562) numaralı takriri ve Maliye ve Büt
çe encümenleri mazbataları. 

REİS — Mazbatalar okunacaktır. 

Riyasete 
Emlak ve Eytam Bankası Kanununun Bazı Mevaddı

nın Tefsiri Hakkında, Takrir 
Emlak Bankası hakkındaki Kanun banka tarafın

dan yanlış bir tarzda tatbik ediliyor. Nizami ahkâmın, 
kanuni hükümlere takdim olunduğunu gördüm. Ati
deki nokatm tefsirini talep ediyorum. 

1. Kanunun ikinci maddesi mucibince «Bankanın 
maksadı teşekkülü bina ve üzerine bina ve inşa olu
nacak arsa sahiplerine ikrazatta bulunmaktan ibaret 
iken, yalnız binalar üzerine ikrazat yapılmaktadır. 
Veyahut arsa sahiplerinden arsaları üzerlerine bina ya
pacakları hakkında teminat talep ediliyor. Kanunda 
üzerine bina inşa olunacak arsa kaydı, şehremaneti 
veya belediyeler hudutları haricindeki arsa ve arazi
den ihtiraz maksadıyla vazolunmuştur. Bina için ik
razat yapılıyor da arsa için neden yapılmasın? Bun
dan başka mülkünü teminat irae eden bir müLk sa
hibinin istikraz ettiği meblağın mahalli sarfı muraka
be edilmediği gibi, arsa sahiplerinin de aynı vaziyet
te bulunarak murakabeye tabi olmamalarju zaruridir. 
Zaten bu yolda bir murakabenin ne bir kıymeti hu-

I kukiyesi, ne de mali ve iktisadi bir faydası vardır. 
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Bankaca tatbik edilmekte olan esasın kanunun ru- ' 
huna münaf atı : 

A) J/kinci maddenin metni ile; 
B) Sekizinci madde mucibince Maliye Vekâle

tinin bir kısım Devlet emlakinin bankaya devri sure
tiyle sermayeye iştiraki tespit edilmesi ve «Devlet em
laki!» nin arsalara da şümulü bedihi olması delaletiyle; 

C) 11 nci maddede «İkrazatın şehremaneti ve 
belediyeler hudutları dahilindeki bilumum mebani 
ve arsaların teminat iraesiyle» yapılacağı hakkındaki 
sarahatle; 

D)- 12 nci maddede «jTeminat gösterilen mahal 
üzerinde mağrus bulunan eşçar ve kurum o mahalde 
tebaan teminat gösterilmiş hükmünde» tutulacağı 
kaydının bankanın binadan gayri arsalar üzerine de 
ikrazatta bulunacağını tekrar ve teyit eylemesiyle; 

H) 17 nci maddede «Bankaya terhin edilen bina 
ve arsaların ahara icar edilip, edilmeyeceği» kaydı
nın da arsalar üzerine ikrazat icrası hususunu ifade 
etmesiyle; 

V) Nihayet Kanunun hini müzakeresinde bizzat 
Maliye Vekilinin bankanın maksarı teşekkülü hak
kındaki izahatında arsalar üzerine de ikrazatta bulu
nulacağının işaret edilmesiyle; (104 ncü içtima,' say
fa : 388) 

2. Banka Nizamnamei Esasisi, Kanununun 
dördüncü maddesi mucibince : Ancak (Bankanın su
reti teşekkül ve idaresine ait hüsusatı) tayin edebilir. 
Ahkâmı cedideyi ihtiva edemeyeceğine Teşkilatı Esa
siye Kanununun 52 nci maddesi müeyyettir. 

Bu noktalar kanunda müphem görülüyorsa ahkâ
mı kanuniyenin tefsiri suretiyle iphamın izalesini ta
lep eyler ve Dahili Nizamnamenin 125 nci maddesi 
mucibince işbu talebin Heyeti Umumiyece ve En
cümence tercihan müzakeresini rica ederim. 21 Ma
yıs 1927 

Ekrem 

TBMM 
Maliye Encümeni 22 . 6 . 1927 

Adet : 1/106 Karar Numarası 
4/562 Kayıt Numarası 

•x * Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Emlâk Bankası hakkındaki Kanunun banka ta
rafından yanlış telâkki edilmekte olduğu cihetle ikin
ci ve on. birinci ve oh yedinci maddelerindeki arsa 
ve arsalar tabİratiyle bu tabiratın kastettiği mananın 

bankaca bina üzerine yapılmakta olan İkrazatın ruhu 
kanundan müstefât olduğu veçhile arsalara da teşmili 
lüzumunun tefsir ve tespiti talebini havi Rize Me
busu Ekrem Beyin teklifi Heyeti Umumiye den 
21 . 5 . 1927'de Encümenimize havale büyurulmak-
la tetkik ve müzakere 'olundu. 

Kanunun ikinci maddesinde «Bankanın maksadı 
teşekkülü bina ve üzerine bina inşa olunacak arsa 
sahiplerine ikrazatta bulunmaktan ibarettir» denil
mekte, on birinci maddesinde «ikrazatın şehremane
ti ve belediyeler hudutları dahilinde bilumum meba
ni ve arsaların teminat iraesiyle» ve on yedinci mad
desinde ise «Bankaya terhin edilen bina ve arsaların 
ahara icar edilip edilmiyeceği»ı şeklinde bir metin ve 
ifade mevcut bulunmaktadır. 

Birinci madde münferiden nazarı mütalaaya alın
dıkta «Üzerine bina inşa kılınacak arsa sahiplerine» 
tabirinden bilistifade ikrazat yapılabilmesi için o 
arsa üzerine bina inşasının meşrut olduğunu kabul 
etmek lâzım gelir. Halbuki on birinci maddede arsa
larla mebaniyi vazıı kanun aynı surette ifade ve her 
ikisini bazı kuyut ile tarif ederek arsayı da binadan 
ayırmaktadır. On yedinci madde ise «Bankaya terhin. 
edilen bina ve arsaların ahara icarı» meselesini der
piş eylediğine göre arsalar üzerine de ikrazat yapı
labileceğini kastediyor. Aksi takdirde üzerine bina 
inşası mutlaka şart olan arsaların abara icarı meselesi 
mevzubahis olmamak lâzım gelirdi. Her üç madde
ye göre vazıı kanunun maksadına daha kolay bir su
rette intikal edebilmek için encümenimiz işbu nok-
taı nazar üzerinde tetkikatını tamik etmeyi faydalı 
bulmuş ve kanunun esas itibariyle hini tanziminde ha
zır bulunan İzmir Mebusu Mahmut Celâl Beyi ve 
sahibi teklifin izahatını istima eylemiş ve Maliye Ve
kili Beyin de mütalaatına müracaat etmiş, aynı za
manda kanunun esnayı müzakeresinde o zaman Ma
liye Vekili bulunan Trabzon Mebusu Hasan Beyin 

zabıt ceridesindeki ifadatını da tetkik eylemiştir. 
Gerek Hasan Beyin ifadatı ve gerek Celâl Beyin 

encümenimize vaki izahatı kanunun birinci madde
sinde kastolunan mananın İkrazat yapılacak arsala
rın tarla m ahi yetinde olmayıp, üzerine bina inşası 
kabiliyeti olan arsalar bulunduğunu teyit eder mahi
yette görülmüş'fcür. Alelıtlak binalar üzerine ikrazat 
yapılmakta olduğuna nazaran serveti menkule hali
ne getirilme'leri matlup olduğu Hasan Bey tarafın
dan ifade olunan arsalara ikrazat yapılmasının pren
sip olarak kabulü tabiî telâkki edilmiştir. Kanunun 

, bilhassa on yedinci' maddesindeki vuzuh ve saraha-
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te de encümenimiz atideki fıkrai tefsiriyeyi kabul 
eylemiştir. 
Maliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

'Beyazıt Ankara: 
Şefik İhsan 
Kâtip Aza 

Dİyarbekir Konya 
Cavilt 'Mustafa 
Aza' Aza 

Karesi Van 
Mehmet Cavit Münüp 

•Aza 
Kocaeli 
Raıgıp 

TBMM 
Bütçe Encümeni 

225 Karar Numarası 
1/562 Esas Numarası 

Bütçe Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

22 Mayıs 1926 tarihli Emlâk ve Eytam Bankası 
hakkındaki Kanunun bazı maddelerinin tefsirine 
dair Rize Mebusu Ekrem Bey tarafından verilen 
23 . 5 . 1927 tarihinde Maliye ve Bütçe Encümen
lerine havale buyurülan tefsir takriri Maliye Encü
meni mazbatasiyle birlikte encümenimize tevdi kılın
makla tetkik ve müzakere oluridu. 

SeTdolunan esbabı mucibelere nazaran Maliye 
Encümenince tanzim edilen fıkrai tefsiriye esas iti
bariyle encümenimizce de kabul edildiğinin Heyeti 
Celileye arzına karar verilmiştir. 24 Haziran 1927 

Reis Mazbata Muharriri 
Çatalca Gaziantep 

Şakır Al'i Cenanı 
Diyaribekir İzmir 

Şeref Ahmet Münir 
Çorum Gaziantep 
Ziya Ahmet Remzi 

İsparta 
Miüfkerrem 

REİS — Efendim, fıkrai tefsiriye okunacaktır : 

Fıkrai Tefsiriye 
Emlâk Bankası hakkındaki Kanunun ikinci, on 

'birinci ve on yedinci maddelerine nazaran üzerine bi
na inşa olunacak kabiliyette bulunan ve şehremaneti 
ve belediyeler hududu dahilinde olan arsalar, sahip
lerine binalar sahipleri misillu ikraza* yapılır. 

REİS — Fıkrai tefsiriyeyi kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmiyenîer el kaldırsın... Kalbul edil
miştir. 

23. — Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununun mu
addel beşinci maddesi mucibince verilmekte olan 
harp zammının ne suretle icra edileceğine dair iki 
vekâlet arasında^ mütehaddis ihtilâfın halli hakkın
da (5/430) numaralı istida ve Maliye ve Bütçe En
cümenleri mazbataları. 

REİS — Mazbatalar okunacaktır. 

Bütçe Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununun beşinci mad

desi mucibince verilmekte olan harp zammının ne 
suretle icra edileceğine dair iki vekâlet arasında mü-
tehad'dİs ihtilâfın halli hakkında olup, 1 4 , 3 . 1927 
tarihli Heyeti Umumiye İç'timaında encümenimize 
havale buyurülan bu baptaki istida ve Maliye Encü
menleri mazbataları Müdafaai Milliye, Dahiliye ve 
Maliye Vekilleri Beyler hazır oldukları halde tetkik 
ve müzakere olundu. 

Maliye Vekâleti noktai nazarını isbat sadedinde : 

1. Metni kanunda mevcut «tekaütlük müddeti
nin hesabında» tabiri ile «İlanı harpten akdi sulha 
kadar geçen zaman bir seneden dun ise bir sene... 
zam icra olunur.» Hükmünün bir birine raptedile-
bilrne'si için müddeti hizmetin nazarı itibara alınması 
icap eyrediğini, 

2. Kanunun heyeti umumiyesi nazarı itibare 
alınırsa bunda baştan başa müddeti hizmetin esas 
tutulduğunu ve seferberliğe iştirak halinde tatbik 
olunacak hükmü ihtiva eden- beşinci maddenin de 
seferberlik esnasındaki hizmetin müddetleriyle mü
tenasip zammı âmir olduğunu ve bu madde hükmü
nün diğer hükümlerle mütenazır bulunması lâzım' 
geldiğini, 

3. Seferberliğe yalnız bir gün iştirak edenlerle 
senelerce seferber- hayat geçirenler hakkında aynı 
hak ve menfaat temini vazıı kanunun maksadına ve 
icabatı adil ve müsavata muvafık olamiyacağını, 

4. iSeferberBk müddetinin ne kadar devam ede
ceği evvelden kestirilmiyeceğinden seferberliğin de
vimi esnasında tekaüt muamelesine tabi tutulacak-
olan bir zata seferberlik müddetinin ne kadar devam 
edeceği malum olmadığından maaş tahsis edİlemiye-
ceği ve kanunun bu suretle gayri müstakar ve tatbiki 
müteasşir bir şekilde kalacağını, 
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5. Meclisi Âlice kabul olunan Müdafaai Milliye 
Encümeni mazbatasının da aym suretle tefsire muti-
taç bulunduğunu, 

Dermeyan etmektedir. 
Müdafaai Milliye Vekâleti, Maliye Encümeninin 

mazbatasında da mevzubahis eylediği veçhile : 

1. ^Seferberliğe iştiralk»f mutlak olarak zikredil
diğinden seferberlikteki hizmet, müddeti mevzubahis 
olamayacağını, 

2. Madde metninde mevcut («Harpten akdi sul
ha kadar geçen zaman bir seneden dun ise bir... 
zam icra olunur» tabirinden sarahaten harpten sul
ha kadar geçen müddet zikrolunup, hizmet müddeti 
zikriolunmadığını, 

3. 'Seferberliğe iştirak edenler muhtelif şeraite, 
tabi olup, kısa müddet zarfında dâhi bütün sefer
berliği geçiren bir zatın tahammül e'Dtiği meşâktan 
fazlasına maruz kalınabileceğini, 

.Seferber lik'te şehit olanların bidayetten nihayete 
kadar seferberliğe iştirak edenler hakkındaki hükme 
ıtabi tutulması muhik ve muvafık bulunduğunu, 

4. 15 . 5 . 1926 tarihinde münakit c'eİ'sedte Mec
lisi Alinin kabul etmiş olduğu Müdafaai Milliye En
cümeni mazbatası bu mütalaatı teyit eylediğini, 

Beyan eylemektedir, İbra kılınan tetkikait netice-
sinde encümenimizce de ma'ddei kanuniye ibaresinin 
zahir manası Müdafaai Milliye Vekâleti ile Maliye 
Encümeninin tefsirleri veçhile tekaüt müddetinin he
sabında seferberliğe iştirak edenlerin müddeti iştirak 
ve hizmetle mukayyet olmaksızın ilânı harpten akdi 
sulha kadar geçen zamana ait zamldan istifade etme
leri lâzım geleceği noktai nazarını takviye eder şek
linde olduğu ekseriyetle kabul edilmiş ve tefsiri mev
zubahis madde hakkında Müdafaai Milliye Encü
menince vaktiyle 15.5.1926 tarihinde Meclisi Âliye 
takdim olunan mazbata 99 ncu inikatta tasvibe ikti
ran etmiş olmasına ve bu suretle aynı madde hakkın
da zaten bu dairede bir tefsir sebkethîiş bulunması
na mebni aynı hükmün tekrar tefsiri muvafıkı usul 
olamıyacağı mütalasında bulunduğundan Heyeti Ce-
lileye arzına karar verilmiştir. 24 Haziran 1927 

Reis Mazbata: Muharriri 
Çatalca' Gaziantep 
Şakir s Ali Cenani 
Kâtip Aza1 

Konya İzmir 
Fuat Ahmet Münir 

İsparta Diyarbekir 
Mükerrem Şeref 

Çorum 
Ziya 

Maraş 
Mithat 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Giresun 
'Musa Kâzım1 

MALÎYE VEKİLİ MUSTAFA AJBDÜLHALİK 
BEY (Çankırı) — Ma'ddenin ve tefsirlerin tarzı tah
riri iki vekâlet arasındaki ihtilâfı hal edememiştir. 
Onun için şunu rica edeceğim : Bu mazbata kabul 
edilirtse müddeti iştirak ne olursa olsun seferberliğin 
devamı müddetince zam yapılır kaydı zapta geçsin 
ve o suretle muamelâtta sarahat olsun. 

RElS — Zaten encümeninin mazbatasında beyan 
buyurduğunuz mana mündemiçtir. Bu suretle maz
batayı kabul edenler el kaldırsın... Kabul ötmiyenlert 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

24. — Cebelibereket Mebusu Avni Paşa ve füfeka-
sının, Rize Mebusu merhum Rauf Beyin ailesine hi-
dematı vataniye 'tertibinden maaş tahsisi hakkında 
(2/545) numaralı teklifi kanunisi ve Bütçe Encümeni 
mazbatan. 

REİS — Mazbata okunacaktır. 
Riyaseti CeMleye 

Rize Mebusu merhum Rauf Beyin muhtacı mu-
aivenet kalan efradı ailesinin ıtehvini zaruret ve te
mini maişetleri için Hidernatı vataniye tertibinden 
maaş tahsis ve itasını rica ve bu bapta berveçhizîr 
Myihai kaınuniyei «nazarı madeletkârilerine arz eyle
riz. 

Cebelibereket1 

Avni 
(Konya 
Refik 

Diyarbekirl 
Feyzi 

İstanbul1 

Ali Rıza1 

Muş 
İlyas Sami 

Kocaeli 
Saffet 
Kars 

Ağa oğlu Ahmet 
Ordu 
Recai 

Denizli 
Yusuf 
İsparta 

Mükerrem 

Rize 
Ahmet Fuat 

Bolu 
Şükrü 

Menteşe 
Yunus Nadi 

Maraş 
(Mithat 
Kocaeli1 

İbrahim Süreyya 
Kütahya 

Mehmet Nuri 
Tokat 

Mustafa! 
Rize 

Ekrem 
Aydın 

Mazhar 
Âdanal 

İsmail Sefa! 
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Karesi 
Hulusi 

Afyonkarahisar 
İzzet Ulvi 
Antalya 

. , Ahmet Saki 
Çankırı 

Yusuf Ziya 
Çankırı 
Talât 

Artvin 
Hilmi 
İzmir 

Osman Zade Hamdi 
İsparta 

Hüseyin Hüsnü 
(Konya 

Naim Hazim 
Ertuğrül 

. Doktor Fikret 
Mardin 
Necip 
Mersin 
Niyazi 
•Sivas 

Rahmi 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Encümeni 
226 Karar Numarası 

2/545' Kayıt Numarası 

Bütçe Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celdleye 
iRize Mebusu merhum Rauf Beyin ailesine Hide-

nratı vataniye tertibinden maaş tahsisine dair ölüp 
4.3.1926 tarihinde encümenimize havale buyrulan Ce
belibereket Mebusu Avni Paşa ile rüfekasının teklifi 
kanunisi tetkik ve müzakere olundu. Merhumun 
muhtacı muavenet efradı ailesi hidematı vataniye ter
tibinden maaşa müstehak görüldüğünden zevcesine 
otuz ve kerimeleri hanımlara onar lira maaş tahsisi 
tensip edilmiş ve bu dairede tadilen kabul olunan 
lâyihai kanuniye Heyeti Celileye arz ve takdim kı
lınmıştın ! 

- 24 , 6 . 1927 
Reis 

Çatalca Mazbata 'Muharriri 
Şakir Gaziantep 

Kozan 
Ali Sadi 

Urfa 
Refet 

Ergani 
Kâzım Vehbi 

Bursa 
Mustafa Fehmi 

Kocaeli 
İbrahim 
Burdur 

Hüseyin Baki 
Rize 
Esat 
Van 

Hakkı 
Ankara 
İhsan 
Van 

İbrahim 
Canik 
Cavit 

Antalya 
Rasih 

Konya 
Tevfik Fikret 

İzmir 
Ahmet Münir 

Çorum 
Ziya 

İsparta 
Mükerrem 
Diyar bekir. 

Şeref 

Cebelibereket Mebusu Avni Paşa ve 

Rüfekasının Teklifi 

Madde 1. — Rize Mebusu merhum Rauf Beyin 
ailesine başkaca eytam ve eramil maaşı verilmemek 
şartiyle zevcesi Binnaz ve kerimeleri Belkis ve Me-
lâhat hanımlara hidematı vataniye tertibinden şehrî 
otuzar lira maaş tahsis olunmuştur. 

Madde 2. — İşbu maaş zevcesine kaydı hayat 
şartiyle veya tezevvücüne kadar ve kızlarına da izdi
vaçlarına kadar ita olunur. 

Madde 3. 
muteberdir. 

İşbu kanun 1 Mart 1926 tarihinden 

Madde 4. — İşbu kanunun ahkâmını icraya Ma-, 
üye Vekili memurdur. , 

Bütçe Encümeninin Tadili 

Rize Mebusu Merhum Rauf Beyin Zevcesiyle 
Kerimelerine Hidematı Vataniye Tertibinden Maaş 

Tahsisine Dair1 Kanun 

Birinci Madde — Ayrıca eytam ve eramil maaş
ları verilmemek üzere Rize Mebusu merhum Rauf 
Beyin zevcesi Binnaz Hanımla otuz ve kerimeleri 
Belkis ve Melâhat hanımlara onar lira hidematı va
taniye tertibinden maaş tahsis edilmiştir,, 

İkinci Madde — Tahsis edilen maaşatı zevcesine 
teehhüt ettiği takdirde kesmek üzere kaydı hayat ile 
kerimelerine teehhül edinceye kadar verilir. 

Üçüncü Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Dördüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını ic
raya Maliye Vekili memurdur. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini kabul 
edenler el kaldırsın.» Kabul etmeyenler el kaldırsın».. 
Kabul edilmiştir. 
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Rize Mebusu Merhum Rauf Beyin Zevcesiyle Keri^ 
melerine Hidemâtı Vataniye Tertibinden Maaş 

Tahsisine Dair Kanun 

ıBirinci Madde — Ayrıca eytam ve erarnil maaş
ları verilmemek üzere Rize Mebusu merhum Rauf 
Beyin zevcesi Binnaz Hanım otuz, ve kerimeleri OBel-
klis ve Melâhat hanınılara onar lira bidematı vata
nîye tertihinden maaş tahsis edilmiştir. 

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

İkinci Madde — Tahsis edilen maaşat zevcesine 
teehhül ettiği takdirde kesilmek üzere, kaydı hayat 
ile kerimelerine teehhül edinceye kadar verilir. 

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

Üçüncü Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu-
teberdir. , 

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

Dördüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını ic
raya Maliye Vekili memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesi tayini esami ile reyi
nize arz edilecektir. Lütfen reylerinizi istimal buyu
runuz.; Bundan evvelki kanunlara rey vermeyenler 
lütfen reylerini istimal buyursunlar. 

İstihsal ârâ muamelesi hitam bulmuştur. 
25. '— Tütün inhisarı Kanun ve nizamnamesine 

muhalif harekâtta bulunan bazı eşhasın cezalarının 
affı hakkında (1/1057) numaralı kanun layihası ve 
Adliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları. 

REİS — Mazbatalar okunacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti • 
Başvekâlet Müsteşarlığı 

Adet : 6/531 5.2.1927 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Tütün inhisarı kanun ve nizamnamesine muhalif 

harekâtta bulunan ve kanunen tecziyeleri cihetine gi
rildiği takdirde mağduriyetlerini mucip olacağı anla
şılan bazı eşhasın cezalarının affı hakkında Maliye 
Vekâleti Celile'since tanzim ediien ve İcra Vekilleri 
Heyetinin 26 Kânunusani 1927 tarihli içtimaında te
zekkür ve Meclisi Aliye arzı tasvip olunan kanun 
Jâyihasiyle Esbabı mucİbeyi havi Vekâleti müşarü-
nileyhanın tezkeresinin musaddak sureti ve merbutu 
cetvel leffen takdim olunmuştur,; 
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IMuktezasımın ifasına ve neticesinin işarına mü
saade buyurulmasını rica eylerim etendim. 

'Başvekil 
İsmet 

Başvekâleti Celileye 
Tütün İdarei İnhisariyesinin tamamen tatbiki ah

kâmına mecbur bulunduğu İnhisarı duban kanun ve 
nizamnamesinin cezaya müteallik mevaddının aza
rı makbuleye müsteniden bazı mükeUefiyetlerin ade
mi icrası halinde dahi tatbiki alâkadarının bigayfi-
hakkın mağdüfiyetlerîni mucip olmakta ve bu ise 
sulmaksat ve zararı idare mevcut olmayan ve sırf 
inzibatı temine hadim bazı eşkâl ve merasimin ihma
linden tevellüt, eden ahvalde dahi ikamei dava zaru
retinde 'bulunan idare memurlarını müşkül bir 'vazi
yette bıraktığı gibi hükkâmın vicdanını da tazyik et
mekte ve nitekim bazı mahakim sarahati kanuniye-
ye rağmen kasti cürmî arayarak maznunların be-
raatini tahtı karara almaktadır. Reji şirketi münfesi-
hası kanunu mahsusunda tahmil ettiği mükellefiyet
lerin ademi icrası halinde alınacak cezayı nakdilerin 
şirkete ait olmasından dolayı suimaksada müpteni 
olmayan efal hakkında bazan takibatta bulunmamış 
ve zürra ile alâkadaranı rencide etmekten içtinap 
eylemiştir. Buna mukabil İdarei inhisariyenin kanun 

ye nizamnamenin mutlak âhkâmiyle mukayyet bulu
narak bizzarur takibatta bulunmasının halk naza
rında idarei haziranın kadri itibarına müessir ola
cağı bedihidir. İzahatı marazaya binaen müruru za
man müddetleri nazarı itibara alınarak takibatı tecil 
edilmiş olan ve ciheti mülkiyenin halkın tütün zira-
atine mecbur bulundukları hakkındaki ilânı üzerine 
bilıstırar Zeriyatta bulunan ve bittabi zirâat ruhsat
namesi de istihsal etmeyen Düzoa Kazasının Başde-
tre 'Nahiyesi kurası zürraı ile tütün zerriyatına mü
saade itası hakkında müddeti muayyenesi zarfında 
makamı vilâyete takdim edilen istidadar jandarma 
dairesince mahallî İdare inhisariyesine tevdi edilme
mesi hasebiyle ruhsatsız addedilen Burdur zürraına 
ve sıtmadan mustarip oldukları cihetle üç yüz otuz 
dokuz senesi zimmeti mükayyedelerini müddeti ka-
nuniyenin hitamından sonra ambara teslim eden Sam
sun'un Tekeköy karyesi ahalisine ve İnhisarı Duhan 
Kanununun 23. ncü maddesi mucibince nakliye tez
keresi alınmadan bir mahalden diğer mahalle tütün 
naildi memnu olduğuna vakıf bulunmayan Samsun, 
Tokat ve Sinop havalisi mübadil zürraına ait olup, 
merbuten takdim kılınan cetvelde isimleri muharrer 
kesan alayhlerine ikame olunan ve bermucM kanun 
takibat icrası zarurî olmasına' rağmen zararı idareyi 
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mucip bir suiimaiksat mahsus olmayan deavinin ta
kibatı kanuniyeîerinden feragat olunabilmesi için 
tanzim 'kılınan lâyihai kanuniye lef fen takdim kılın
mıştır. Yeni Ceza Kanununda dava müruru zaman 
müddeti altı aya hasredilmiş olduğundan İdarei in-
hisaniye hak davasının sukutuna mahal kalmamak 
üzere lâyihai mepfausenin müstacelen iktisabı kanu-
riiyeti emrinde delaleti şâmillerini arz ve istirham 
eylerim efendim. 

24 Kânunusani 1927 
Maİye Vekili 

Mustafa Abdürharik 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Adiliye Encümen! 
44 Karar Numarası 

22 . 2 , 1927 

Adliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye1 

Tütün inhisarı kanun ve nizamnamesine muhalif 
harekâtta bulunan bazı eşhas hakkında takibattan 
feralgat olunmasına dair (1/1057) numaralı kanun lâ
yihası ve merbutu esami listesi encümenimize havale 
buyurulmakla mütalaa ve tetkik kılındı. 

Tütün inhisarı Kanun ve nizamnamesine muha
lif hareketleri ıstirara müstenit bulunan ve tecziye
leri mağduriyeti intaç edeceği anlaşılan bazı kimseler 
hakkında takibattan feragata mütedair bulunan ka
nun lâyihası ve hükümetçe bu hususta serdedilen es
babı mucibe encümenimizce muvafık görülmüş ve 
lâyiha aynen kabul edilmiş olmakla Heyeti Umumi-
yeye arz olunur. 

Adliye Encümeni Reisi 
Mustafa Fevzi 

Kâtip 
Yozgat 

Ahmet Hamdı 

Aza 
Karesi 

Osman Nuri 

Mazbata Muharriri 
Ahmet Hamdi 

Aza . 
Antalya 

Ahmet Saki 

Aza 

Aza 

Türkiye 
Büyük 'Millet Meclisi 

Bütçe Encümeni 
Adet: 228 Karar numarası 

2/1057 Kayıt Numarası 

Bütçe Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye -

Tütün inhisarı hakkındaki kanun ve nizamname 
ahkâmına muhalif harekâtta bulunan ve kanunen 
tecziyeleri cihetine gidildiği takdirde mağduriyetle
rini mucip olacağı anlaşılan bazı eşhasın cezalarının 
affı hakkında olup, Heyeti Umumiyenin 10 . 2 . 1927 
tarihli içtimaında Adliye ve Bütçe Encümenlerine 
havale buyurulan kanun lâyihası Adliye Encümeni 
mazbatasiyle birlikte encümenimize tevdi kılınmakla 
Maliye Vekili 'Mustafa Abdülhalik Bey hazır oldu
ğu halde tetkik ve müzakere olundu. Teklif olunan 
layilhai -kanuniye esas itibariyle encümenimizce de 
kabul edilmiş ise de lâyihai kanuniyenin birinci mad
desine merbut -cetvelde münderiç $12 esamiden kıs
mı küllisi'ruhsatsız veya ruhsattan fazla zeriyata 
ait ve İnhisarı duban kanunu muvakkatinin 44 ncü 
maddesinde muharrer ahvalden mütevellit olup, ahi
ren Meclisi Âlice kabul buyürulmuş olan 2 nisan 
1330 tarihli İnhisarı. dühari kanunu muvakkatinin 44 
ncü maddesine bir fıkra tezyiline dair kanun ile 44 
ncü maddede muharrer cezayı nakdilerin takip ve 
tahsilinden feragat veya bu hususta akdi sulh et
mek salâhiyeti. idarei inhisariyeye verilmiş olduğun
dan cetvelden bu kısmın tayyı muvafık görülerek 
cetvelde muharrer 153, 267 - 275 ve 607-6İ12 numa
ralar hittefrik ayrı bir cetvel tertip ve yedinci mad
de yeniden tanzim kılınmış Ve diğer maddeler aynen 
kabul olunarak ihzar kılınan lâyihai kanuniye müs
tacelen müzakeresine müsaade buyurulması istir-
hamiyle Heyeti Celileye arz olunmuştur. 

24 Haziran 1927 

Reis 
Çatalca 
Şakir 

Kâtip 
Konya 
Fuat 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 
Ali Cenani 

İzmir 
Ahmet Münir 
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İsparta 
Mükerrem 

Giresun 
Musa Kâzım 

Çorum 
Ziya 

Diyar'bekir 
Şeref 

Hükümetin Teklifi 
Kanun 

'Madde 1. — Merbut cetvelde esamisi muharrer 
zürra ve eşhası saire haklarında takibatı kanuniye 
icrasından feragata Tütün idarei inhisariye'si mezun
dur. 

Madde 
'herdir. 

- İşbu kanun tarihi neşrinden mute-

Maüde 3. — îşjbu kanunun icrasına Maliye Veki
li memurdur, 

26 Kânunusani 1927 

Başvekil 
ismet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat -
Bahriye Vekili 

İhsan 
Hariciye Vekili 

Doktor Tevfik Rüştü 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhaİk 

Nafia Vekili 
Behüıç Beyefendi 

imzada bulunmadı 
Ticaret Vekili 

Mustafa Rahmi 

Maarif Vekâleti Vekili 
Doktor Refik 
Ziraat Vekili 
Mehmet Sabrı 

Sıhhiye ve Muafveneti 
İçtimaiye Vekili 
Doktor Retfifc 

Bütçe Bncürjııehinin Tadili 

İnhisarı duban kanunu muvakkatine muhalif hare
kette bulunan bazı eşhas haklarında takibatı kanu
niye icrasından feragat mezuniyetine dair kanun 

«Birinci Madde — 2 Nisan 1330 tarihli inhisarı-
duhan kanunu muvakkati ahkâmına muhalif hare
kette ıbulunan merbut" cetvelde esamisi muharrer eş
has haklarında takibatı kanuniye icrasından ferağa-
ta mezuniyet verilmiştir. 

İkinci Madde 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

Üçüncü Madde —- Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye vekili memurdur. 
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Adet Maznunu 

1 Düzce Kadıi esbakı tüccardan Yusuf Ziya 
efendi 

2 Bafra'nın Selâmünaleyk karyesinden is
mail oğlu Mümin 

3 » » Hüseyin oğlu Ali 

4 •» » Yakup oğlu Mümin 

5 ' » » A l i oğlu Abbas 

6 » » Hasan oğlu Süleyman 

7 Samsun'un Tekike Köy karyesinden Hacı 
Mehmet Mahtumu Bthem ve şeriki Tu
nus oğlu Ali Ağa 

8 'Samsun'un Hamzalı Köy karyesinden Hacı 
îshak oğlu Yusuf 

9 Samsun'un Tekkeköy karyesinden Hacı 
Osman mahtumu Ali ve şeriki Küçük Ah
met oğlu Mustafa 

110 Samsun'un Tekkeköy karyesinden Hacı Os
man ve şeriki Hasan Ağa 

11 -Manisa'nın Tekkeliler karyesinden Şehit 
Emrullah Zevcesi Vasfiye Hatun 

il 2 Edirne'nin Kırklareli Sinanlı karyesinden 
Mehmet oğlu Hasan Çavuş 

13 Trabzon* Ordu Ulu'bey nahiyesinden Sarı 
oğlu Veli Çavuş 

REİS — Heyeti umum'iyesi hakkında söz isteyen 
edenler el kaldırsın.. Kaibul etmiyenJer" el kaldırsın,. 

Cürmün Nevi 

Açık bir araba derununda tezkeresiz 132 tütün dizi 
naklettiğinden 

Zimmeti mukayyedesinden fazla 92 kilo tütününü 
ruhsatsız ahara sattığından, 
ıBiraderi İsmail, tarafından kendi tarlasında husule 
(getirdiği 92 kilo tütünü ruhsatsız ahara sattığından, 
Husule getirdiği tütünlerden 208 kilosunu berayı-
hıifz ruhsatiyesiz mahalli ahara getirdiğinden. 
Husule getirdiği 400-kilo tütününü bilâ ruhsat aha
ra sattığından, 
Husule getirdiği 200 kilo tütününü daha tarlada iken 
ahara sattığından. 

339 senesi zimmeti mukayyedesini derarnbar müd
detinin inkizasından sonra teslim ettiğinden, 

339 senesi zimmeti mukayyedesini deramfoar müd
detinin inkisazından sonra teslim ettiğinden, 

339 senesi zimmeti mukayyedesini deramfoar müd
detinin inkisazından sonra teslim ettiğinden, 

339 senesi zimmeti mukayyedesini deramfoar müd
detinin inkisazından sonra teslim ettiğinden, 

339 senesinde husule getirdiği 245 kilo tütünü teslimi 
ambar etmiyerek elden çıkardığından, 

ıDokuz kilo zimmeti mukayyedesi: 

Ruhsatsız tütün naklinden 

var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini kabul 
Kabul edilmiştir, 
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İnhisarı duhan kanunu muvakkatine muhalif harekette bulunan bazı eşhas haklarında takibatı kanuniye 
icrasından feragat mezuniyetine dair kanun 

Birinci Madde —, 2 Nisan 1330 tarihli İnhisarı duhan kanunu muvakkati ahkâmına muhalif harekette 
bulunan merbut cetvelde esamisi muharrer eşhas haklarında takibatı kanuniye icrasından feragata mezuni
yet verilmiştir. 

Adet Maznunu Cürmün Nevi 

HO 

11 

12 

13 

Düzce Kadıi esbakı tüccardan Yusuf Ziya 
Efendi 

(Bafra'nın Selâmınaleyk karyesinden İsmail 
oğlu Mümin 

» » (Hüseyin oğlu Ali 

Bafra'nın' Selâmınaleyk karyesinden Yakup 
oğlu Müim'in 

» » Ali oğlu Abibas " 

» »' Hasan oğlu Süleyman 

Samsun'un Tekköy karyesinden Hacı Meh
met mahdumu Ethem ve şeriki Tunus oğlu 
Alî Ağa 

ıSamsun'un Hamzalşköy karyesinden Hacı 
sîsihak oğlu Yusuf • _• ' 

Samsun'un Tekköy karyesinden Hacı Os
man mahtumu Ali ve şeriki Küçük Ahmet 
oğlu Mustafa 

ISamsun'un Tekköy karyesinden Hacı Os-
man ve şeriki Hasan Ağa 

Manisa'nın: Tekkeliler karyesinden Şehit 
Emrullah zevcesi Vastfiye Hatun 

Edirne'nin Kırklareli Sinanlı karyesinden 
Mehmet oğlu Hassan Çavuş 

Trabzon Ordu Ulubey nahiyesinden Sarı 
oğlu Veli ÇaVuş 

Açık bir araba derununda tezkeresiz 132 tütün dizi 
'naklettiğinden. 

Zimmeti mukayyedesinden fazla 92 kilo tütününü 
ruhsatsız ahara sattığından, 
İBiraderi İsmail tarafından kendi tarlasında husule 
getirdiği 92 kilo tütününü ruhsatsız ahara sattığın
dan. 

Husule getirdiği tütünlerden 208 kilosunu berayı-
ılııfz ruhsatiyesiz mahalli ahara getirdiğinden. 
Husule getirdiği 400 kilo tütününü bilâruhisat ahara 
sattığından, 
(Husule getirdiği 200 kilo tütününü daha tarlada iken 
ahara sattığından. - . . . 

'3 39 senesi zimmeti mukayyedesini derambar müd
detinin' inkizasından sonra teslim ettiğinden, 

339 senesi zimmeti mukayyedesini derambar müd
detinin inkiizasından sonra teslim ettiğinden, 

339 senesi zimmeti mukayyedesini derambar müd
detinin inkiizasından sonra teslim ettiğinden, 

339 senesi zimmeti mukayyedesini derambar müd
detinin inkizasından sonra teslim ettiğinden, 

339 senesi zimmeti mukayyedesini derambar müd
detinin inkiizasından sonra teslim ettiğinden, 

İ3-39 senesinde husule getirdiği 245. kilo tütünü tes
limi ambar etmiyerek elden çıkardığından. 

IBoıkuz kilo zimmetilnukayyedesi, 
Ruhsatsız tütün naklinden. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın.. Kabul etmiyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 
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(ikinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

RBÎS — Kabul edenler el kaldırsın.. Kabul etme
yenler el (kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

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

Kanunun Heyeti umumiyetini kabul edenler el 
kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Kabul 
'edilmiştir.. 

26. — Kocaeli Mebusu İbrahim Bey ve rüfeka-
sının, Ordu, Bahriye ve Jandarma zabıtan ve me
murini hakkındaki 'kanunun on birinci- maddesinin 
tefsirine dair. 4/569 numaralı' takriri ve Maliye ve 
Bütçe Encümenleri mazbataları. ; '• 

(RiBİ'S — Bütçe Encümeriinin fıkrai tefsiriyesi oku
nacaktır. 

Fıkrai TeMriye 
Birinci ve İkinci Büyük Millet Meclislerinde aza 

bulunan asker ve sivil memurlarla "'mütekaidine Me
murin Kanununun 73 ncü maddesine tevfikan tah
sis olunacak nıaaşaJt 995 numaralı kanun ile Mül
kiye Tekaüt Kanununun bazı maddelerini muaddil 
28 Nisan 1330 tarihli kanunun birinci maddesinin 
birinci fıkrası ve kezalik Alskeri Tekaüt Kanununun 
bazı maddelerimin tadiline dair 28 Nisan 1330 tarih
li kanunun sön fıkrası hükmünden hariçtir. 
- 'Riyaseti Oelileye 

(Maliye Encümeninin fıkrai tefsiriyesi daha va
zıh olduğundan birinci satırın nibayetindeki (Mensu-
bin) kelimesinden sonra (ve mütekaidin) kelimesinin 
ilâvesiyle fıkrasının kabulünü teklif eylerim. 

Çankırı 
Talât 

(AlHİMET REMZİ 'BEY (Gaziantep) — Mali-^ 
ye Encümeniinin mazbatasiyle Bütçe Encümeninin 
mazbatası arasındaki farkı Heyeti Ceiileye arz ede
yim, ona göre Heyeti Celile karar ittihaz buyursun. 

Maliye Encümeninin mazbatasında tekaüt olaj 

cak mebuslar için konulan hüküm, asker mebuslar 
hakkında memuriyet maaşı kaydını ve sivil mebus
lar hakkında da üç bin kuruşa kadar şu yolda mua
mele edilir diye mevcut olan kaydı ref etmektedir. 
Encümeniniz bu iki noktai nazara iştirak etmiştir. 

• Çünkü birinci ve ikinci büyük IMillet Meclisline işti-' 
rafc eden mebusların tekaüt maaşlarında esas on bin 
kuruştur diye elde bir hükmü kanun vardır. 'Binaena
leyh on bin kuruş maaş alan bir zat, tekaüt maaşı 
olmak üzere baliği olarak ne alıyorsa mebusun da 

onu alması kanunun hükmü iktizasındandır. En
cümeniniz bu noktai nazardan rütbe kaydiyle me
selâ yüzbaşı olan bir mebusun eski hükme nazaran 
alacağı tekaüt maaşı yüzbaşının asıl maaşını teca
vüz edemez şeklinde mevcut olan kaydı bu yeni hü
küm, yani on bin kuruş üzerinden tekaüt edilir hük
münü takyit eder mahiyette buluyoruz. Maliye En-
cümeniyfe beraber bu noktai nazları kabul ettik. Si
viller hakkında da maaşı üç bin kuruştan aşağı -ise 
şöyle yapılır diye daha az nispette tahsis-muamele
sini âmil olan hükmü kanuniyi, mademki maaşın on 
bin kuruş üzerinden esas tutulması hükmü mevcut
tur, bu kaydı da kaldırmayı muvafık bulduk. Ade
ta mebus olan zevata kanun on bin kuruş maaş al
mış olan bir zatın imtiyaz ve hukukunu bahşetmek
tedir. Binaenaleyh bu iki noktadan Maliye Encümeni 
ile aramızda biri ihtilâf yoktur. Ancak Maliye En
cümeni mazbatasında bir noktayı daha ilâve ediyor. 
O da; tekaüt maaşı her ne olursa olsun beş bin ku
ruşu tecavüz edemez diye kanunda bir kayıt Vardır. 
iBu kaydı da mebuslar hakkında kaldırmak istemek
tedir. Halbuki devairi devlette, ordu 'içerisinde on 
bin kuruştan fazla maaş alan bir zat bu kayit ile 
mukayyet iken, maaşı on bin kuruş üzerinden tekaüt 
edilir diye bir kanun ahkamiyle mebuslar hakkında 
tekaüt muamelesi yapılması sarih bir" hüküm iktiza
sı iken, ayrıca maaşı on bin kuruştan fazla olan er
kânı askeriyeden birinin alacağı tekaüt maaşı beş bin 
kuruş kaydiyle mukayyet iken, mülkiye hakkında da 
böyle olması lâzım gelir, kanaatmda bulundu. Ma
liye Encümeni bu kanaatta bulunmamışlardır. Diyor
lar ki, mebuslar hakkında bu kayıt yoktur. Neden 
yoktur? Mebusların maaşı on bin kuruştur. Binaena
leyh on bin kuruş kaydı ne ise, maaş alanlar hak
kındaki hüküm ne ise, mebuslar hakkındaki hüküm 
de böyledir, mahiyetinde telâkki ettik. Aramızdaki 
fark arz ettiğim bu- farktır. Zannederim ki Heyeti 
Aliyenizde on bin kuruşu esas kabul eden kararı 
ayrı, hariçteki on bin kuruştan fazla maaş alan için 
ayrı telâkkide bulunmaz. ^ 

sRBJS — Hükümet Bütçe Encümeni ile hemfikir
dir. Bütçe Encümeninin fıkrai tefsiriyesini reye arz 
ediyor. Onu kabul etmezseniz diğerini reye koya
rım. Bütçe Encümeninin fıkrai tefsiriyesini reye arz 
ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın.. Kabul etme
yenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

27., — İktisat Meclisi Âtisi teşkili hakkında 
111114 numaralı kanun lâyihası ve Ticaret ve Büt
çe Encümenleri mazbataları^ 

RBfS — Mazbatalar okunacaktır. 
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Türkiye Cumhuriyeti ' 
Başvekâlet Müsteşarlığı 24 Mart 1927 

Adet : 6/11200 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
İktisat Meclisi Âlisi Teşkili hakkında Ticaret Ve

kâleti Celilesince tanzim edilen ve İcra Vekilleri He
yetinin 16 Mart 1927 tarihli içtimaında tezekkür ve 
Meclisi Âliye arzı tasvip olunan kanun lâyihasiyle 
Esbabı mucibe mazbatasının musaddâk sureti leffen 
takdim olunmuştur. 

Muktezasmın ifasına ve neticesinin işarına mü
saade buyurulmasmı rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Harbi Umumiye iştirak tetmiş olan bütün mem

leketler, bu badirenin hitamından s(onra azalmış olan 
istihsali kuvvet ve membalarını ve vasıtalarını ve 
duçar oldukları kredi ve para buhranı gibi iktisadi 
vaziyetlerini yeni ihtiyaçların ve yeni hadiselerin is
tilzam ettiği esasat dairesinde tanzim ve tensik ve 
bu sahada tesadüf eyledikleri müşkülâtın hal ve iza
lesi esbabını tehiye ve sırf bu nevi hmuşatı iktisa
diye ile iştigal etmek üzene İktisat şuraları vücude ge
tirmeğe mecbur olmuşlardır, italya, Rusya, Alman-« 
ya Bulgaristan hükümetlerinin teşkil ettikleri İkti
sat Meclisi Âlileri bu ihtiyacın mevlûdudur. Aynı 
esbap ve aynı ihtiyacatın tesiri altında bulunan mem
leketimizin de mümkün olduğu kadar seri surette ik
tisadi bir inkişafa mazhariyetini temin edebilmek ve 
bu vadide tahaddüs eden müşkülâtın izalesi imkân
larını taharri eylemek ve lâyihai kanuniyenin dör
düncü maddesinde mevzubahis edilen hususat hak
kında memleketin vaziyeti iktisadiyei umumiyesini 
şâmil bir surette tetkik ve tetebbu edebilmek üzere 
erbabı ihtisasatan mürekkep bir heyetin teşkil ve ih
dası zaruri görülmüştür. 

.Hükümetin öteden beri ifa eylediği vazaife mü
teallik esasat ve lâyihaların ihzarında mütehassısla
rın istişaresinden hiç bir zaman kendisini müstağni 
addetmediği malumdur. Ancak Vekâletlerin ve her 
şubei idarenin ayrı ayrı mütehassıslara müracaat et
mesi ekseriya muhtelif sunuf Ve meslekler arasın
daki makasıt ve menafim telifini müteassir kıldığı ve 
memleketin muhtelif zaruret ve ihtiyacatı iktisadi-
yesinin mütehassıs bir heyetten alınacak esasat ve 
fikirlerle idare edilmesinin her veçhile mucibi fayda 
olacağı anlaşılmıştır. Mütalaatından .istifade edileceği 

tabii ve aşikâr bulunan Ali İktisat Meclisine ait bu 
lâyihanın iktisabı kanuniyetine müsaade .buyurulma-
sı menutureyi âlileridir efendim. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 2.5.1927 

Ticaret Encümeni! 
Karar Numarası : T2 

Ticaret Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Cefileye 

İktisat Meclisi Âlisi teşküll hakkında Başvekâlet
ten niürsel ve Riyaseti Celilelerinden Enoümeniimize 
muhavvel kanun lâyihası ve esbabı mucibe mazba
tası kemali ehemmiyetle mütalaa ve tetkik olun
du. 

Harbi Umumiye iştirak eden milletler, harbin za
ruret ve icabatından olarak azalan istihsal kudret 
ve membalarını ve vasıtalarını yeniden ihya etmek, 
kredi müşkülatına çare bulmak, buhranlara karşı 
devletin ve iktisat idarelerinin müteessir olmamasını 
temin Letmek mecburiyetiyle muhtelif teşekküller 
ve müesseseler vücude getirdiler ve her çareye baş 
vurmaktan geri durmadılar ve durmuyorlar. Bu gün
kü istihsal kudretimiz, vasıitalarımız ve memlekette
ki kredi vaziyeti tedavül eden paranın istihsal ve mü
badelemize kifayetsizliği saltanat idaresinin ve geçir
diğimiz harplerin netayici tabiiyesi olmakla beraber 

- ıslah ve tanzimi bir zarureti mutlaka idi. Binaena
leyh encümenimiz İktisat Meclisi Âlisi teşkili hak
kındaki hükümetin teklifini, memnuniyetle karşıla
maktadır. 

Hükümet teşkilâtının mesaisinden başkaca, mü
tehassıslardan mürekkep bir heyetin, milletin istih
sal kudretini ve iktisadi kuvvetini tanzim eylemesi 
ve bütün bu mesainin devlet teşkilâtı arasında fe
yizli olabilmesi için İktisat Meclisi Âli'sinin sırf is-
tişari mahiyetteki vazife ve vaziyeti. 

Marülarz hükümetlerin vaziyeti iMisadiyelerini 
ıslaha çaresiz olabilmek üzere kabul ettikleri me-

j calis ve miüesisesatın suveri teşekkülliyelerine müteal
lik kavanin ve nizamatın tetkikatı neticesinde bunlar
dan bazılarının - Meselâ Almanya'nın - muhtelif 
iktisadi teşekküllerin ve muhtelif mesalik ve sanayi 
erbabının iştirakiyle yüz yirmi üç kişilik bir heyet 
teşkil edip hem istişari mahiyette icrayı faaliyet ey
lediği ve hê rı de doğrudan doğruya Millet 'Meclisine 
levayihl kanuniye teklifine salâh'iyattar kılındığı gö-

I rüîmüştür. Diğer bir kısmının ise - Meselâ İtalya ve 
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Bulgaristan - yalnız isti sari bir vaziyette çalışmak 
üzere teşikil kılındıikları anlaşılmıştır. Halbuki memle
ketimizin arz ugfctiği iktisadi teşekküller, zümreler, 
meslekler diğer memleketlerde olduğu gibi, çok mü-
tekâisif ve mudil bir halde olduğu için bizim teşkil 
edeceğimiz İktisat meclisinin diğer devletlere naza
ran gerek tarzı intihap ve .gerek adedi aza itibariyle 
mahdut bir şekilde ihdası tarzı mesaileri itibariyle 
daha faydalı olacağı kanaati hasıl olmuştur. Buna 
binaen teşkil edilecek İktisat Meclisi Âlîsinin nısfı-" 
nın doğrudan doğruya hükümet tarafından ve nısfı 
diğerinin de memleketteki muhtelif iktisadi meslek 
ve müesseselerin temsil edildbilmesi için bunlar ta
rafından intihap edilmek üzere yirmi dört azadan te
rekküp etmesi esası kabul edilmiştir. Bununla bera
ber bu İktisat Meclisi Âlisinin arz edeceği manzara 
şimdilik kısmen ticari ve sınai, zirai ve muhtelf ik
tisadi müessesat ve mesalik'in mümessillerinden mü
rekkep bulunmakla beraber devlet sistem ve teşki-
lâtiyle hareket edebilecek bir heyet şeklidir. Bu mec
lisin vazaif ve salahiyeti icrai ve teşrii olmayıp mün
hasıran istişari ve tetkiki olacaktır. 

iMaruzatı salilfe veçhile memleketin umumi ikti
sadiyatının icap ettirdiği bilumum mesail ve kavanin 
ve nizamat hakkında tetkikat, tetebbuat ve encüme-
nimizce nefsülemre muvafık görülmüş olmakla İktisat 
Meclisi Âlisinin biran evvel teşkili için icap eden tahsi
satın Muvazene! Maliye Encümeninin tasvibine arzı 
zımmında takdim kılındı. 

Reis 
Kâzım Hüsnü 

Kâtip 
Aza 

Aksaray -
Besim Atalay 

Aza 
İstanbul 

Ahknet Hamdi 
Es'kişehir 

Mazbata Muharriri" 
Necmettin 

Aza 
Denizli 

Haydar Rüştü 
Aza 

Kütahya 
x Cevdet 

Mehmet Emin 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Encümeni 
Karar Numarası : 236 

Bsais Numarası : 1 /İ1I1İİ4 

Bütçe Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celleye 

Âli İktisat Meclisi teşkili hakkında Başvekâletten 
varit olup, 2 8 . 3 1927 tarihinde Ticaret ve Bütçe 

Encümenlerine havale buyurulan kanun lâyihası Ti
caret Encümeni mazbatasiyle birlikte encümenimize 
tevdi kılınmakla Ticaret Vekili Rahmi Bey hazır ol
duğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

'Memleket iktisadiyatının esaslı surette ıslah ve 
tanzimi için iktisadi cer yanların tetjkik ve takibi ile 
vazıh ve muayyen bir program tespit olunması ve 
bu dairede kesif ve muttarit bir surette çalışmacı 
lüzumu aşikârdır. Hükümetin muhtelif daireleri ken
di faaliyet sahalarına müteallik iktisat işlerini müm
kün mertebe derpiş ve idare etmekte olmakla bera
ber, gerek bu daireler arasında ahenk ve irtibatı ta
yin, gerek coğrafi ve içtimai muhtelif menafi ve şe
raiti iktisadiyeyi tevzin etmek ve yeni ihtiyaç ve 
hadiseleri mütalaa ve tetkik ederek gidilecek muva
fık yolu intihap eylemek üzere mali bir heyetin teş
kili encümenimizce de mus'ip görülmüştür. 

Zaman ve tecrübeden istifade olunarak bu teşki
lâta gittikçe daha mütekâmil bir şekil verildiği ve 
mütehassıs ve muktedir zevat vazifeye davet edile
rek bu heyetin iktisadi sahada muhtaç olduğumuz 
azami faaliyet ve muvaffakiyeti ibraz edebilmesi. 
için, esaslı tedabir ittihaz olunduğu surette teşkil 
edilecek heyetin faydalı bir uzuv olacağına şüphe 
yoktur, 

Lâyiha maddelerinde şeklen bazı tadilât icra 
edilmiş ve 1927 senei maliyesinde Meclisin teşekkül 
ve içtimai için ihzaratta bulunabilmek maksadiyle 
maaşat ve masarifi muktaziye için karşılık konulma
sı zaruri görülerek muvakkat madde bu maksada 
binaen ilâve, olunmuştur. 

dthzar kılınan lâyihai kanuniye müstacelen mü
zakeresine müsaade buyurulmak İstirhamiyle Heyeti 
Oelilenin nazarı tasvibine arz olunur. 

. -' 24 Haziran 1927 

Reis 
Çatalca 
Şakir 

Kâtip 
Konya 
Fuat 

İsparta 
Mükerrem 

Diyarbekir 
Şeref 

Giresun 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 
Ali Cenani 

İzmir 
Ahmet Münir 

Çorum 
Mühendis Ziya 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Musa Kâzım 
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Hükümetin Teklifi 

İktisat Meclisi Âlisi Kanun Lâyihası 

Madde 1. — Başvekâlete merbut olmak Ve -yirmi 
dört aza ile azalık hakkını haiz bir kâtibi, umumi 
ve üç muavininden mürekkep bulunmak ve merkezi 
hükümette ifayı vazife etmek üzere bir İktisat Mec
lisi Âlîsi teşkil kılınmıştır. 

2. İktisat Meclisi Âlisinin birinci Reisi Fahrisi 
Başvekil ve ikinci reisi fahrisi Ticaret Vekili olup, 
azalan her müzakere devresince aralarında bir reis 
ile bir reis vekili intihap ederler. 

3. İcra Vekilleri ve'Vekiller tarafından memur 
edilecek rüesadan veya erbabı ihtisastan zevat İkti
sat Meclisi Âlisinin içtima ve müzakerelerine işti
rak ederler ve rey vermezler. 

4. İktisat Meclîsi Âlisinin vazaif ve iştigalâtı 
oeriveçhiatidir: 

1< (Memleketin iktisadiyatiyle alâkadar olmak 
üzere hükümetçe tanzim kılınacak kanun ve nizam
name lâyihaları ile hükümetten tevdi olunacak ikti
sadi mesail hakkında beyanı mütalaa eylemek. 

2, İktisatla alâkadar kanun ve nizamnamelerin 
memleket ihtiyaçatına derece! tevafukunu ve bun
lar arasındaki ahenk ve irtibatı tetkik ve lüzum gö
rülecek tadilâtı hükümete teklif eylemek. 

3., (İktisadi ihtiyaçlarımızın icap ettirdiği usul 
ve sistemler hakkında tetkikat icra eylemek. 

4. Umumi iktisat cereyanlarını takip ve mem
leket iktisadiyatına derecei tesir ve alâkalarını tet
kik ve bu husustaki mesaisi netayicini hükümete bil
dirmek, 

5. İlk dört sene için İktisat Meclisi Âlisi azala
rının. birisi .ordudan, ve on biri erbabı ihtisas meya-
nından olarak on ikisi doğrudan doğruya İcra Ve
killeri Heyetince ve diğer on ikisi dahi İcra Vekille
ri Heyetince yapılacak talimatnameye tevfikan ikti
satla alâkadar muhtelif mües!sesat ve teşekkülleree 
intihap olunur, 

İKıâtibi Umumi ile muavinleri maaşlı vazifeleri 
daimi olup İcra Vekilleri Heyetince tayin olunurlar. 
Meclisin umuru tahririyesi için lüzumu kadar kâtip, 
mütercim vesair müstahdemini Başvekâletçe tayin 
olunur. 

'Altıncı Madde — İktisat Meclisi Âlisi kararları 
famamiyle istişari mahiyette olup, mükarrerat tayini 
esami suretiyle ve ekseriyetle ittihaz olunur. 

7. Azalık müddeti dört sene olup, ilk iki sene 
nihayetinde hükümet tarafından intihap edilmiş olan 
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azaların nısfı ile alâkadar müessesat ve teşekküller
ce intihap edilmiş olanların nısfı kura ile tebdil olu
nur. Kura isabet edenlerin tekrar intihapları caiz
dir. 

8, İktisat Meclisi Âlisinin içtimaları Başvekâ
letçe tanzim kılınan ruzname ve programlara tevfi
kan cereyan edip, programdan hariç mevad mevzuu 
müzakere edilemez. 

Meclîs azalarından birisi tararfından müzakere
si teklif olunacak mesailin evvel emirde esbabı mü-
cebesiyle beraber Kâtibi Umumiliğe tevdi ve Kâtibi 
Umumilik vasıtasiyle de Başvekâletin tasvibine ik
tiran eylemiş bulunması meşruttur. 

9. İktisat Meclisi Âlisi her altı ayda bir defa om 
beş gün müstemirren içtima ile ve Kâtibi Umumi
lik vasıtasiyle hükümet tarafından kendisine tevdi 
edilmiş olan hususatı ve dördüncü maddede muhar
rer vazaif Ve iştigâlâta müteallik olup, azalar tara-' 
fından ihzar olunarak Başvekâletçe tasvip Ve havale 
edilmiş olan mesaili müzakere eder. Meclis müza-
kerat ve mükarreratına ait zabit suretleri içtimai ta
kip eden on beş gün zarfında Kâtibi Umumilik ta
rafından Başvekâlete tevdi olunur, 

Meclisin içtima müddetleri lüzumu hâlinde İc
ra Vekilleri Heyeti karariyle ancak on beşer gün da
ha temdit olunabilir. 

[Onuncu Madde — İktisat Meclisi Âlisi hükümet 
tarafından kendisine tevdi edilmiş olan mesail ve 
hususat hakkındaki mütalaasını nihayet bir sene zar
fında bildirmeğe mecburdur. 

(10. İktisat Meclisi Âlisi azalarının tahsisatı, 
masarifi seferiye ve zarufiyeleri ile içtima günlerine 
alt hakkı huzurlarından ibarettir. Gerek bu tahsisat 
Ve gerek meclisin diğer masarifatı ve Kâtibi Umumi 
ile muavinleri ve memurin ve müstahdemin muhas-
sesatı İcra Vekilleri Heyetince tespit Ve Başvekâlet 
Ibütçes'ine zamamolunur. " 

Madde 12. — İşbu kanununda münderiç husu-
satın süvari tatbikiyesiine müteallik talimatname İc
ra Vekilleri Heyetince tanzim kılınır. 

Madde 13. — İşbu .kanun tarihi neşrinden itibaren 
muteberdir, 

Madde 14. —- İşbu kanunun icrasına İCra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

16 Mart 1927 
Başvekil Aldliye Vekili 

İsmet Mahmut Esat 
Müdâfaai Milliye Vekili Bahriye Vekili 

Recep . İmzada bulunmadı 
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Dahiliye Vekili 
M, Cemil 

Maliye Vekili 
Mustafa A'bdülhalik 

Nafıa Vekili 
Behliç 

Ticaret Vekili 
Mustafa Rahmi 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevifik Rüştü 

Maarif Vekâleti Vekili 
Doktor Refik 
Ziraat Vekili 

Mehmet Sabri 
Sıhhiye ve Muaveneti 

İçtimaiye Vekili 
Doktor .Refik 

Bütçe Encümeninin Tadili 

Âli İktisat Meclisi Hakkında Kanun 

Birinci Madde — Başvekâlete merbut ve 24 aza 
ile azalık sıfatını haiz bir Kâtibi Umumi ve üç mua-
vinininden mürekkep olmak, ve merkezi hükümette 
ifayı vazife etmek üzere Âli İktisat Meclisi teşkil 
kılınmıştır. 

İkinci Madde — Âli İktisat Meclisinin birinci 
reisi fahrisi Başvekil ve ikinci reisi fahrisi Ticaret 
Vekili olup, azaları her iki devre için aralarında bir 
reis ile bir reis vekili intinhap ederler. 

Üçüncü Madde — İcra Vekilleri Heyetince ve
ya Vekiller tarafından memur edilecek rüesa ile er
babı ihtisastan olan zevat Âli İktisat Meclisinin iç
tima ve müzakerelerine iştirak 'ederler, fakat rey 
vermezler. 

Dördüncü Madde — Âli iktisat meclisinin vazaif 
ve iştigalâtı berveçbiatidir. 

a) Memleketin iktisadiyatı ile alâkadar olmak 
üzere hükümetçe tanzim kılıncafc kanun ve nizam
name lâyihaları ve. hükümetten tevdi olunacak ik
tisadî mes'ail hakkında beyanı mütalaa etmek, 

b) İktisatla alâkadar kanun ve nizamnamelerin 
memleket ihtiyacatına derece! tevafukunu ve bunlar 
arasındaki ahenk ve irtibatı tetkik ve lüzum görüle
cek tadilâtı esbabı mucıibesiyle hükümete teklif ey
lemek, 

c) İktisadî ihtiyaçlarımızın icap ettirdiği usul ve 
sistemler hakkında tetkikat icra etmek, 

d) Umumî iktisat cereyanlarını takip ve mem
leket iktisadiyatına dereoei tesir ve alâkalarını tetkik 
ve 'bu husustaki mesaisi netayicini hükümete arz 
etmek. 

Beşinci Madde — İlk dört sene için ÂH İktisat 
Meclisi azasının biri oridu erkânından biri ve on biri 
erbabı ihtisas meyanından olmak üzere on ikisi doğ
rudan doğruya icra Vekilleri Heyetince ve diğer on 
iikisi dahi İcra Vekilleri Heyetince yapılacak talimat

nameye tevfikan iktisatla alâkadar muhtelif müesse-
sat ve teşekküHeree intihap olunur. 

(Kâtibi Umumî ile muavinleri daimî olup, İcra 
Vekilleri Heyetince tayin olunurlar. 

Meclisin umuru tahririyesi için lüzumu kadar kâ
tip, mütercim ve sair müstahdemin Başvekâletçe ta
yin edilir. 

Altıncı Madde — Aid İktisat Meclisi kararları 
istişarî mahiyetter olup, mukarrerat tayini esâmî su
retiyle ve ekseriyetle ittihaz olunur^ 

Yedinci Madde — Azalık müddeti dört sene ölüp, 
ilk iki sene nihayetinde hükümet tarafından intihap 
edilmiş olan azanın nısfı ile alâkadar müessesat ve 
teşefeküHerce ihtihap edilmiş olanların nısfı kura ile 
tebdil olunur, kura isabet edenlerin tekrar intihap
ları caizdlir. 

Sekizinci Madde — İktisat Âli Meclisinin içti
maları Başvekâletçe tanzim kılınan ruzname ve prog
ramlar tevfikan cereyan edip, programdan hariç me-
vad müzakere edilemez. Meclis azası tarafından mü
zakeresi teklif olunacak mesailin evvel emirde esba
bı mucibesiiyle beraber Kâtibi Umumiliğe tevdi edil
miş ve Kâtibi Umumilik vasıtasiyle de Başvekâletin 
tasvibine 'iktiran eylemiş bulunması meşruttur. 

iDokuzuncu Madde — Âli İktisat Meclisi her altı 
ayda bir defa on beş gün müstemİrreh içtima ve Kâ
tibi Umumilik vasıtasiyle hükümetten tevdi olu
nan hususat ile dördüncü maddede muharrer vazaif 
ve iştigalâta müteallik olarak aza tarafından ihzar 
olunup Başvekâletçe tasvip ve havale edilmiş bulunan 

' mesailÜ müzakere eder. Meclis müzakerat ve rnükar-
reratına ait zabıt suretleri içtimai takip eden on beş 
gün zarfında Kâtibi Umumilik tarafından Başvekâ
lete tevdi olunur.; , 

.Meclisin içtima müddeti lüzumu halinde İcra 
Vekilleri Heyetli karariyle on beş gün daha temdit 
olunabilir. 

Onuncu Madde — Âli İktisat Meclisi hükümeti tara
fından tevdi edilmiş olan mesai! ve hususat hakkın
daki mütalaasını evrakın tevdiini takip eden içtima 
devresi nihayetine kadar bildirmeğe mecburdur. 

On Birindi Madde — Â i İktisat Meclisi azasına 
masarifi seferiye ve zaruriyeleriyle içtima günleri için 
hakkı huzur verilir. Gerek bu tahsisat gerek Âli İk
tisat Meclisi memurin ve müsitahdeminine ait kadro 
ve muhassesat her sene Başvekâlet bütçesinde tayin 
olunun ! 

On İkinci Madde — Bu kanunun suverî tatbiki-
yesi İcra Vekilleri Heyetince tasdik kılınacak bir ta
limatname, ile tayin olunur. 
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Muvakkat Madde — 1927 senei maliyesi zarfın
da Âli İktisat Meclisi teşkil olunduğu takdirde, bu 
teşkilin istilzam ettiği fcâffei masarif ile İcra Vekil
leri Heyetince tasdik edilecek kadroya göre muktazi 
maaişat ve ücurat karşılığı olmak üzere İcra Vekil
lere Heyeti karariyle masarifi gayri melhuza terti
binden azamî oln 'bin lira Başvekâlet bütçe>sinde açıla
cak faslı mahsusa nakil ve sarf olunur. 

On Üçüncü Madde — Bu kanun neşri tarihin
den muteberdir. 

On Dördüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını 
icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur, 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı (Hayır sesleri) Maddelere geçil
mesini kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler el kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

Âli İktisat Meclisi Hakkında Kanun 
Birinci Madde — Başvekâlete merbut ve 24 aza 

ile azalik sıfatını haiz bir Kâtibi Umumî ve üç mu
avininden mürekkep olmak ve merkezi hükümette 
ifayı vazife etmek üzere Âli İktisat Meclisi teşkil 
kılınmıştır, i 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

İkinci Madde — Âli İktisat Meclisinin birinci 
reisi fahrisi (Başvekil ve ikinci reisi fahrisi Ticaret 
Vekili olup, azaları her iki devre için aralarında bir 
reis ile bir reis vekili intihap ederler., 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

Üçüncü Madde — İcra Vekilleri Heyetince veya 
vekilleri tarafından memur edilecek rüesa ile erbabı 
ihtisastan olan zevat, Âli İktisat Meclisinin içtima 
ve müzakerelerine iştirak ederler. Fakat rey vermezler. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

Dördüncü Madde — Âli İktisat Meclisinin vaza-
ifi iştigalâtı berveçhiâtidir. 

A) Memleketin iktisad'iyatiyle alâkadar olmak 
üzere 'hükümetçe tanzim kılınacak kanun ve nizam
name lâyihaları ve hükümetten tevdi olunacak ikti
sadî mesaili hakkında beyanı, mütalaa etmek, 

B) İktisatla alâkadar kanun ve nizamnamelerin 
memleket ihtiyacatına derecei tevafukunu' ve bunlar 
arasındaki ahenk ve irtibatı tetkik ve lüzum görüle
cek tadilâtı esbabı mucibesiyle hükümete .teklif ey
lemek, 

C) İktisadî ihtiyaçlarımızın icap ettirdiği usul 
ve sistemler hakkında tetfcifcat İcra etmek, 

D) Umumî iktisat Cereyanlarını takip ve mem
leket iktisadiyatına, derecei tesir ve alâkalaırını tet
kik ve bu husustaki mesaisi netayicini hükümete arz 
etmek^ 

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

Beşinci Madde — İlk dört sene için Âli İktisat 
Meclisi azasının biri ordu erkânından ve on biri er
babı ihtisas meyanından olmak üzere on ikisi doğ
rudan doğruya İcra Vekilleri Heyetince ve diğer on 
ikisi dahi İcra Vekilleri Heyetince yapılacak talimat
nameye tevfikan iktisatla alâkadar muhtelif müesse-
sat ve teşekküllerce intihap olunur. 

Kâtibi Umumî ile muavinleri daimî olup, İcra 
Vekilleri Heyetince tayin olunurlar. 

Meclisin umuru tahririyesi için lüzumu kadar kâ
tip, mütercim vesaik müstahdemin Başvekâletçe ta
yin edilir. * / , 

REİS —• Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

'Altıncı Madde •— Âli İktisat Meclisi kararları 
istişarî mahiyette olup, mukarrerat tayini esami su
retiyle ve ekseriyetle ittihaz olunur. 

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

'Yedinci Madde — Azalik müddeti dört sene olup , 
ilk iki sene nihayetinde hükümet tarafından intihap 
edilmiş olan azanın nısfı ile alâkadar müessesat ve 
teşekküllerce intihap edilmiş olanların nısfı kura ile 
telbdil olunur. Kura isabet edenlerin tekrar intihap
ları caizdir.; 

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

'Sekizinci Madde — İktisat Âli Meclisinin içti
maları Başvekâletçe tanzim kılınan ruzname ve prog
ramlara tevfikan cereyan edip programdan hariç me-
vad müzakere ©dilemez. Meclis azası tarafından mü
zakeresi teklif olunacak mesailin evvel emirde, esba
bı mucibesiyle beraber Kâtibi Umumiye tevdi edil
miş ve Kâtibi Umumilik vasıtasiyle de Başvekâle
tin tasvibine iktiran eylemiş bulunması meşruttur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler e! kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Dokuzuncu Madde — Âli İktisat Meclisi her al
tı ayda bir defa on beş gün müstemirren içtima ve 
Kâtibi Umumilik vasıtasiyle hükümetten tevdi olu
nan hususat ile dördüncü maddede muharrer vazaif 
ve iştigalâta müteallik olarak aza tarafından ihzar 
olunup Başvekâletçe tasvip ve havale edilmiş bulunan 
mesaili müzakere eder. 
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Meclis müzaikerat ve mükarreratına ait zahit su
retleri içtimai taifcip eden on beş gün zarfında Kâti
bi Umumilik tarafından Başvekâlete tevdi olunur. 

Meclisin içtima müdeti lüzumu halinde İcra Ve
killeri Heyeti İkarariyle on beş gün daha temdit olu
nabilir. . 

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

Onuncu Madde — Ali İktisat Meclisi hükümet 
tarafından tevdi edilmiş olan mesai! ve hususat hak-
kındaifci mütalaasını evralkın tevdiini takip eden içti
ma devresi nihayetine kadar bildirmeye mecburdur. 

REİS — Maddeyi 'kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın.., Kabul edilmiştir. 

On Birinci Madde — Ali İktisat Meclisi azası
na masarifi seferiye ve zarufiyeleriyle içtima günler1! 
için hakkı huzur verilir. Gerek bu tahsisat, gerek 
A l İktisat Meclisi memurin ve müstahdeminine ait 
kadro ve muhassesat her sene Başvekâlet bütçesinde 
tayin olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş -
tir. / . ; 

On İkinci Madde — Bu kanunun suveri tatbi-
kiyesii İcra Vekilleri Heyetince tasdik kıhnacak bir 
talimatname lile tayin olunur.; 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul olunmuş
tur. , 

Muvakkat Madde — 1927 senei maliyesi zarfın
da Âli İktisat Meclisi teşkil olunduğu takdirde bu 
teşkilin istilzam ettiği kâffei masarif ile İcra Vekil
leri Heyetince tasdik edilecek kadroya göre muktazi 
maaşat ve ücurat karşılığı olmak üzere İcra Vekil
leri Heyeti karariyle masarifi gayri melhuz© terti
binden azamî on bin lira Başvekâlet bütçesinde açı
lacak faslı mahsusa nakil ve sarf olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

On Üçüncü Madde — Bu kanun neşri tarihinden1 

muteberdir. 
REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka

bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Ön Dördüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını 
icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS —- Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, kanunun heyeti umumiyesini tayini esa
mi ile reyinize arz ediyorum. Kabul edenler beyaz, ka
bul etmeyenler kırmızı rey pusulası istimal buyursun., 
Bundan evvelki kanuna rey vermeyenler varsa lütfen 
versinler, 

28. — Usulüne tevfikan tahakkuk ve tediye edilen 
veyahut emrine rapt edilip 'de iyacibüftediye hatmi ik
tisap eiden \her hangi \bir masrafın Mâfthakikat ta
hakkuk ve tediye edilmiş veya edilebileceğini ihbar 
edenlere ikramiye itası hakkında (1/1117) numaralı 

; kanun lâyihası ve Maliye, Bütçe encümenleri maz
bataları. 

REİS — Mazbatalar okunacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet Müsteşarlığı 9 Mayıs 1927 

Adet: 6/11867 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Usulüne tevfikan tahakkuk: ve tediye edilen veya--

hut tediye emrine raptedilip de Hazinece vâeibüttediye 
İ halini iktisap eden her hangi bir masrafın hilâffılha-
; kikat tahakkuk veya tediye edilmiş veya edileceğini 

ihbar edenlere ikramiye itası hakkında Maliye Vekâ
leti Celilesinee tanzim edilen ve İcra Vekilleri Heyeti
nin 4 Mayıs 1927 tarihli ietimaında tezekkür ve Mec
lîsi Aliye arzı tasvip olunan Kanun lâyihasiyle esbabü 

; mucibe mazbatasının musaddak sureti leffen takdim 
olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına müsaa
de buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Kaçak, mektum, medfun eşyanın zahire ihracını 

temine hadim ih'barattan dolayı muhbirlerine ikrami
ye itası kavanini hususiyesinde muharrer ise de ma
kamı aidinin haberi olmayan hazı-hakayiki meydana 
çıkarmak suretiyle tahakkuk ve tediye emrine rapte
dilen ve Hazinece vâeibüttediye halini iktisap eden bir 
hakkın hilafı hakikat tebeyyün ve tahakkuk ettiğini ve 
bedelinin Hazinece fuzulen tediye edilmliş veya edile
ceğini ihbar edenlere ikramiye itasına dair kavanini 
hazıramızda bir güna ahkâmı mevcut olmadığından 
indelicap Hazinenin binlerce liralık tediyat icrasına 
mani bu kabil ihbarattan muhbirlerine ikramiye itası 
menafii Hazine noktai nazarından elzem ve zarurî gö
rülmüş ve merbut lâyihai kanuniye bu esasa göre tan
zim ve takdim kılınmıştır. 
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Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 18.5.1927 

Maliye Encümeni 
Karar TSfö: 92 

Kayıt No: 1/1177 

Maiye Encümeni Mazbatası ^ 
Riyaseti Celileye 

Usulüne tevfikan tahakkuk ve tediye edilen ve
yahut tediye emrine raptedilip de Hazinece vâcibüt-
tediye halini iktisap eden her hangi bir masrafın hilafı 
hakikat tahakkuk veya tediye edilmiş veya edileceğini 
ihbar edenlere ikramiye itasına dair tanzim edilip, 
İBaşVekâleti Celilerim. 9 Mayıs 1927 tarih ve 6/1867 
numaralı tezkeresiyle takdim kılınan Kanun lâyiha-
siyle esbabı mucibe mazbatası encümenirniize havale 
buyurulmakla Maliye Vekili Abdümalik Beyin huzu-
riyle tetkik ve müzakere olundu . 

Hükümetin esbabı mucibesi encümenimizce de 
varit görülmüş olmakla l'âyiıhaii mezkûre aynen kabul 
edilmiştir. Berrnucİbi havale (Bütçe Encümenine tak
dim kılındı. < 
Maliye Encümeni Reisi Mazbata Muhariri 

^Beyazıt Ankara 
Şefik İhsan 
Âza Âza 

Ordu Konya 
Harndi Mustafa 

Aza 
Kocaeli 
Ragıp 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Encümeni 
Âdet i • ' 

Karar No: 23!5 
Esas No: 1/1117 

Bütçe Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Her hangi bir masrafın hilâfıhakikat tahakkuk et
tirildiğini veya tediye edilmiş olduğunu veya edilece
ğini İhbar edenlere ikramiye itası hakkında olup, 
İ2 .. 5 , 1927 tarihinde Maliye ve Bütçe encümenleri
ne havale buyurulan kanun lâyihası Maliye Encüme
ni raazbatasiyle birlikte encümenimize tevdi kılınmak
la Maliye Vekili Mustafa Abdülhahk Bey hazır oldu
ğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümetin esbabı mucibe lâyihasında tahakkuk 
ettirilip, tediye emrine raptedilen veya Hazinece va-
cibüttediye halini iktisap eden bir hakkın hilafı hakikat 

tebeyyün ve tahakkuk ettirildiğini ve bedelinin Hazi
nece fuzulen tediye olunduğu veya edileceğini ihbar 
edenlere ikramiye itası menafii Hazine noktai nazarın
dan elzem ve zarurî görüldüğü izah olunmuş ve bu 
tedbirin hem hukuku Hazineyi siyanete, hem hilafı 
hakikat tahakkuk ve tediye muamelâtını men'e hadim: 
olacağı nazarı dikkate alınarak lâyihanın encürneni-
mizce de bazı tadilâtla kabulüne karar verilmiştir, 
Müstacelen müzakeresini müsaade buyurülmak ist'îr-
hamiyle Heyeti Celileye arz olunur. 

24 Haziran 1927 
Reis Mazbata Müharri 

Çatalca Gaziantep 
Şakir Ali Cenani 
Kâtip Aza 
Konya İzmir 
Fuat Ahmet Münir 
Aza Aza 

İsparta Diyarbekir 
Mükerrem Şeref 

Aza Aza 
Gaziantep Giresun 

Ahmet Remzi Musa Kâzım 

Hükümetin Teklifi 
• Kanun 

Birinci Madde — Usulüne tevfikan tahakkuk ve 
tediye edilen veyahut tediye emrine raptedilipte Hazi
nece vacibüttediye halini iktisap etmiş bulunan bir 
masrafın kanunen istirdadı veya verilmemesi muktazi 
olduğu hakkında vaki olan ihbarın sübutu halinde 
istirdat veya tevkif olunacak mebaliğin yüzde yirmi
sine kadar miktarı muhbirine ikramiye olarak verilir. 

İkinci Madde — Bu suretle verilecek ikramiyeler 
Maliye bütçesinde açılacak rakamsız bir faslı mahsus--
tan tesviye olunur. 

Üçüncü Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Dördüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icra
ya Maliye Vekili memurdur. 

4 Mayıs 1927 

Başvekil 
İsmet 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Müdafaai Milliye Vekili Bahriye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
, Cemil Beyefendi 
imzada bulunmadı 

İhsan 

Hariciye Vekili 
Doktor TeVfik Rüştü 

Beyefendi imzada bulunmadı 
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Maliye Vekili Maarif Vekili 
Mustafa Abdülhalik Mustafa Necati 

Nafıa Vekili Ziraat Vekili 
Behiç Mehmet Sabrı 

Ticaret Vekili Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 
Mustafa Rahmi Vekili 

Doktor Refik. 

Bütçe Encümeninin Tadili 

Kanuna Mugayir Tahakkuk ve Tediye Muamelâtını 
İtibar: Edenlere İkramiye İtasına Dair Kanun 

Birinci Madde •— Usulüne tevfikan tahakkuk etti
rilecek tediye olunan veya tediye emrine rapt edilip 
de Hazinece vacibüttediye halini iktisap etmiş bulu
nan bir masrafın kanunen istirdadı veya verilmemesi 
muktazi olduğunu ihbar edenlere ihbarlarının subutu 
halinde istirdat veya tevkif olunacak meblağın yüzde 
yirmisine kadar miktarı ikramiye olarak verilir. 

İkinci Madde — iBrinci madde mucibince verile
cek ikramiyeler Maliye Vekâleti bütçesinde açılacak 
rakamsız bir faslı mahsusta tahsisat kaydedilerek tes
viye olunur, 

Üçüncü Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Dördüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

REİS — Efendim, kanun lâyihasının heyeti umu-
miyesi hakkında söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) 
Maddelere geçilmesini kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Kanuna Mugayir Tahakkuk ve Tediye Muamelâtını 

İhbar Edenlere İkramiye İtasına Dair Kanun 
Birinci Madde :— Usulüne tevfikan tahakkuk et

tirilecek tediye olunan veya tediye emrine raptedilip 
de Hazinece vacibüttediye halini iktisap etmiş bulunan 
bir masrafın kanunen istirdadı veya verilmemesi muk
tazi olduğunu ihbar edenlere ihbarlarının sübutu ha
linde istirdat veya tevkif olunacak meblağın yüzde 
yirmisine kadar miktarı ikramiye olarak verilir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

İkinci Madde — Birinci madde mucibince verile- . 
cek ikramiyeler Maliye Vekâleti bütçesinde açılacak 
rakkamsız bir faslı mahsusta tahsisat kaydedilerek tes
viye olunur. . 

REİS— Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

Üçüncü Madde '•— Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

Dördüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reye arz ediyorum. 
Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul olunmuştur. 

29. — Gelibolu Mebusu Celâl Nuri Beyin, Türki
ye Büyük Millet Meclisi, Hesapları Tetkik Encümeni
nin murakıp tayin edeceği azaya verilecek tahsisat 
hakkında (2/662) numaralı teklifi kanunisi ile İzmir 
Mebusu Münir Beyin, sabık İzmir Mebusu Seyit Bey 
merhumun itam ve er amilinden talep olunan müder
rislik maaşının ademi istirdadı hakkında (41570) nu
maralı takriri ve Bütçe Encümeni mazbatası. 

REİS — Mazbata okunacaktır. 

Riyaseti Çelileye 
Dahilî Nizamnamenin 65 nci maddesi mucibince 

Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni tarafından ta
yin edilecek murakıp tatil zamanlarında devlet ma-
karrmda bulunacaktır. Bu murakibe tahsisat itası ev
velce Bütçe Encümeninde tasvip edilmişti. Fakat Bütçe 
Encümeninin tadil ettiği teklifi kanunide mezkûr En
cümeninin bilcümle azasına ve reisine tahsisat itası 
icabediyordu. Nizamnamenin kabulünden sonra mu
rakıp bir olacağından aşağıdaki teklifin Heyeti Umu-
miyeye arzını rica ederim. 22 Haziran 1927 

Gelibolu 
Celâl Nuri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesapları Tetkik 
Encümeninin Murakıp Tayin Edeceği Azaya 

Verilecek Tahsisat Hakkında Kanun 

Madde 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi He
sapları Tetkik Encümeninin, Dahilî Nizamnamenin 
65 nci maddesi mucibince intihap edeceği murakibe ta
til esnasında ayda maktuan yüz elli lira hakkı huzur 
verilir. 

Madde 2. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

Madde 3. — Bu kanunun ahkâmı Büyük Millet 
Meclisi tarafından icra olunur. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
18.6.1927 

Darülfünun Müderrisi iken vefat eden sabık İz
mir Mebusu merhum Seyit Bey, berhayat bulunduğu 
sırada Mebusluk ve Müderrislikten birini ihtiyar ey-
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lerriesi hakkında, vükubulaii teklif üzerine Mebusluk
tan istifa eylemiş idi. Meclisi Âlide İttihâz buyur ulan 
9 Haziran 1926 tarihindeki karar üzerine bu kere 
mumaileyhin veresesinden Mebusluk ile Müderrislik 
vazifelerini müctemian ifa eylediği zamana ait Müder
rislik maaşının istirdadi İstanbul muhasibi mesullü-
ğünden talep olunmaktadır. Merhum Seyit Beyin,ha
yatı teşriiyede ifa eylediği hidematı meşkureyi arz ve 
izahını zait görürüm. Merhumun aile ve itam/ve era-
miline ancak dokuz lira gibi ufak bir maaş tahsis edil
miş bulunduğuna göre işbu meblağın istirdadı son de
rece mağduriyetlerini mucip olacağından 'berveçhiati 
maruzatta bulunmaya mecbur oldum. 

Şöyle ki : Usulü Muhasebei Umumiye Kanunu mu
vakkatinin 23 ncü maddesi mucibince Divanı Muha
sebatça tanzim ve Meclisi Âliye takdim olunan eylül 
- teşrinisani raporu üzerine meclisi müşarünileyhaca 
ittihaz olunup^ Teşkilâtı Esasiye Kanununun 23 ncü 
maddesi mucibince Mebusluk ile memuriyetin bir zat 
uhdesinde içtima edemeyeceğine ve Meclisi Âlice Mü
derrisliğin istisnası hakkındaki teklifin kabul edilme-
mesiyle Müderrislikte memurluk ad ve telâkki buyu-
rulmuş olmasına metmi her iki vazifeyi uhdesinde 
bulunduran Mebusanı kiramdan bu vazifelerden birini 
ihtiyar ve diğerinden istifa edenlerden Müderrislik tah
sisatının istirdadı dokuz haziran 1926 tarihindeki He
yeti Umumiyenin 117 nci iç'timaında tasdik Duyurul
muş olmasına ve merhum Seyit Beyin İzmir Mebus
luğundan istifası 1340 tarihinde vuku bulmasiyle bera
ber Meclisi Âlinin kararından evvel Mebusluktan isti
fa eden merhumun ailesinden talep olunan 1 217,57 
kuruşun ademi istirdadı icabedeceği mütalaa olunmak
la bu bapta bir tefsiri kanunî ittihazı zımnında işbu 
takririmin ait olduğu encümene havalesini istirham 
eylerim efendim. 

îzmir Mebusu 
Ahmet Münir 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

İBütçe Encümeni 
Karar Numarası : 333 

Esas Numarası : 4/570-2 

Bütçe Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Sabık İzmir Mebusu Merhum Seyit Beyin vaktiyle 
Müderrislikten almış olduğu maaşâtın itam ve erami-
linden talep olunduğundan bahisle ademi istirdadı lü
zumu hakkında İzmir Mebusu Münir Bey tarafından 
verilip, 18.6.1927 tarihinde Encümenimize havale bu-

yurulan tefsir takririyle Dahilî Nizamnamenin 65 nci 
maddesi mucibince Meclis Hesaplarınn Tetkiki Encü
meni tarafından Meclisin tatili esnasında murakıp 
olarak devlet makarrında bulunacak azaya tahsisat 
itasına, dair Gelibolu Me'busu Celâl Nuri Bey tarafın
dan verilip 22.6.1927 tarihinde Encümenimize havale 
buyurulan teklifi kanuni tahsisata taalluku itibariyle 
birleştirilerek tetkik ve müzakere olundu. 

İki teklifte dermeyan olunan Esbabı Mucibe En-
cümenimizce şayanı terviç görülerek bu. bapta tanzim 
kılınan lâyihai kanuniyenin müstacelen müzakeresine 
müsaade buyurulmak ricasiyle Heyeti Umumiyeye arz 
ve takdimi karargir oldu. 24 Haziran 1927 

Reis Mazbata Muharriri 
Çatalca Gaziantep 
Şakir Ali Cenanı 

Kâtip 
Konya 

Fuat 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Aza 
Çorum 

Mühendis Ziya 
Aza 

Giresun 

Aza 
İzmir 

Ahmet Münir 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 

Musa Kâzım 

'Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni Azasından 
Murakıp Olan^Zata Ücreti Huzur İtasına ve Büyük 
Millet Meclisinin 1927 Senei Maliyesi Bütçesinde 

Münakale İcrasına Dair Kanun 

Birinci Madde — Büyük Millet Meclisi Dahilî Ni
zamnamesinin 65 nci maddesi mucibince Meclis He
saplarının Tetkiki Encümeni azasından tatil esnasın
da murakabe vazifesini ifa edecek olan zata şehrî 
maktuan yüz elli lira ücreti huzur verilir. 
. İkinci Madde — İB'üyük Millet Meclisinin 1927 se

nei maliyesi bütçesinin birinci faslının üçüncü mad
desinden 1 820 liranın tenziliyle bundan altı yüz lira
nın mezkûr fasılda (Meclis Hesaplarının Tetkiki En
cümeni murakıbı ücreti huzuru) namiyle müceddeden 
açılacak dördüncü maddeye nakline ve 1 220 lira
nın dahi İzmir Mebusu merhum Seyit Beyin ailesine 
talep olunan mebâliğin mahsubu karşılığı olmak üzere 
dokuzuncu faslın birinci müteferrika maddesine nakli
ne mezuniyet verilmiştir. 
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Üçüncü Madde — Bu lanun 1 Temmuz 1927 ta
rihinden muteberdir. 

Dördüncü Madde — Bu kanun Büyük Millet Mec
lisi tarafından icra olunur. 

REİS — Efendim, heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini 
kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul olunmuştur. 

Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni Azasından 
Murakıp Olan Zata Ücreti Huzur İtasına ve Büyük 
Millet (Meclisinin 1927 Senei Maliyesi Bütçesinde 

Münakale İcrasına Dair Kanun 

Birinci Madde — Büyük Millet Meclisi Dahilî Ni
zamnamesinin 65 nci maddesi mucibince Meclis He
saplarının Tetkiki Encümeni azasından tatil esnasın
da murakabe vazifesini ifa edecek olan zata şehrî 
maktuan yüz elli lira ücreti huzur verilir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İkinci-Madde — Büyük Millet Meclisinin 1927 se
nei maliyesi bütçesinin birinci faslının üçüncü madde
sinden 1 820 liranın tenziliyle bundan altı yüz liranın 
mezkûr fasılda {Meclis Hesaplarının Tetkiki Encüme
ni murakıbı ücreti huzuru) namiyle müceddeden açıla
cak dördüncü maddeye nakline ve 1 220 liranın dahi 
İzmir Mebusu Merhum Seyit Bey ailesinden talep olu
nan mebaliğin mahsubu karşılığı olmak üzere doku
zuncu faslın birinci müteferrika maddesine nakline me
zuniyet verilmiştir. 

'REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

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

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

Dördüncü Madde — Bu kanun Büyük Millet Mec
lisi tarafından icra olunur. 

REİS —- Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi tayini esami ile reyi
nize arz edilecektir. Kabul edenler beyaz, kabul etme
yenler kırmızı rey pusulası istimal buyursun. 

30. — Hudut kıtaat ve teşkilâtında mevcut yüzba
şılardan kıdemleri hulul eden ve ehliyetleri tasdik edi

lenlerin farkı tahsisatlarının sureti tesviyesi hakkında 
(1/1180) numaralı kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni 
mazbatası. 

REİS —-Mazbata okunacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet Müsteşarlığı 1 Mayıs 1927 

Adet : 6/1920 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Hudut kıtaat ve teşkilâtında mevcut yüzbaşılar

dan kıdemleri hulul eden ve ehliyetleri tasdik edilen
lerin farkı muhassesatlarının sureti tesviyesi hakkında 
Dahiliye Vekâleti Celilesince tanzim edilen ve İcra 
Vekilleri Heyetinin 8 Mayıs 1927 tarihli içtimaında te
zekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan kanun lâ-
yihasiyle Esbabı Mucibe mazbatasının musaddak su
reti leffen takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına müsaa- -. 
de .Duyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Jandarmada mevcut ve müstahdem yüzbaşılar kı

demli ve kıdemsiz olarak iki kalem gösterilmekte ve o 
suretle bütçeye de tahsisat vazedilmektedir. Hudut 
kıtaat ve teşkilâtı jandarma bütçesine dahil olduğun
dan mevcut yüzbaşılar da aynı veçhile tespit edilmiş 
idi. Halbuki, Müdafaai Milliye Vekâleti Celilesi kad
rosundaki yüzbaşılar kıdemli ve kıdemsiz olarak ay
rılmamakta ve hepsi yüzbaşı namı altında tevhit edi
lip, bu suretle müddeti kanuniyesini ikmal ederek eh
liyeti tasdik edilenlere mevkii tebdil edilmeyerek farkı 
muhassasatı tesviye edilmektedir. 

Ordu teşkilât ve kıtaatının aynı olan hudut teşki
lât ve kıtaatında ise yüzbaşılar kıdemli ve kıdemsiz 
olarak ikiye ayrılmış ve mevkileri tespit edilmiş ol
duğundan herhangi bir mahalde müstahdem bulunan 
kıdemsiz yüzbaşılardan birinin kıdemi hulul ile kıdem
li muhassasatı verilmesi iktiza ettiği zaman nerede kı
demli yüzbaşı mürthali varsa oraya nakledilmekte ve
ya Müdafaai Milliye Vekâleti emrine iade suretiyle 
tayin edildiği mahalle kadar harcırahı verilmektedir. 
Bu suretle kıtaat arasında sık sık tebeddülata ve bir 
çok harcırah vermek suretiyle zararı Hazineye mahal 
vermemek için bunlardan kıdemleri hulul edenlerin 
mahallinde farkı muhassasatiarının tesviyesini temi-
nen tanzim kılınan lâyihâi kanuniye takdim kılındı. 
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Türkiye 
Büyük Millet, Meclisi 

Bütçe Encümeni 
Adet : 

Karar Numarası : 233 
Esas Numarası : 1/1186 . 

Bütçe Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Hudut kıtaat ve teşkilâtında mevcut yüzbaşılar
dan kıdemli yüzbaşılığa terfi edenlerin farkı mühassa
satlarının sureti tesviyesi hakkında olup, 16.5.1927 ta
rihinde Encümenimize havale buyurulan kanun lâyi
hası tetkik ve müzakere olundu. 

Serdolunan esbabı mucibe nazarı' itibare alınarak 
teklif olunan lâyi'hai kanuniye bazı tadilâtla bilkabul 
müstacelen müzakeresine müsaade buyurulmak rica-
siyle Heyeti Umumiyeye arz ve takdim kılınmıştır. 

24 Haziran 1927 
Reis Mazbata Muharriri 

Çatalca Gaziantep 
Şakir Ali Cenani 
Kâtip Aza 

Konya İzmir 
Fuat Ahmet Münir 
Aza Aza 

İsparta Diyarbekir 
Mükerrem Şeref 

Aza Aza 
Çorum Gaziantep 

Mühendis Ziya Ahmet Remzi 
Aza 

Giresun 
Musa IKâzim 

- . Hükümetin Teklifi 

Hudut Teşkilâtı Kadrosundaki Yüzbaşıların Kı
demlilik Farkı Tahsisatlarının Sureti Tesviyesi 

Hakkında Kanun 

Madde 1. — Hudut kıtaat ve teşkilâtı kadroların-
daki yüzbaşılardan kıdemli yüzbaşılığa istihkak kesbe-
denlerin ve bundan sonra edecek olanların kıdemlilik 
farkı mühassasatı her sene bütçesinin fusul ve mevad
dı müteallikasından ve 1926 senei maliyesine ait gü
zeşteler mezkûr sene bütçesinin 313 ncü faslının birin
ci maddesinden tesviye edilir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden muteber
dir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrai ahkâmına Maliye 
ve Dahiliye Vekilleri memurdur. 8 Mayıs 1927 

Başvekil Adliye Vekili 
İsmet Mahmut Esat 

Müdafaai Milliye Vekili Bahriye Vekili 
Recep İhsan 

Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 
Hasta Doktor Tevfik Rüştü 

Maliye Vekili Maarif Vekili 
Mustafa Abdülhali'k Mustafa Necati 

Nafıa Vekili Ziraat Vekili 
Behiç Mehmet Sabri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
Ticaret Vekili İçtimaiye Vekili 
Mustafa Rahmi Doktor Refik 

Bütçe Encümeninin Tadili 

Hudut Teşkilâtı Kadrosundaki Yüzbaşıların Kı
demlilik Farkı Mühassasatlarının Sureti Tesviyesi 

Hakkında Kanun 

Birinci Madde — Hudut kıtaat ve teşkilâtı kadro-
larındaki yüzbaşılardan kıdemli yüzbaşılığa terfi eden
lerin kıdemlilik farkı mühassasatı her sene bütçesinin 
fusul ve mevaddı müteallikasından Ve 1926 senei ma
liyesine ait güzeşteler mezkûr sene bütçesinin 313 ncü 
faslın birinci maddesinden tesviye edilir. 

İkinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye ve Dahiliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı efendim? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini 
kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Hudut Teşkilâtı Kadrosundaki Yüzbaşıların Kı
demlilik Farkı Mühassasatlarının Sureti Tesviyesi 

Hakkında Kanun 

Birinci Madde — Hudut kıtaat ve teşkilâtı kadro-
larındâki yüzbaşılardan kıdemli yüzbaşılığa terfi eden
lerin kıdemlilik farkı mühassasatı her sene bütçesinin 
fusul ve mevaddı müteallikasından ve 1926 .senei ma
liyesine ait güzeşteler mezkûr sene bütçesinin 313 ncü 
faslın birinci maddesinden tesviye edilir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir, 
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bulunan ,Söğütözü*nü Safranbolu'ya rapt ve diğer ta
raftan Filyos'a inilerek sırf iktisadî olmak üzere Fil-
yos ile Ereğli arasındaki kömür ağızlarını Ereğli lima
nına raptetmek üzere yeni bir güzergâh bulunmuştu ve 
25 Kânunuevvel 1926 tarih ve 943 numaralı Kanun 
ile bu güzergâh üzerinde dar bir demiryolu inşası ta
karrür etmiştir. 

Dahile Ve Filyos'tan Ereğli'ye çok miktarda kömür 
nakledecek olan bu hattın kereste, zahire vesaire nak
liyatı da ilâve olununca yüksek kabiliyette bulunması 
ve münferit 'bir hat olması itibariyle her türlü tekem-
mülâtı fenniyeyi ve aktarma vesaitini haiz- kuvvetli 
bir demiryolu olması lüzumu tahakkuk etmiş ve esa
sen yeni güzergâh umumiyet itibariyle arızalı olma
dığından. bu şekilde yapılacak bir dar hattın geniş hat
la inşaat masrafı farkı yüzde onu tecavüz etmeyeceği 
tahmin edilmiştir. 

Bir taraftan bu ciheti tamik ve diğer taraftan İsveç 
grubu ile aktedilen mukaveleyi buna göre tadil ede
bilmek için Meclisi Âliden hattın geniş inşası salâ
hiyetini almak menafii memleket noktai nazarından 
pek faydalı görülmüştür. Her ne kadar ucuzluk naza
ri dikkate alınarak Bahrisiyah şebekesinin dar olarak 
inşası noktai nazarından Ankara - Ereğli hattının da 
dar yapılması faydalı görülmüş ise de pek mühim 
olan kömür havzasını dahile raptedecek olan bu de
miryolunun geniş yapılmasından sarfınazar edileme
yeceği anlaşılmaktadır. Ehemmiyeti derkâr olan kö
mür hattının beş altı milyon liralık masraf farkı için 
dar yapılması bilvücuh caiz görülemediğinden ve Mec
lisi Âli tatili faaliyet ettikten sonra bunun teminine 
de imkân kalmayacağından merbut lây'ihai kanuniye-
nin iktisabı kanuniyet eylemesi arz ve rica olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye ve Dahiliye Vekilleri memurdur; 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

31. — Ankara - Ereğli hattının geniş olarak inşası 
hakkında (1 /l 229) numaralı kanun lâyihası ve Nafia 
ve Bütçe Encümenleri mazbataları. 

REİS — Mazbatalar okunacaktır. 

Sıra Numarası : 314 

Ankara - Ereğli Hattının Geniş Olarak İnşası Hak
kında (1/1229) Numaralı Kanun Lâyihası' ve Nafia 

ve Bütçe Encümenleri Mazbataları 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet Müsteşarlığı 20 Haziran 1927 

Adet : 6/2935 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Ankara - Ereğli hattının geniş olarak inşası hak

kında Nafıa Vekâleti Celilesince tanzim edilen ve İc
ra Vekilleri Heyetinin 19 Haziran 1927 tarihli içti-
maında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan 
kanun lâyihası ile esbabı mucibe mazbatasının musad-
dak sureti leffen takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına müsaa
de buyurulmasım rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Ankara - Ereğli arasında bir demiryolu inşası için 

Ereğli - Karadere hattına dair olan 26 Kânunusani 
1341 tarihli ve 548 numaralı Kanunun ilgasını müşir 
12 Kânunuevvel 1341 tarihli ve 692 numaralı Kanun 
mucibince bir geniş hat inşası takarrür etmiş ve bu 
hattın Sincanköyünden ayrılması düşünülmüştü. Bilâ-
hara demiryolunun Ankara'dan başlaması ve arazinin 
avarızına me'bni dar olarak inşa edilmesi için 7 Ni
san 1926 tarihli ve 804 numaralı bir kanun neşredil
miştir. İcra edilen tetkikat neticesinde doğrudan doğ
ruya Ereğli'den dahile inşa edilecek bir demiryolunun 
müdafaai memleket mevzubahis olduğu anlarda emni
yetle kömür nakledemeyeceği tahakkuk etmiş ve gü
zergâhı en müsait bulunan Irmak, Çankırı - Safran
bolu'dan geçerek bir taraftan zengin kömür maadini 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 22.6.1927 

Nafıa Encümeni 
Karar Numarası : 18 

Kayıt Numarası : 1329 

Nafıa Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Bir metre genişliğinde olarak 25 Kânunuevvel 1926 
tarihli ve 943 .numaralı Kanun ile inşasına mezuniyet 
verilen Ankara - Ereğli demiryolunun 1,435 metre 
genişliğinde olarak inşa olunabilmesine dair olan ka
nun lâyihası 'Nafıa Vekili Beyin huzuriyle. tetkik ve 
müzakere olundu. 

Encümenimizce yapılan tetkikat neticesinde demir
yolunun 1,435 metre genişliğinde olarak inşa oluna-
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bilmesi esas itibariyle kabul olunmak ile beraber hat
tın genişliği tahavvül edince Eskişehir - Kayseri de
miryolundan ayrılacağı mebde noktası meselesi de ay
nı ehemmiyetle derpiş edilmesi lâzım gelen bir me
sele olduğundan mebde Ankara olması münasip ola
cağına dair serdedilen mütalâat nazarı dikkat ve em
niyete alınmış ve kanunun birinci maddesinde buna 
matuf bazı tadilât yapılmış olmakla Heyeti Umumi-
yeye arz olunur. 
Nafıa Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Çorum Aydın 
Ziya Mühendis Mithat 

Kâtip Aza 
Ordu Aydın 
Recai Tahsin 
Aza Aza 

Edirne Denizli 
Hüseyin Rıfkı Yusuf 

Dar hattın genişe 
tahviline muarızım. 

Aza Aza 
Rize Kayseri 
Esat Ahmet Hilmi 

Türkiye • 
Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Encümeni 
Adet : 

Karar Numarası : 230 
Kayıt Numarası : T/1229 / • 

'Bütçe Encümeni Mazbatası 
(Riyaseti Celileye 

* Ankara - Ereğli hattının geniş olarak inşası hak
kında olup, Heyeti Umumiyenin 21.6.1927 tarihli içti-
maında Nafıa ve Bütçe Encümenlerine havale buyuru-
lan kanun lâyihası Nafıa Encümeni mazbatasiyle bir
likte Encümenimize tevdi kılınmakla Maliye ve Na
fıa Vekilleri iBeyler hazır oldukları halde tetkik ve 
müzakere olundu. 

25 Kânunuevvel 1926 tarihli ve 943 numaralı Ka
nun ile bir metro genişliğinde olarak Irmak - Zafran-
bolu - Ereğli ve Zafraribolu - Söğütözü arasında inşa
sı kabul olunan bu hat ile Ereğli limanı için beş se
nede- sarfedilmek üzere elli milyon lira tahsis kılın
mış idi. 

Bu hattın geniş olarak inşası kabiliyeti nakliyesi
nin tezyidi ve Irmak İstasyonunda tahmil ve tahliye 
külfetinin ref'i noktai nazarıridan muvafık görüldüğü 
ve esasen dar olarak inşa edilse de hattı mezkûrun 

geniş hat derecesinde meyil ve kavislere malik olma
sı zarurî addedildiğinden geniş olarak inşası halinde 
mucip olabileceği fazlai masarifin şayanı istiksar ad-
dedilemiyecefc kadar cüzî bir farktan ibaret kalacağı 
hükümdtin esbabı mucibesinldb tafsil edildiği gibi Na
fıa Vdkili Bey tarafından şifahen izah kılınmış ve 
Nafıa Encümeni mazbatasında da hattı mezkûrun ge
niş olarak inşası mevzubahis olurken mebdeinin Kay
seri - Eskişehir hattı üzerinde her hangi bir noktadan 
başlayabilmesi meselesinin şayanı tetkik görüldüğü ve 
mebdeine nispetle daha az tul veren diğer bir mebde in
tihabında Nafıa Vekâletinin salâhiyettar kılınması 
genişe tahavvülün mucip olabileceği fazlai masarifi 
kısmen karşılamakla beraber Ankara muhiti için di
ğer menafii de temin itibariyle müfit olacağı nazarı 
dikkate alınarak ona göre lâyihada tadilât icra edil
diği gösterilmiştir. 

Taihsisalt tezyidini ve taahhüdatı mevcudeye yeni 
mekadir ilâVe'sini istilzam etmemek şartiyle Irmak -
Safranbolu - Filyos - Ereğli ve Safranbolu - Söğü
tözü dar hattının Eskişehir - Kayseri hattı üzerinden 
tayin edilecek bir noktadan bed ile geniş olarak inşa 
edilmesi alınan izahata nazaran encümenimizce de 
şayanı terviç görülerek lâyihai kanuniye Nafıa En
cümeni tadilâtı dairesinde ve bazı ibare taslhihâtiyle 
kabul olunmuştur. Müstaeelen müzakeresine müsaa
de büyurulmak istirhamiyîe Heyeti Celileye arz olu
nur. 24 Haziran 1927 . 

Reis Mazbata Muharriri 
Çatalca Gaziantep 

Şakir Ali Cenani 
Kâtip Aza 
Konya îzmir 
Fuat Ahmet Münür 
Aza' . Aza 

-İsparta Diyarbekir 
Mükerrem Şeref 

Aza Aza 
Çorum Giresun 

Ziya Musa Kâzım 

Hükümetin Teklifi 

Ankara - Ereğli Demiryolunun Geniş Olarak İnşa 
Edilebileceğine Dair Kanun 

Madde 1. — 25 Kânunuevvel 1926 tarihli ve 943 
numaralı Kanunla inşası>na mezuniydt verilen Irmak -
'Safraribolu - Ereğli ve Sabranbolu - Söğütözü demir
yolunu hükümet geniş olarak inşa edebilir. 
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Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

•Madde 3. — İşbu kanunun ahkâmını icraya Na
fıa Vekili memurdur. 19 Haziran 1927 

Başvekil ' Adliye Vekili 
ismet Mahmut Esat Beyefendi 

İçtimada bulunmadı 
Müdaifaai Milliye Vekili Bahriye Vekili 

Recep İhsan 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 

M/ Cemil Doktor Tevfik Rüştü 
Maliye Vekili Maarif Vekili 

Mustafa' Abdülhalik Mustafa Necati 
Naifıâ Vekili Ziraat Vekili 

Beuiç Mdhmet Sa'bri 
Sıhhiye ve Muaveneti 

Ticaret Vekili İçtimaiye Vekili 
Mustafa Rahmi Doktor Refik 

Nafıa Encümeninin Tadili 

Ankara - Ereğli Demiryolunun Geniş Olarak İnşa 
Edileceğine Dair Kamun 

Madde 1. — 25 Kânunuevvel 19"27 tarihli ve 943 
numaralı Kanun ile dar hat olarak inşasına mezuni
yet verileö Ankara - Ereğli demiryolu melbdei hükü
metçe intihap edilecek bir noktadan başlamak üzere 
1,435 metre geniş olarak inşa olunabilir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
ımıteberdir. 

Madde 3. — İşbu kanunun ahkâmını icraya Na
fıa Vekili memurdur. 

Bütçe Encümeninin Tadili 

Ankara - Ereğli Demiryolunun Geniş Olarak İnşası 
Mezuniyetine Dair' Kanun 

Birinci Madde — 25 Kânunuevvel 1926 tarihli 
ve 943 numaralı Kanun ile bir metre genişliğinde 
dar hat olarak inşa'sına mezuniyet verilen Ankara -
Safranbolu - Ereğli ve Safranbolu - Söğü'tözü de
miryolu melbdei hükümetçe Eskişehir - Kayseri hattı 
üzerinden intihap edilecek bir noktadan başlamak' 
üzere geniş olarak inşa olunabilir. 

İkinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye ve Nafıa Vekilleri memurdur. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında sdz iste
yen var mı efendim? (Hayır sesleri) Maddelere geçil

mesini kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmiyen-
ler el kaldırsın... Kalbul olunmuştur. 

Ankara - Ereğli Demiryolunun Geniş Olarak İnşası 
Mezuniyetine Dair Kanun 

Birinci Madde — 25 Kânunuevvel 1926 tarihli ve 
943 numaralı kanun ile bir metre genişliğinde dar 
hat olarak inşasına mezuniyet verilen Ankara - Saf
ranbolu - Ereğli ve Safranbolu - Söğü'tözü demiryolu 
mebdei hükümetçe Eskişehir - Kayseri hattı üzerin
den intihap edilecek bir noktadan başlamak üzere 
geniş olarak inşa olunabilir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

Üçüncü Madde— Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye ve Nafıa Vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler el •kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmiyenler 
el kaldırsın... Kabul olundu. 

32. — Umumî Tahriri Nüfus Kanununun yedin
ci maddesi ahkâmının devamı mer'iyeti hakkında 
(111237) numaralı Kanun lâyihası ve Bütçe Encü
meni mazbatası. 

REİS — Mazbata okunacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet Müsteşarlığı 

Adet : 
23 Haziran 1927 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Umumî Tahriri Nüfus Kanununun yedinci mad

desi ahkâmının kemakân baki kalması ve tahriri nü
fûsta istihdam edilecek memurin ve müstahdemin 
kadrosunun Vekâletçe tespiti hakkında Dahiliye Ve
kâleti Celilesince tanzim edilen ve İcra Vekilleri He
yetinin 23 Haziran 1927 tarihli içtimaında tezekkür 
ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan kanun lâyiihasiyle 
Esbabı mucibe mazbatasının müsaddak sureti leffeö 
takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına mü
saade buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 
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Esbabı Mucibe 
Tahriri nüfus icrası için istihdamına lüzum görü

len bazı muvazzaf memurinin de ücret ve masarifi 
zarurüyeleri umumi tahriri nüfus icrası hakkındaki 3 
haziran 1926 tarih ve 893 numaralı kanunun yedinci 
maddesi ahkâmına tevfikan Dahiliye bütçesine vaze
dilen Tahriri nüfus tahsisatından tesviye edilmekte 
idi. Halbuki 19*27 senesi Muvazenei Umumiye Ka
nununun on birinci maddesinde fasıl nümaralariyle 
unvanları merbut (D) cetvelinde münderiç masraf 
tertiplerinden idaresi zaruri görülen hidemat için üc
reti şehriyei veya yevmiyei müstahdemin kullanıla
bilir denilmiş olmasına ve kanunu mezkûrun 22 nci 
maddesinde dahi kaVanini saireninin bu kanuna mu
halif olmayan ahkâmının kemakân ^baki olduğu zik
redilmesine göre mârüiarz tahriri nüfus icrası hak
kındaki kanunun yedinci maddesiyle muvazzaf me
murine ücret verilebilm'esi hakkında Vekalete bah
şedilen salâhiyet refddilmiş oluyor. 

ıBu sene icra edilecek umumi tahriri nüfus hide-
matında istihdam edilecek memurinin cümlesini ha
riçten bulmak imkânı olmadığı cihetle bu vazifenin 
bazı vilâyetlerde muvazzaf memurlar tarafından 
ifası zaruridir.: Binaenaleyh memurini muVazzafaya 
tahriri nüfus işlerinde ifayı vazife eyledikleri müddet 
için/Vekâletçe takdir edilecek ücret tediye edilebil
mek üzere tahriri Nüfus Kanununun yedinci mad
desi ahkâmının kemakân baki kalması ve bir de mez
kûr işlerde istihdam edilecek memurin ve müstahde
min mahallin icaib ve zaruretine göre istihdam edile
cek olmasından dolayı bunların icap ve zarureti ta
hakkukundan evvel miktarını tayin ile kadrosunun 
Heyeti Vekiliye tasdik ettirilebilmesinjde derkâr olan 
müşkülâta binaen (D) cetvelin© dahil mevaddan tah
riri nüfus ücuratının istisnası için bir maddei kanu
niye teklifine mecburiyet görülmüştür. 22.6.1927 

On Birinci Madde — Muvazene! Umumiye Ka
nunu ile merbutu kadrolara dahil bulunmadıkça ay
rıca teşkilât icra ve maaşlı memur ve daimi hide
mat için ücreti şehriye veya yevmiyeli müstahdemin 
istihdam edilemez. Muvakkat veya senenin muayyen 
bir mevsimine münhasır hidemat ite müstesna ve za
ruri ahval dolayısiyle kadro dahilindeki memurin 
ve'müstahdemin ile ifası mümkün olamıyan hidemat 
için kadroya tabi olmaksızın ücreti şehriyeli veya 
yevmiyeli müstahdemin kullanmak caizdir. Bu kalbil 
müstahdeminin ücret ve yevmiyeleri münhasıran! 
dairei aidesi bütçesindeki müstahdemini muvakkate 
tertibinden verilir. * 

Fasıl nümaralariyle unvanları merbut (D) cetve
linde münderiç masraf tertiplerinden idaresi zaruri 
görülen hidemat için kezalik ücreti şehriyeli veya 
yevmiyeli müstahdemin kuliahılahilir. Bunların kad
roları icra Vekilleri Heyeti karariyle tatbik ve müte
akip sene bütçesine rapten Büyük Millet Meclisine 
takdim olunur. Yevmiye alan amele bu hükümden 
müstesnadır. 

Masraf tertiplerinden idare olunacak hidemat 
kadrolarının bütçede mevcut diğer bir hizmetin ifa
sına müteallik kadrolara ilâve mahiyetinde bulun
maması şarttır. 

Yirmi İkinci Madde — 1325 - 1926 seneleri Mu
vazene! Umumiye, Avans ve Muvakkat Bütçe Ka
nunlarının işjbu kanun ve kavanini mahsusa ile fesh 
ve tadil edilmiyen bu kanuna muhalif olmıyan ah
kâmı kemakân bakidir. 

Umumî Tahriri Nüfus İcrası Hakkındaki Kanunun 
- Yedinci Maddesi . 

Tahriri Nüfus tahsisatı Dahiliye Bütçesine vazo-
lunur. Bu tahsisatın tevzi, sarfı ve ledelicap muvaz-' 
zaf memurlara da ücret ve masarifi zaruriyesi sure
tiyle itası Dahiliye Vekiline aittir. 

TBMM 
Bütçe Encümeni 

Karar : 231 
Bütçe Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Umumî Tahriri Nüfus Kanununun yedinci mad

desi ahkâmının ipkasiyl'e tahriri nüfusta istihdam 
edilecek memurin ve müstahdemin kadrosunun Da
hiliye Vekâletince tespiti hakkında olup, 23 Haziran 
1927 tarihinde Encümenimize havale buyrulan ka
nun lâyihası Dahiliye Vekili Cemil Bey hazır olduğu 
halde tetkik ve müzakere olundu. 

Umumî tahriri nüfus icrası hakkındaki 2 Hazi
ran 1926 tarihli ve 893 numaralı Kanunun altıncı 
maddesiyle tahriri nüfus tahsisatından ledelicap mu
vazzaf memurlara da ücret ve masarifi zaruriye ve
rilmesi için Dahiliye Vekiline mezuniyet verilmiş ise 
de 1927 senei maliyesi Muvazenei Umumiye Kanu
nunun M ve 22 nci maddeleri salifüzzikir madde ile 
verilen' mezuniyeti refeder mahiyette görülmekte lâ-
yihai kanuniyenin tanzim edildiği hükümetin esbabı 
mucibesinde izah olunmuş ve fikhakika tahriri nüfus 
icrası hususu tedabîr ve salâhiyetlere ihtiyaç gösteren 
fevkalâde ahvalden olmakla Muvazenei Umumiye 
Kanununun 11 ve 22 nci maddelerinden istisnaen 



İ : 82 25 . 6 . 1927 C : 1 

tahriri Nüfus Kanununun altıncı maddesindeki hük
mün Dahiliye Vekâletince istimali zarurî olacağı 
encümenimizce de nazarı dikkate alınarak lâyihai 
kanuniye esas itibariyle ve şekle ve ibareye ait bazı 
tadilâtla bilkabul müstacelen müzakeresine müsaade 
buyurulmak ricasiyle Heyeti Umumiyeye arz ve tak
dim kılınmıştır. 24 Haziran 1927 

Reis Mazbata Muharriri 
Çatalca 
Şakir 
Kâtip 
Konya 
Fuat 
Aza; 

İsparta 
Mükerrem 

Aza 
Çorum 

-

Mühendis' Ziya 
Aza 

Giresun 
Musa Kâzıin 

Gaziantep 
Ali Cenani 

Aza 
izmir 

Ahmet Münir 
Aza 

Diyarbekin 
Şeref 
Aza 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Hükümetin Teklifi 
Kanun 

Madde 1. — 1927 senesi Muvazenei Umumiye 
Kanununun 22 nci maddesi ahkâmı Talhriri Nüfûs 
Kanununun yedinci maddesi ahkâmına şamil değil
dir. / * • 

Madde 2. — 1927 senesi bütçesine merbut (D) 
cetvelinde gösterilen talhriri nüfus tahsisatından is
tihdamına lüzum görülecek memurin ve müstahde
minin kadrosunu Dahiliye Vekili tespit eder. 

Madde 3. — İşbu Kanunun ahkâmı 1 Haziran 
1927 tarihinden muteberdir. 

Madde 4. — İşbu kanunun ahkâmını icraya İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 22 Haziran 1927 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhaük 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat ©ey 

İçtiim'ada bulunmadı 
'Bahriye Vekili 

İhsan 
Hariciye Vekili 

Dr. Tevfik Rüştü Beyefendi 
İmzada 'bulunmadı 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 

Nafıa Vekili 
Behiç 

Ticaret Vekili 
Mustafa Rahmi 

Ziraat Vekili 
Mdhmet Sabri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 

Bütçe Encürneninin Ta'dili 

Tahriri Nüfus Kanununun Yedinci Maddesinin 
Devamı Mer'iyetİne Dair Kanun 

Birinci Madde — 1927 senesi Muvazene Kanu
nunun 11 nci ve 22 nci maddeleri ahkâmı tahriri Nü
fus Kanununun yedinci maddesi ahkâmına şamil 
değildir. 

lİkinci Madde -
hinden muteberdir. 

Bu kanun' 1 Haziran 1927 tari-

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Heyeti Umumiyösi hakkında söz iste
yen var mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul 
edildi. -

Tahriri Nüfus Kanununun Yedinci Maddesinin De
vamı Mer'iyetİne Dair) Kanun 

Birinci Madde — 1927 senesi Muvazene Kanu
nunun 11 nci ve 22 nci maddeleri ahkâmı Tahriri 
Nüfus Kanununun yedinci maddesi ahkâmına şamil 
değildir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Bu kanun 1 Haziran 1927 tari
hinden müteiberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

R E İ S — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kanunun Heyeti Umumiyesini reye arz ediyo
rum. Kabul edenler el kaldırsın.... Kabul etmiyenler 
el kaldırsın:.. Kabul edilmiştir. 

33. — Millî Mükerrer Sigorta Teşkili hakkında 
(1/969) numaralı Kanun lâyihası ve Ticaret ve Ad
liye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Mazbatalar okunacaktır. 
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Türlüye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kialemi Mahsus Müdiriyeti 16 Mayıs 1926 
Adet : 6/2132 

BÜyü!k Millet Meclisi Riyaseti Celildsine 
Millî Sigorta Şirketi teş'kili hakkında Maliye Ve

kâletince tanzim edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 
16 Mayıs 1926 tarihli içtimaında tezekkür Ve Meclisi 
Âliye arzı tasvip olunan kanun lâyihasiyle esbabı 
mucibe mazbatasını musaddak sureti leffen takdiim 
olunmuştur. 

'Mukozasının ifa'sına ve neticesinin işarına mü
saade buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
ismet 

Esbabı Mucibe 
Türkiye Cumhuriyeti dahilinde .sekizi Türk mü

tebakisi ecndbi olmak üzere elliye yakın sigorta kum-
panya'sı icrayı muamele etmekte olup, bunların se
nevi prim olarak aldıkları meblağ altı milyon lirayı 
mütecaviz bulunmakta ve bu primlerin hemen sülü-
sam mükerrer sigorta suretiyle memaliki ecnebiye-
deki mükerrer sigorta kumpanyalarına devredilmek
tedir. Bu hal bilhassa ikf noktai nazardan hükümeti 
Cumhuriyemizin takip etmekte (bulunduğu iktisat 
siyasetine muhalif bulunmaktadır. Evvelâ mükerrer 
sigortalar için tediyesi icap eden meibaliğ serveti umu-
miyemizden eksilerek bankalar vasıtasiyle memaliki 
ecnabiyeye nakil ve bu yüzden hemen her sene dört 
milyon Türk. lirası derecesinde mebaliğin ihracı do-
layısiyle kambiyomuzu» tenezzülüne bais sebepler
den biri husule geliyor. Saniyen, memaliki ecndbiye-
ye nakledilen bütün bu meibaliğ Hazinei Devlete hiç 
bir fayda temin etmdksizin ahali ve tüccarların ce
binden çıkarak diyarı eenebiyedeki kumpanya ve 
sermayedarların kasalarına girmekte bulunuyor. Bu 
nıokatı nazardan hem hükümete muhtelif vergi Ver
mekle mükellef tutulan yerli ve ecndbi sigorta şirket
lerinin faaliyetlerine." halel vernaemdk hem de Hazi
nei devldte menafi temin etmek için şirketlerin ka
biliyeti tahammülüyeieri fevkinde aldıkları sigorta 
işlerinden kendi haddi mahfuzlarının fazlasını me
maliki ecndbiyedeki mükerrer sigorta kumpanyala
rına sigorta ettirecekleri yerde Hazinece tayin ve 
takdir etitirilecdk melhüs haddi mahfuz fazlalarından 
yüzde ellisini hükümdt tarafından tesis edilecek bir 
Milli Mükerrer Sigorta Şirketine sigorta ettirmeye 
medbur tutarak her sene memaliki ecnelbiyeye git
mekte olan bir kaç milyon liranın Türkiye dahilinde 

kalkması ve bunun menafünden hâsıl olacak varidat
la da Hazinenin temini menfaati kaziyesi bu baptaki 
lâyihai kanuniyenin tanzimine saik olmuştur. 

TBMM 
Ticaret Encümeni Ankara : 23.5.1926 

Karar : 44 

Ticaret Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Çelileye 

(Millî imükerrer sigorta şirketti teşkili hakkında 
Başvekâletten vürut ederek Encümenimize. 8 Mayıs 
1926 tarihinde havale edilen kanun lâyihası Maliye 
ve Ticaret Vekillerinin huzuriyle müzakere olundu. 

Hükümetçe dermeyan edilen esbabı mucibe ta
mamen varit görülmüş ve lâyiha esas itibariyîe en-
cümenimizce müttefikan kabul edilmiştir. Lâyiha 
metninde sigorta şirketlerine mükerrer sigorta mec
buriyeti için tahmil edilen haddi mahfuzun fevkin-
deki (% 50 nispeti) haddi mahfuzların her sigorta 
şirketinde her muamele için tebeddül ettiği ve haddi 
mahfuzları tespit edecek bir cetvel tanziminin müş
kül ve hatta gayri kabil olduğu nazarı dikkate alına
rak mükerrer sigorta mecburiyetinin daha sağlam 
ve gayri-, mütdb'eddil esasa raptı için Her sigorta mua
melesi miktarının ('% 5C0' sinin mükerrer sigorta san-> 
dığına veyahut makamına kaim olacak şirkete tevdi 
edilmesi kabul edilmiştir. 

(Sigorta muamelâtı memleketimizde bu güne ka
dar hemen hemen münhasıran ecndbi şirket veya 
ajanlar tarafından idare edilmekte ve tatbik edile-
gelmekte olan yüksek tarifelerle halkımız ızrar edil
mektedir. 

Sigorta mukavelenameleri hakkında eiyevm sarih 
hükümleri muhtevi bir kanuna malik bulunmamamız
dan dolayı da sigorta edenler haklarını tamamen is
tihsal edememekte ve sigorta kumpanyaları elinde 
bazen de baziçe olmaktadırlar. Büyük ve şümullü 
bir kaza vukuunda da memleketle esaslı alâkası ol
mayan bu nevi müessese ve ajanların takip edebile
cekleri hattı harekette - Esasen' pek ehdmmiyetli ol-
mıyan depozito akçaları nazarı itibare alınırsa - en
dişe tehlidiriden hali kalamaz. 

Memîdkdtimizde bu sebeplerden dolayı sigorta 
muamelâtı tamamen inkişaf edemediği için hayat, 
sây, servet, sermayemiz de her an tehlikelere maruz 
bulunmaktadır. 

Mevcut sigorta şirketleri ekseriyetle memaliki ec-
riebiyedeki mühim sigorta şirkdtlerinin nam ve hesa
bına iş görür. Ajanlar mahiyetinde oldukları için 
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memleketimizde tediye edilen sigorta primleri ya 
doğrudan doğruya veyaihut mükerrer sigorta sure
tinde hep harice çıkmakta ye binnetice kambiyomu
za da icrayı tesir etmektedir. 

©ütün bunların önüne geçilmesi memlekette haki
katen millî sermayeye müstenit sigorta şirketlerinin 
tesisine valbestedir. Bu suretledir ki bu millî şirketler 
her sene tezayüt edecek ihtiyat akçelerine istinaden 
harice gönderilecek mükerrer sigorta primleri nispe
tini mütezayit bir surette tenkis edebilirler. 

Bu nevi şirketlerin teşkili için lâzım gelen zemini 
ihzar zımnında millî mükerrer »sigorta sandığının te
sisi pek mühim hizmetlerde bulunmuş olacaktır. 

Millî sigorta sandığı tesis ile istihdaf edilen 
maksada vusul için bu sandığın Hükümete temin ede
ceği bazı menafi mukabilinde hakikaten millî bir şir-
iket tarafından idaresi encümenimizce pek hayırlı gö-
rülmüştüı*. 

Ancak, bu suretledir ki millî sermaye ve sâyimiz 
bu şubei iktisadiye, ile de yakından temas edecek ve 
istisna peyda edebilecektir. Ehemmiyeti derkâr olan 
işbu kanunun müstaceliyetle müzakeresi zımnında He
yeti Umumiyeye arzım rica ederiz. 

Rei3 Mazbata Muharri 
•Sivas 

Ömer Şevki 

Kâtip 
Karahİsarışarki 

İsmail 

Aza 
Mehmet Vasfi 

Gümüşhane 
Cemal Hüsnü 

Aza1 

Zonguldak 
Yusuf Ziya 

Aza 
Aksaray 

Vehbi 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

24 . 5 . 1926 

Millî Sigorta Şirketi teşkili hakkında Başvekâlet
ten tevdi olunup Ticaret Encümenince badettetkik en
cümenimize tevdi huyrulan kanun lâyihası tetkik ve 
müzakere edildi. . -

Mezkûr lâyihanın encümenimizi alâkadar eden 
yedinci maddeleri tadilen, diğerleri aynen kabul ve 
tadil olunan maddeler teffolunarak Muvazene! Mali
ye Encümenine tevdii takarrür etmiştir. 

Adliye Encümeni Reisvekili 
Konya 

Refiki 

Mazbata Muharriri 
Bozok 

Ahmet Hamdi 

Kâtip 
Saruhan 
Kemal 

Aza 
Konya 

Tevf ik .Fikret 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Encümeni 
Sayı: 181,1/699 

Aza 
Antalya 

Saki 

Aza 
Sinop 

Yusuf Kemal 
Aza 

Kastamonu 
Nazma 

Bütçe Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Millî mükerrer sigorta şirketi teşkili hakkında 
Başvekâletten varit olup, 18 . 5 . 1926 tarihinde Ti
caret, Adliye ve Bütçe encühıenlerine havale buyuru-
lan kanun lâyihası Ticaret ve Adliye encümenleri 
mazbatalariyle birlikte encümenimize tevdi kılınmak
la Maliye ve Ticaret vekilleri beyler hazır oldukları 
halde tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümetin esbabı mucibesinde Türkiye Cumhu
riyeti dahilinde elyevm ifayı muamele etmekte olan 
sekizi Türk ve mütebakisi ecnebi elliye yakın sigorta 
şirketinin senevî prim olarak aldıkları mebaliğin altı 
milyon lirayı mütecaviz olduğu ve bu primlerin he
men sülüsamnın mükerrer sigorta suretiyle memaliki 
ecne'biyedekıi mükerrer sigorta kumpanyalarına gitti
ği ve bu halin bir taraftan serveti milliyeyi azaltanak-
îa beraber her sene harice ecnebi kambiyosuna tah
vil ederek çıkan dört milyon liranın kambiyomuzda 
tesir ika eylediği ve bu mahazirin bertaraf etmek ve 
mevcut sigorta şirketlerinin faaliyetlerini muhafaza 
ile beraber mükerrer sigorta primlerini harice çıkar
mamak ve bunlardan Hazineyi de müstefit etmek mak-
sadiyle mükerrer sigorta şirketi teşkilinin düşü
nüldüğü izah kılınmakta ve Ticaret Encümeni maz
batasında Hükümetçe dermeyan olunan esbabı muci-
benin tamamen varit görülerek lâyihanın müttefikan 
tasvip edildiği ve maddelerde bazı tadilât icra olundu
ğu beyan ve Adliye Encümeni mazbatasında da ah
kâmı cezaiyeyi havi olan yedinci ve sekizinci madde
lerin tadilen ve diğer mevaddın aynen kabul edildiği 
dermeyan buyurulmaktadır. 

Mükerrer sigorta muamelâtının Devlet tahtı in
hisarına alınması ve bu yüzden her sene harice nazarı 
dikkati celp etmeksizin giden ve serveti mülirnizıi ten-
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kis ve kambiyosunu tenzile sebep olan bir hayli para
nın memleket.dahilinde bıraktırılması ve bu meyan-
da ne sigorta edilenlere, ne sigortacılara yeni bir tek
lif tahmil etmeden Hazinei malînin mühimce bir men
faate mazhtar edilmesi gibi, netayiç tevlit edeceği na
zarı dikkate alınarak encümenimizce de esas itibariy
le lâyihanın kabulü tensip ve birinci madde bu esasa 
göre tadilen kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — İnhisarların kısmen teessüsünden 
sonra sigorta miktarlarından inhisara tabi tutulacak 
kısımdan mütebaki kısmın mükerrer sigortasında da 
mükerrer sigorta sandığının şeraiti mütesaviye tahtın
da hakkı rüçhana malik olacağını göstermek üzere 
encümenimizce ilâve edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Mükerrer sigorta tarifelerinin 
Hükümetçe musaddak esas sigorta tarifelerine tabi 
olması ve hiç bir zaman bunları tecavüz edememesi 
noktai nazarını ifade ve mükerrer sigorta muamelât 
ve şeraitinin her sigorta şirketi için seyyanen tatbiki
ni temin etmek üzere kezalik encümenimizce ilâve 
edilmek muvafık görülmüştür. 

Dördüncü Madde — Ticaret Encümeni şeklinin 
ikinci maddesi olup, mükerrer sigorta inhisarının ne 
kadar müddetle ve ne gibi evsaf nazarı itibare alına
rak bir Türk anonim şirketine devredilebileceğini 
tayinen bazı küyut ile tevsi edilmiştir. îşbu kuyut, 
müddetin yirmi beş sene olup, inhisarın işletilmesini 
deruhte edecek Türk anonim şirketinin münhasıran 

.. mükerrer sigorta muamelâfciyle iştigal edeceğinin, 
lâakal bir milyon lira tediye edilmiş sermayesi olaca
ğının ve hisse senedatının lâakal yüzde altmışının ta
mamen Türklere mühtes ve nama muharrer buluna
cağının tasrihinden ibaret bulunmaktadır. 

Beşinci Madde — Ticaret Encümeni şeklinin üçün
cü maddesinin hemen aynıdır. -

Altıncı Madde — Ticaret Encümeni lâyihasında-
•ki dördüncü madde olup, bazı tavzihat yapılmak ve 
mevcut, mükerrer sigorta mukavelenamelerinden vak
tinde haber verilen ve muvazaalı olmayanlarının mü
teallik oldukları esas sigorta mukavelenamesinin inki-
zası tarihine kadar meriyeti deVahı edeceği yolunda 
bir tadil icra edilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

Yedinci ve Sekizinci Madde — Ticaret Encümeni 
•lâyihasının beşinci ve altıncı maddeleri olup, bazı iba
re tadilâtiyle kabul olunmuşlardır. 

Dokuzuncu Madde — Ticaret Encümeni lâyÜhasın-
daki yedinci madde olup, birinci fıkrası Adliye Encü
meninin tadilâtı veçhile ve ikinci fıkrası bazı tadilâtla 
kabul olunmuştur.. . " 

Ticaret Encümeni lâyihasındaki sekizinci madde, 
mükerrer sigortaya müteallik olmayıp, sigortalara ait 
'bulunduğu ve bu günlerde Meclisi Âliye derdesti tak
dim olan sigortaları murakabe kanununda aynı hük
mün zaten nazarı dikkate alınmış olduğu cihetle tay
yedilmek muvafık görülmüştür. 

Onuncu Madde — Kanunun meriyeti tarihinin 
neşrinden başlaması şekline göre tadilen ve on birin
ci maddede şekle ait bazı tashihat ile kabul edilmiş 
olup, usule müteallik bulunmaktadırlar. 

Maruzatı ânifeye göre ihzar kılınan lâyihai ka
nuniye müstacelen müzakeresine müsaade buyurul-
mak isfcirhamiyle Heyeti Celileye arz olunur. 

v 17 Haziran1! 927 
Reis1 

Çatalca 
§akir 
Âza 
îzmir 

Ahmet Münir 
Aza 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Aza 
Ertuğrul , 

Doktor "Fikret 

, Mazbata Muharri 
Gaziantep 

Ali Cenani 
Aza 

Diyarbekir 
Şeref 
Aza 

Hakkâri 
Asaf 
Aza 

İstanbul 
Ali Rıza 

Âza 
Kütahya 

Faik 

Hükümetin Teklifi 

Millî Mükerrer Sigorta Şirketi Teşkili Hakkında 
Kanun -

Madde 1 . — Türkiye Cumhuriyeti dahilinde harik 
sigorta muame'lâtiyle iştigal eyMyen millî ve ecnebi 
bilcümle sigorta şirketleri Türkiye dahilinde akdettik
leri bilumum harik sigortalarından kendi haddi mah
fuzlarından mütebaki miktarının lâakal yüzde ellisini 
mükerrer sigorta muamelâtiyle teveggül eylemek üze
re tesis kılınacak olan millî mükerrer sigorta şirketine 
tevdi etmeye mecburdurlar. Bâlâda zikredilen haddi 
mahfuzlar Maliye Vekâleti tarafından tasvip edile-. -
cek olan bu hususa dair cetvelde gösterilen mebaliği 
hiç bir suretle tecavüz edemiyeceklerdir. 

Madde 2. — îşbu kanunun neşri tarihinden üç ay 
mukaddem Türkiye'de icrayı muamele etmekte olan 
sigorta şirketleri birinci maddedeki müsaadeden müs
tefit olurlar. Kanunun neşrine takaddüm eden üç ay 
zarfında veya tarihi neşrinden sonra icrayı muamele-
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ye 'başlamış olan şirketler haddi mahfuzlarından ba- I 
kişini kamilen millî mükerrer sigorta şirketine tev
die mecburdurlar. 

Madde 3. — Millî Mükerrer Sigorta Şirketi işbu 
yüzde elli miktariyle mukayyet olmayıp, indelluzum 
yüzde elli miktarından fazlasını dahi mükerrer sigor
ta olarak kabul eyleyebilirler. Millî Mükerrer Sigorta 
Şirketi memaliki ecnebiyedeki muhatarat içinde mü
kerrer sigorta kabul edebileceği gibi lüzum gördüğü 
takdirde diğer mükerrer sigortacılara dahi mükerrer 
sigorta devredebilir. Ancak, devredilen kumpanyalar 
ecnebi olduğu takdirde bunun mütekabil olması şart
tı:, ' 

Madde 4. — Elyevm hali meriyette olan mükerrer 
sigorta mukavelenameleri 1 Mart 1926 tarihinden ev
vel ak'tedilmiş oldukları halde feshedilmek üzere iş'bu 
kanunun tarihi meriyetinden, itibaren bir ay zarfında 
ih'bar edilmek şarttır. Ancak bu halde mkuaveleler 
ihbardan sonra geçmesi lâzım gelen müddetin hitamı
na kadar makbul addedilir. 

Madde 5. — İşbu kanun ahkâmına muhalif ve bu 
kanunun tarzı tatbikine dair tanzim kılınacak Umu
mî İdare Nizamnamesi mevaddına mugayir hareket 
yüz liradan bin liraya kadar cezayı nakdî tediyesini j 
müstelzimdir. Bundan maada işbu kanunun âmir ol-

. duğu mecburiyetlere riayet eylememi'ş- olan sigorta j 
şirketi birinci madde mucibince mükerrer sigortaya 
vazeylememiş olduğu muhatarata ait primlerin kâffe-
sini yeniden Millî Mükerrer Sigorta Şirketine tediye 
etmeye mecburdur; • . 

Madde 6. — Birinci maddede zikredilen mükerrer i 
sigorta mecburiyetini- Maliye Vekâleti -Türki'ye'de işle
tilmekte olan diğer sigorta nevilerine veyahut bunlar
dan bazılarına teşmil edebilir. 

Madde 7. — İşbu kanunun şeraiti tatbikini Maliye . 
Vekâletince tanzim kılınacak bir umumî idare nizam
namesi tayin eyliyecektir. İşbu kanun marüzzi'kir 
umumî idare nizamnamesinin ilânını takip eden üçün
cü ayın ilk gününden itibaren meridir. 

Madde 8. — Türkiye'de mütemekkin her şahıs 
Türkiye dahilinde tamamen veya kısmen icrayı tica
ret eden her müesesei ticariye, maliye ve sınaiye Tür
kiye Cumhuriyeti dahilindeki muhatarata ait sigorta
larını ancak Türk sigorta şirketleri ve Türkiye'de 
muntazaman tescil edilmiş ve icrayı muamelâta me
zun sigorta kumpanyalarına tevdi etmeye mecburdur. 
Buna münafi hareket sigorta mukavelenamesinin keen-
lem yekûn addini istilzam edeceği gibi ictisar edenle
re yüz liradan bin liraya kadar cezayı nakdî hükmo-

lunur.. Bu sigortayı yaptırmaya delâlet eden vasıta
lara dahi aynı ceza tatbik olunur. 

Madde 9. — Bu kanunun icrasına Maliye, Adliye 
ve Ticaret vekilleri memurdur . 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaa! Milliye Vekili 
Recep 

•Dahiliye -Vekili 
M. Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 
Nafıa Vekili 

Behiç 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 
Bahriye Vekili 

'İhsan 
Hariciye Vekili 

Tevfik Rüştü 
Beyefendi imzada bulun 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 

Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri 

Beyefendi imzada bulunmadı 
Ticaret Vekili Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 
Ali Cenani Vekili 

Doktor Refik 
Beyefendi imzada bulunmadı 

Ticaret Encümeninin Tadili 

Millî Mükerrer Sigorta Şirketi Teşkili Hakkında 
Kanun 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti dahilinde bilu
mum sigorta muamelâtiyle iştigal eyliyen millî ve ec
nebi bilcümle sigorta şirketleri Türkiye dahilinde ak
dettikleri her nevi sigorta miktarlarından lâakal yüzde 
ellisini Hükümet tarafından tesis edilecek olan mü
kerrer sigorta Sandığına tevdi etmeye mecburdurlar. • 

Madde 2. — Hükümet iş'bu Sigorta Sandığı tesisini 
işbu kanunla.haiz bulunduğu kâffei hukuk ile hisse se
netlerini tamamen Türklere muhtes olmak üzere teş
kil edilecek bir Türk anonim şirketine devredebilir. 

. Madde 3. — Mükerrer Sigorta Sandığı birinci mad
de ile dairei inhisarına dahil bulunan bilûmum sigorta 
envaından bazılarının mükerrer sigortalarını daimî 
veya muvakkat bir müddet için serbest bırakabilir. 

Madde 4. — iBilumum sigorta şirketleri elyevm 
hali meriyette olan mükerrer sigorta mukavelename-. 

berini iş'bu kanunun tarihi meriyetinden itibaren iki 
ay zarfında Mükerrer Sigorta Sandığına ihbar ede
ceklerdir. Mukavelenamelerden muVazzalı olmayan
lar müddetleri hitamında bu kanun ahkâmına tevfikan 
fesih, tadil veya tebdil edilebilecektir. Anoak bu-müd
det hiç bir suretle ihbar tarihinden itibaren üç seneyi 

{ tecavüz edemiyecektir. 
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Madde 5. — Mükerrer Sigorta Sandığı memaliki 
eonebiyedeki mühatarat için de mükerrer sigorta ka
bul edebileceği gibi, lüzum gördüğü takdirde millî ve
ya ecnebi mükerrer sigortacılara dahi mükerrer si
gorta devredebilir. 

Madde 6. — işbu kanunun şeraiti tatbikiyesiyle 
Mükerrer Sigorta 'Sandığının sigorta şirketleri üzerin
de icra edeceği murakabe usulleri Maliye Vekâletin
ce tanzim ve İcra Vekilleri Heyetince tasdik kılına-
oak talimatname ile tespit edilir. 

Madde 7. — işbu kanun ahkâmına ve bu kanu
nun tarzı tatbikine dair tanzim kılınacak talimatname 
me'vaddına mugayir bir hareket yüz liradan bin liraya 
kadar cezayı nakdî tediyesini müsteizimdir. Bundan 
maada işbu kanunun âmir olduğu mecburiyetlere ria
yet eylememiş olan sigorta şirketleri birinci madde 
mucibince mükerrer sigortaya vazeylememiş oldukları 
mühatarata ait primlerin kâ'ffesini yeniden Mükerrer 
Sigorta Sandığına tediye etmeye mecburdurlar. 

Madde S. — Türkiye'de mütemekfcin her şa'hıs 
Türkiye dahilinde tamamen veya kısmen icrayı tica
ret eden her müessesei ticariye maliye ve sınaiye Tür
kiye Cumhuriyeti dahilindeki mühatarata ait sigorta
larını ancak Türk sigorta şirketleri ve Türkiye'de 
muntazaman tescil edilmiş ve icrayı muamelata mezun 
sigorta kumpanyalarına tevdi etmeye mecburdurlar. 
Buna münâfi hareket sigorta mukavelenamesinin keen-
lemyekün addini istilzam edeceği gibi ictisar eden
lere yüzden bin liraya kadar cezayı nakdî hükmiolu-
nur. Bu sigortayı yaptırmaya delalet eden vasıtalara 
daM aynı ceza tatbik olunur . 

Madde 9. — işbu kanun neşri tarihinden itibaren 
iki ay nihayetinde mer'i olacaktır. 

Madde 10. — işbu kanunun icrasına Maliye, Ad
liye, Ticaret vekilleri mezundur. 

Adliye Encümeninin Tadili 

Millî Mükerrer Sigorta Şirketi Teşkili Hakkında 
Kanun 

Madde 1. — Aynen, 
Madde 2. — Aynen. 
Madde 3.—Aynen. 
Madde 4. — Aynen. 
Madde 5. — Aynen. 
Madde 6.—Aynen. 
Madde 7. — Bu kanun ahkâmına mugayir hareket 

edenlerden yüz liradan bin liraya kadar ağır cezayı: 
nakdî alınır,-bundan maada bu kanunun âmir olduğu 
ifı... 

Madde 8. — . . . . ictisar edenlere yüz liradan bin 
liraya kadar ağır cezayı nakdî hükmolunur ilh... 

Madde 9. — Aynen. 
Madde 10. Aynen, 

Bütçe Encümeninin Teklifi 

Mükerrer Sigorta Hakkında Kanun 

Birinci Madde — Türkiye Cumhuriyeti dahilinde 
sigorta muamelâtiyle iştigal eyleyen bilumum millî ve 
ecnebi sigorta şirketlerince akdedilen her nevi sigor
ta miktarlarından kanunu mahsusuna tevfikan mü
kerrer sigortaya tabi tutulması mecburî addedilen ak
samının mükerrer sigortasını kısmen veya tamamen 
inhisar altına almaya ve bu maksatla bir mükerrer si
gorta sandığı tesisine Hükümet (mezundur. 

'İkinci Madde — Birinci madde mucibince müker
rer sigorta inhisarı kısmen tesis edildiği takdirde si
gorta miktarlarından inhisara tabi tutulacak kısım
dan mütebakisi için de şeraiti mütesaviye tahtında Mü
kerrer Sigorta Sandığının hakkı rüçhanı haiz olması
na icra Vekilleri Heyetince karar verilebilir. 

Üçüncü Madde — Mükerrer sigorta inhisarı te
sisi halinde mükerrer sigorta tarifeleri Hükümetçe mu-
saddak esas sigorta tarifelerini tecavüz etmemek üze
re tayin ve gerek bu tarifelerin 4gerek mükerrer si
gorta şeraitinin Türkiye'de. ifayı muamele eden bil
cümle sigorta şirketleri hakkımda seyyanen tatbiki te
min olunur. 

Dördüncü Madde — Mükerrer sigorta inhisarının 
tesis ve işletilmesi icra Vekilleri Heyeti karariyle yir
mi beş seneyi tecavüz etmemek ve hisse senetlerinin 
iâakal yüzde altmışı tamamen Türklere mutas ve na
ma muharrer olmak suretiyle iştigalâtı münhasıran 
mükerrer sigorta muamelâtı icra etmek olan ve tama-
miyle tediye edilmiş İâakal bir milyon lira sermayesi 
bulunan bir Türk anonim şirketine devredilebilir. 

Beşinci Madde — Bilumum sigorta envaından 
hangilerinin inhisara tâbi tutulabileceği ve hangileri
nin daimî veya muvakkat bir müddet için serbest bı
rakılacağı icra Vekilleri Heyeti karariyle tayin olu
nur., 

Altıncı Madde— Sigorta şirketleri mükerrer sigor
ta inhisarının vaz'ına Hükümetçe karar verildiği tak
dirde bu kararın ilânı tarihinde mevcut bilumum mü
kerrer sigorta mukavelenamelerini kararın ilânını ta
kip eden dört ay zarfında Mükerrer Sigorta Sandığına 
ihbara mecburdurlar. Bu mukavelenameler müteallik 
oldukları esas sigorta mukavelenamelerinin, inkizası-
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na kadar muteber kalır. İhbar edilmiyen veya muva
zaalı oldukları sabit olan mükerrer sigorta mukavele
nameleri keenlemyekün addolunur. 

Yedinci Madde — Mükerrer Sigorta Sandığı me-
maliki ecnebiyede akdedilen sigortalardan mükerrer 
sigorta kabul edebileceği gibi uhdesinde bulunan mü
kerrer sigortalardan lüzum gördüğü miktarını diğer 
mükerrer sigorta şirketlerine dahi devredebilir. 

Sekizinci Madde — İşbu kanunun şeraiti tatbi-
Ikliyesii ile mükerrer sigorta muamelâtından dolayı 
sigorta şirketleri üzerinde icra edilecek murakabe 
usulleri Maliye ve Ticaret Vekâİetferİnce tanzim ve 
İcra Vekilleri Heyetince tasdik olunacak bir talimat- -• 
name ite tayin olunur. 

iDokuzuncu Madde — Bu kanun ahkâmına mu
gayir hareket edenlerden her defası için yüz liradan 
bin liraya kadar ağır cezayı nakdî alınır ve bir se
ne zarfında üç defa cezayı nakdiye mahkûm olan 
sigorta şirketleri Maliye ve Ticaret Vekâletleri ka
rariyle muvakkat veya daimî olarak Türkiye'de ic
rayı muameleden menolunabilir. 

Onuncu Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

On 'Birinci Madde — Bu kanunun ahkâmım icra
ya Adliye ve Maliye ve Ticaret Vekilleri memur
dur. 

REİS — Heyeti umemiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? Maddelere geçilmesini 'kabul edenler el kal-
ıdırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Mükerrer Sigorta Hakkında Kanun 

Birinci Madde — Türkiye Cumhuriyeti dahilinde 
sigorta muamelâtiyle iştigal eyleyen bilumum millî 
ve ecnebi sigorta şirketlerince akdedilen her nevi si
gorta miktarlarından kanunu mahsusuna tevfikan mü
kerrer sigortaya tabi tutulması mecburî addedilen 
aksamının mükerrer sigortasının kısmen veya tama
men inhisar altına almaya ve bu maksatla, bir Mü
kerrer Sigorta Sandığı tesisine hükümet mezundur. 

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

İkinci Makide — Birinci madde mucibince mü
kerrer sigorta inhisarı kısmen tesis edildiği takdirde 
sigorta (miktarlarından inhisara tabi tutulacak kısım
dan mütebakisi için de şeraiti oıültesaviye tahtında 
Mükerrer Sigorta Sandığının hakkı rüçhanı haiz ol
masına İcra Vekilleri Heyetince, karar verilebilir. 

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

Üçüncü Madde — Mükerrer sigorta inhisarı tesi
si hailinde mükerrer sigorta tarifeleri hükümetçe mu-
sadldalk esas sigorta tarifelerini tecavüz etmemek 
üzere tayin ve gerek bu tarifelerin gerek mükerrer 
sigorta şeraitinin Türkiye'de ifayı muamele eden 
bilcümle sigorta şirketleri hakkında seyyanen tatbiki 
temin olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

Dördüncü Madde — Mükerrer sigorta inhisarının 
tesis ve işletilmesi İcra Vekilleri Heyeti karariyle 
yirmi beş seneyi tecavüz etmemek ve hisse senetleri
min lâakal yüzde altmışı tamamen Türklere'muhtas 
ve nama muharrer olmak suretiyle, iştigalâtı münha
sıran mükerrer sigorta muamelâtı icra etmek olan 
ve tamamiylte tediye edilmiş lâakal bir milyon lira 
sermayesi bulunan, bir Türk Anonim şirketine dev
redilebilir,, 

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

Beşinci Madde — Bilumum sigorta envaındam 
hangilerinin inhisara tabi tutulabileceği ve hangile
rinin daimî veya muvakkat bir müddet için serbest 
bırakılacağı İcra Vekilleri Heyeti karariyle tayin 
olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

Altıncı Madde — Sigorta şirketleri mükerrer si
gorta linhisarının vaz'ına hükümetçe karar verildiği 
taikdindb bu kararların ilâm tarihinde mevcut bilu
mum mükerrer sigorta mukavelenamelerinin kararın 
ilânım takip eden dört ay zarfında Mükerrer Sigo-
ta Sandığına ihbara mecburdurlar. Bü mukavelena
meler müteallik oldukları esas sigorta mukavelena
melerinin inkizasma kadar muteber kalır. İhbar edil
meyen veya muvazaalı oldukları sabit olan mükerrer 
sigorta mukavelenameleri fcesnlemyekün addolu
nur. 

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

Yedinci Maldde — Mükerrer sigorta sandığı, me-
maliki ecnebiyede akdedilen sigortalardan mükerrer 
sigorta kabul edebileceği gibi, uhdesinde bulunan mü
kerrer sigortalardan lüzum gördüğü miktarını diğer 
mükerrer sigorta şirketlerine dahi devredebilir. 

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

— 798 — 



İ : 82 25 . 6 . 1927 C : 1 

Sekizinci Madde — İşbu kanunun şeraiti tatbi- { 
kiyesi ile mükerrer sigorta muamelâtından dolayı si
gorta şirketleri üzerinde icra edilecek murakabe usul
leri Maliye ve Ticaret VeMletlerinoe tanzim ve İc
ra Vekilleri Heyetince tasdik kılınacak bir talimat
name Be tayin olunur. 

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

Dokuzuncu Madde — Bu kanun ahkâmına mu
gayir hareket edenlerden her defası için yüz liradan 
bin Iraya kadar ağır cezayı nakdî alınır ve bir sene 
zarfında üç defa cezayı nakdiye mahkûm olan si
gorta şirketleri Maliye ve Ticaret Vekâletleri kara-
riyle muvakjkat veya daimî olarak Türkiye'de icrayı 
muameleden menolunabilr, 

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

Onuncu Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. . ; ' . . ' . 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. ' 

On Birinci Madde — Bu kanunun ahkâmını ic
raya Adliye ve Maliye ve Ticaret Vekilleri memur
dur. j 

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

Kanunun heyeti umumiyesini reye arz ediyorum. 
Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Kanunlara rey vermeyenler varsa lütfen versin- j 
ler. Ârâ istihsali hitam bulmuştur efendim. I 

Reylerin neticesini arz edeceğimi 
Kütahya Mebusu sabıkı merhum Seyfi Efendi 

kerimesiyle mahdumuna Hidematı vataniye tertibin
den maaş tahsisine dair kanuna 189 zat iştirak etmiş- | 
tir. 189 kabul vardır. Kanun 189 reyle kabul edil
miştir. [ 

Riyaseticümhur 1927 senei maliyesi bütçesinde 
münakale icrasına dair kanuna 194 zat iştirak etmiş, 
muamele tamamdır. 193 kabul, 1 müstenkif vardır. 
Kanun 193 reyle kabul edilmiştir. 

Hükümetle Estern Kumpanyası arasında münakit | 
mukavelename ile zeyillerinin imza ve teatisine me- j 
zuniyete dair kanuna 194 zat rey vermiştir. Muamele 
tamam, 192 kabul 2 müstenkif vardır. Kanun 194 ! 

reyle kabul edilmiştir. j 
Umumi Müfettişlik Teşkilatı hakkındaki kanuna '; 

198 zat reye iştirak etmiştir, Muamele tamamdır. 194 ! 

kabul, 3 müstenkif, 1 ret vardır. Kanun 194 reyle 
kabul edilmiştir. 

İtalyan,- Balkan harpleriyle Harbi Umumide duça
rı maluliyet olanlardan İstiklâl muharebatına iştirak 
edenlerin 8 Şubat 1341 tarihlî ve 551 numaralı ka
nundan istifadeleri hakkındaki kanuna 151 zat rey 
vermiştir. Muamele tamamdır. Kanun 151 reyle ka
bul edilmiştir. 

Şûrayı Devletin ifayı vazifeye mübaşereti tarihi
ne kadar Memurin Muhakemat Encümeni ile Tet
kik Heyeti azası hakkı huzurlarının ve mezkûr En
cümen heyeti memurini maaş ve tahsisatının sureti 
tesviyesine dair kanuna 146 zat rey vermiştir. Mua
mele tamamdır. Kanun 146 reyle kabul edilmiştir. 

Eğlence ve hususi istihlâk vergisi hakkındaki 13 
Şubat 1926 tarih ve 737 numaralı kanunun ikinci 
maddesiyle umumi istihlâk vergileri hakkındaki ka
nunlara müzeyyel 9 Haziran 1926 tarih ve 924 nu
maralı kanunun onuncu maddesinin tadiline dair ka
nuna 144 zat rey vermiştir. Muamele tamamdır. Ka-

_nun 144 reyle kabul edilmiştir. 
8 Kânunuevvel 1926 tarihinde Kars'ta imza edi

len Sular itilafnamesiyle Serdarâbat barajının inşası
na dair müzeyyel protokolün tasdiki hakkındaki ka
nuna 145 zat rey vermiştir. 144 kabul, 1 ret vardır. 
Kanun 144 reyle kabul edilmiştir. 

Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümen azasından 
murakıp olan zata ücreti huzur itasına ve Büyük 
Millet Meclisinin 1927 senei maliyesi bütçesinde mü
nakale icrasına dair kanuna 145 zat rey vermiştir. 
145 kabul vardır. Kanun 145 reyle kabul edilmiştir. 

Âli İktisat Meclisi teşkili hakkındaki kanuna 147 
zat rey vermiştir. 147 kabul vardır. Kanun 147 reyle 
kabul edilmiştir. 

Rize Mebusu merhum Rauf Beyin zevcesiyle ke
rimelerine hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisi 
hakkındaki kanuna 144 zat rey vermiştir. Muamele 
tamamdır. Kanun 144 reyle kabul edilmiştir. 

Posta Kanunu ile Telgraf ve Telefon Kanununun 
bazı maddelerini muaddil kanuna 146 zat rey ver
miştir. Muamele tamamdır. Kanun 146 .reyle kabul 
edilmiştir. 

Bugünkü ruznamemizde evrakı varideden alınmış 
mevad hitam bulmuştur. Meclis yarın saat on dört
te içtima edecektir. 

Hitamı Müzakerat; Saat: 18.04 
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Kütahya Mebusu Sabıkı Merhum Seyf i Efendi Kerimesi İle Mahdumuna Hidematı Vataniye Tertibinden 
Maaş Tahsisme Dair Kanunun İkinci Defa Reye Vazı Neticesi 

(Kamun kaibul edilmiştir.) 
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H a ö B. 
İbrahim B, 
Raisim B. 

ERZİNCAN 
Abdiülhafc B. 
Sabit B. 

ERZURUM 
Bahrli B. 
Câzim B. 

ESKİŞEHİR 
Abdülah Azmi B. 
Ali Ulvi B. 
Erriin B. 

GAZİAYINTAP 
Ahmeit Remzi B. 
Ali Cenanı B. 

Ferit B. 
Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
M.uh'»ttin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhitin B. 
Halkikı Tarık B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

GÜMÜŞHANE 
Zekli B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (İ. Â.) 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Mühüar B. 
A İ Rıza B. 
Behiç B. 
Dr. Hakkı Ş:inasi Paşa 
EdÜlp Servet B. 
Hamdı B. 
İhsan Paşa 
Tevfiük Kâmil B. 
Zîyaettin B. 
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İZMİR 
KâmiilB. 
Mahmut Celâl B. 
Münir B. 

KARESİ 
AH Şuurî B. • 
Mehmet Caivit B. 
Osman Niyazi B, 

KASTAMONU 
AÜi Nazrnii B. 
Ali Rıza B. 
Hasan Fehmi B. 
Necmettin Molla B. 
Veİed Çelebi B. 

KAYSERİ 

Ahmet Bilimi B. 
Sabi B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B, 
Şevket B. 

(KIRŞEHİR 
Lûtlfö Müfit B. 
Refik İsmail B. 

KOCAELİ 
ibrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Ragup B. 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Salbri B. 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustâfa B, 
Mustafa Feyzi B. 
Naüm Hâzıım B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B, 

KOZAN 
Ali Saip B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B. 
Ragıp B, 
Recep B. 
Rıza B.. 

MALATYA 
Bedir B. 
Dr. Hiiîmii B. 
.Reşit B. 

MARAŞ 
Abdülkaıdsir B. 
Mehmet B. 

MARDİN 
Abdüligani B. 
Abdükezzalk B. 
Ali Rıza B. 

MERSİN 
Ni'yaz'i B. 

; MUŞ 
İlya's Sami B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Bbulbekir Hazım B. 
Galip B. 

ORDU 
Halil Sıtkı B. 
HaradÜ B. 
ismail B. 
Reçai B. 

RİZE 
Ali B. 
Esait B. 
Haısan Cavit B. 

SARUHAN 
Dr. Saim BH 

Bthem B. 
Mustafa Fevzü B. 
Nafiz B. 
Yaşar B. 

SİİRD 
Halil H u M B. 

SİNOP 
Recep Zfülhtü B. 
Yusuf Kemal. B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Muammer B. 
Rahmi B. 
Zîyaeifctin B. . 

SİVEREK 
Halil Fahrî B. 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Rıza B. 
îsmalfflt B. 
Mehmet Emin B, 

TEKİRDAĞ 
Faik B, 

TÖKAD 
Bekir Sami B. 
Mustafa Vasfı B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı B. 

URFA 
Ali B. 
Dr. Refet B. 
Refet -B. 
Saffet B. 

VAN 
HaHdkrB, 
Münlip B. 

ZONGULDAK 
'Hallliî B. 
Ragıp B, 
Yusuf Ziya B. 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B< 
Zamir B. 

AFYON KARAHİSAR 
A l i B , - ' • • ' • 

Ruşen Eşref B. 
AKSARAY 

Neşet B. 

ANKARA 
Gazi Mustafa Kemal Paşa 
(Reisicumhur) 

ANTALYA 
Murat B. 

[Reye 

AYDIN 
Dr. Reşit GaiÜfe B. 

İBEYAZID 
Süleyman Sudii B. 

BİGA 
Samih Rifart B. 

BİTLİS 
Muhittin Namîi: B. 

EOLU 
Cevat Abbas B. 
Fa lh Rıfkı B . ' 
Mehmet Vaisfi B. 
Şükrü B. 

BURDUR. 
Mustafa Şeref B., 

İştirak Etmeyenler] 

BURSA 
Necaıtii B. 
Nurettin Paşa 
Osman Nuri B. 

CEBELİBEREKET 

Avni Paşa 
İhsan B. (V.) 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdüîhalak B. 

ÇORUM 
.ismet B. (Rdisvekli) 

DERSİM 
Feridun Fikrî B. 

DİYARIBEKİR 
İbrahim Tâli B. 
Şeref B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZÎZ 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan B, 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 

ERZURUM 
Hâlelt B, 
Münir Hüsrev B. 
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Raiif B. 
Zi'yaettiin B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemali Hüsnü B. 
Hasan Fehmi B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSTANBUL 
Akooraoğlü Yusuf B. 
Dr. Refik fi. (V.) 
Fuat B. 
Hamdullah' Suphi B. 
Haydar B. 
Kâzım Karalbelkir Paşa 

İZMİR 
Dr. Tevflk Rüştü B. (V.) 
Mahmut Es'ad B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Mustafa Rahmi B. (V.) 
Osmanzade Hamdî B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
Haydar Adil B. 

Hulûsii B. 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Vehbi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
HaflitB. 
Mehmet Fuat B. 

KAYSERİ 
Dr. H a » B. 

KIRŞEHİR 
Yahya Gaîip B. 

KOCAELİ 
Mustafa B. 

KONYA 
Bdkiir B. 
Musa Kâzım B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

(KÜTAHYA 
Nuri fi. 

MALATYA 
İsmet Paşa (Başvekil), 

Mahmut Nedim B. 
MARAŞ 

MMıat B. 
Nureitı'tih B. 

MARDİN 
Necip B. 
Yakup Kadr^i B. 

MENTEŞE 
Esat B. 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadü fi. 

MERSİN 
Besim fi, 

MUŞ 
Osm'an Kadri B. 
Rıza B. 

ıNİĞDE 
Ha3İIt B. '. 

ORDU 
Fa3k B. 

RİZE 
Ekrem B. 
Fuat B. 

a ^ a » . •••».-

SARUHAN 
Kemal B. 
Mehmet Salbrî B. (V.) 

SİİRD 
Mahmut B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 

SİVAS 
Rasim B. (İ. Â.) 
Şemsettin B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. (V.) 

TOKAD 
Emin B. 
Kâmil B. 

TRABZON 
Nebiza'de Hamdı B. 
Şefük B. 

VAN 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Tunblı Hİmi B. 
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Riyaseti Cumhur 1927 Senei Maliyesi Bütçesinde Münakale İcrasına Dair Kanunun İkinci Defa Reye Yazı 
Neticesi 

(Kanun kabul ediülmişfâr.) 

AFYONKARAHİSAR 
İzzet Ulvi B. 
Kâmil B, 
Musa Kâzım B. 
Sadık B. , 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Ali Rıza B, 
Esat 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 ' 
Tahsin B< 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B, 

AYDIN 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BEYAZID 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. ', 
Şükrü B, 

Âza adedi : 28'f 
Reye iştinafc edenler : 194 
Kiabul edenler : 193 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 
Reye iştirak etaeıyeinfcr : 
Münhaİer : 

— 
1 
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t 
[Kabul Edenler] 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 

BOZOK 
Avni B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B« 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
İhsan B. 

ÇANKIRI 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

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

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

,DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 
Feridun Fikri B. ••:.' 

DİYARIBEKİR 
Cavit B. 
Feyzi B< 
Şeref B. 
Zülfi B, 

EDİRNE 
Faik B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Muhittin B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 
İbrahimB, 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 
Sabit B. 

ERZURUM 
Bahri B. 
Câzim B. 
Halet B. 

ESKİŞEHİR 
Ali Ulvi B, 
Emin B. 

GAZİAYINTAP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenanî B. 
Ferit B. 
Küıç Ali B. 
Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B, 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B-
Şevket B. 
Tahir B. 

GÜMÜŞHANE 
Zeki B, 

HAKKÂRİ 
Asâf B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B, 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Ali Rıza B. 
Behiç B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Edip Servet B. 
Hamdi B. 
İhsan Paşa 
Tevfik Kâmil,B. 
Ziyaettin B. 

,İZMİR 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Münir B. 

803 
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ÇARESİ 
Ali Şuuri B. 
Mehmet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B.; 
Ali Rıza B, 
Halit B, 
Hasan Fehmi B. 
Mehmet Fuat B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Sabit B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 
Refik İsmail B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Mustafa B. 
Ragıp B. 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 

Mustafa 'B.
Mustafa Feyzi B^ 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Saip B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B< 
Ragıp B. 
Recep B. 
Rıza B, 

MALATYA 
Bedir B. 
Dr. Hilmi B. 
Reşit B, 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mehmet B, 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 

MERSİN 
Niyazi B. 

MUŞ 
İlyas Sami B. 
Osman Kadri B. 

NİĞDE 
Ata B, 
Ebubekir Hazım B, 
Galip B. 

ORDU 
Faik B. 
Halil Sıtkı B. 
Ham di B. 
İsmail B. 
Recai B. 

RİZE 
Ali B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Dr. Saim B. 
Ethem B.
Kemal B. 
Mustafa Fevzi B. 
Nafiz B. 
Yaşar B, 

SİİRD 
Halil Hulki B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

, SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Muammer Bv 

Rahmi B. 

Ziyaettih B. 
SİVEREK _ 

Halil Fahri B, 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Rıza B. 
İsmail B. 
Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Faik B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmet Muhtar B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı B. 

URFA 
Ali B. 

Dr. Refet B. 
Refet B. 
Saffet B. 

VAN 
Hakkı B. 
Münip B. 

ZONGULDAK 
Halil B, 
Ragıp B. 
Yusuf Ziya B. 

[Müstenkif] 

ERGANİ 
İhsan B. 

[Reye iştirak Etmeyenler] 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B. 
Zamir B, 

AF YONKARAHİSAR 
Ali B, 
Ruşen Eşref B.: 

AKSARAY 
Neşet B.. 

ANKARA 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 

ANTALYA' 
Murat B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr.. Reşit Galib B. 

BEYAZID 
, Süleyman Şudi B. (M.) 

BİGA 
Samih Rifat B, 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

— 8 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B, 
Mehmet Vasfi B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B. 

04 — 

Nurettin Paşa 
Osman Nuri B. 

CEBELİBEREKET 

Avni Paşa (M.) 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdüihalik B 
(V.) 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
İsmet B. (ReisvekiliF 
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DİYARIBEKİR 
İbrahim Tâli B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Hüseyin Rıfkı B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 

ERZURUM 
Münir Hüsrev B. 
Raif B, 
Ziyaettin .B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 

< Hasan Fehmi B. 
HAKKÂRİ 

Nazmi- B. 
İSTANBUL 

Akçoraoğlu Yusuf B. 
Dr. Refik B.(V.) 
Fuat B, 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B., 
Kâzım Karabekir Paşa 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Mustafa Rahmi B. (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
Haydar Adil B. 
Hulusi B. 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Vehbi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Necmettin Molla B. _ 

KAYSERİ 
Dr. Halit B. 
Zeki B. 

KIRŞEHİR 
Yahya Galip B. 

KONYA 
Bekir B, (M.) 
Musa Kâzım B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Nuri B. 

MALATYA 
İsmet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B. 

MARAŞ 
Mithat B. 
Nurettin B. 

MARDİN 
Necip B. 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B. 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
Rıza B. 

NİĞDE 
Halit B. 

RİZE 
Ekrem B. 
Fuat B. 

SARUHAN 
Mehmet Sabri B. (V.) 

SİİRD 
Mahmut B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B-

SİVAS 
RasimB. (t. Â.) 
Şemsettin B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. (M.) 

TOKAD 
Emin B. 
Kâmil B. 

TRABZON 
Hasan B. (Reisvekili) 
Nebizade Hamdi B. 
Şefik B. 

VAN 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Tunalı Hilmi B. 

— 805 — 



İ : 82 25 . 6 . 1927 C : 1 

Hükümetle Estern Kumpanyası Arasında Münakit Mukavelename İle Zeyillerinin İmza ve Teatisine Mezuniyet 
Verilmesine Dair Kanunun İkinci Defa Reye Vazı Neticesi 

(Kanun kaıbul edilmiştir.) 

Aza aktedÜ : 287 
] 

' • ' . : ] 

Reye ıiştir?ak edenler : 

ECa'bıri edenler : 
Reddedenler : 

; •] Vlüstenfcifter : 

Reye işitürak etmeyenler : 
• • ] 

AFYONKARAHİSAR 
İzzet Ulvi B, 
Kâmil B, 
Musa Kâzım 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 Sakı B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B, 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BEYAZID 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B, | 
Şükrü B. 

VlünhaMfer : 

194 

192 
— 

2 
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[Kabul Edenler] 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Avni B, 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Nurettin Paşa 
Refet B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
İhsan B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B, 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Yusuf B. 

— 80 

I DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYARIBEKİR 
Cavit B. 

1 Feyzi B. 
Şeref B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Faik B̂  
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B, 
Muhittin B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 
T T 1 * 1 T* 
Halil B, 
İbrahim B. 
Rasim B. . 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 

ERZURUM 
Bahri B. 
Cazım B. 
Halet B. 
Raif B. 

ESKİŞEHİR 
Ali Ulvi B. 

GAZİAYINTAP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenanî B, 
Ferit B. 

6 — 

-

| Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B, 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

GÜMÜŞHANE 
Zeki B, 

HAKKÂRİ 
Asâf B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Ali Rıza B. 
Behiç B, 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Edip Servet B, 
Hamdi B, 
İhsan Paşa 
Kâzım Karabekir Paşa 
Tevfik Kâmil B. 
Ziyaettin B. 
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İZMİR 
Kâmil B, 
Mahmut Celâl B. 
Münir B. 

KARESİ 
Ali Şuuri B. 
Mehmet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Ali Rıza B. 
Halit B< 
Hasan Fehmi B. 
Necmettin Molla B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Sabit B, 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B, 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 
Refik İsmail B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Mustafa B. 
Ragıp B. , 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B„ 
Musa Kâzım B. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B. 
Naim Hazım B. 
Refik B, 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Saip B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B, 
Ragıp B. 
Rıza B. 

, MALATYA 
Bedir B. 
Dr. Hilmi B. 
Reşit B. 

• . M ARAŞ 
Abdülkadir 'B.
Mehmet B. 

MARDİN 
Abdülgani H>\ 
Abdülrezzak B. 
Ah Rıza B. 

MERSİN 
Niyazi B. 

,MUŞ 
Ilyas Sami B. 
Osman Kadri B. 

NİĞDE 
Ata B, 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 

ORDU 
Faik B. 
Halil Sıtkı B. 
Hamdi B, 
İsmail B. 
Recai B. 

RİZE 
Ali B. 
Ekrem B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Dr. Saim B. 
Ethem B. 
Kemal B. 
Mustafa Fevzi B, 
Nafiz B, 
Yaşar B, 

SÎİRD 
Halil Hulki B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Muammer B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Mahmut B. 

ŞARKÎ KARAHİSAR 
Ali Rıza B. 
İsmail B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B, 
Faik B, 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Mııstafa Vasfi B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Hasan B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı B. 

URFA 
Ali B. 
Dr. Refet B. 
Refet B. 
Saffet B. 

VAN 
Hakkı B. 
Muhip B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B, 
Yusuf Ziya B. 

[Müstenkifler] 

ERGANİ 
İhsan B. 

MERSİN 
Besim B. 

ADANA 
İsmail Safa B. (M.) 
Kemal B. 
Zamir B. 

AFYONKARAHISAR 
Ali B, 
Ruşen Eşref B. 

AKSARAY 
Neşet B. 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

AMASYA 
Esat B. 

ANKARA 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 

ANTALYA 
Murat B. 

AYDIN 
Dr. Reşit Galib B. 

BEYAZID 
Süleyman Sudi B. 

BİGA 
Samih Rifat B,. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU/ 
Fal ihRıfkıB. 
Mehmet Vasfi B.; 
Şükrü B, 

BURDUR 
Mustafa Şeref B, 

BURSA 
Necati B, 
Osman Nuri B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M.) 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. (Reisvekili) 
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DENİZLİ 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARIBEKİR 
İbrahim Tâli B» 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B 

ERZİNCAN 
Sabit B, 

ERZURUM 
Münir Hüsrev B. 
Ziyaettin B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Emin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fehmi B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSTANBUL 
Akçoraoğlu Yusuf B> 

İ : 82 25 . 

Dr. Refik B. (V.) 
Fuat B. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Mustafa Rahmi B. (V.) 
Osmanzade Hamdı B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
Haydar Adil B: 
Hulusi B. 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Vehbi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Mehmet Fuat B. 

KAYSERİ 
Dr. Halit B. 
Zeki B. 

KIRŞEHİR 
Yahya Galip B. 

6 . 1927 C : 1 

KONYA 
Bekir B. (M.) 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Nuri B, 
Recep B. (V.) 

MALATYA 
İsmet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B. 

MARAŞ 
Mithat B. 
Nurettin B. 

MARDİN 
Necip B. 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B. 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

MUŞ 
Rıza B. 

NİĞDE 
Halit B. 

RİZE 
Esat B, 
Fuat B. 

SARUHAN 
Mehmet Sabri B. (V.) 

SİİRD 
Mahmut B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 

SİVAS 
Rahmi B. 
Rasim B. (1. Â.) 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Mehmet Emin B. 

TOKAD 
Emin B. 
Kâmil B. (M.) 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. 
Nebizade Hamdi B. 
Şefik B. 

VAN 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Tunalı Hilmi B. 
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Umumî Müfettişlik Teşkilâtı Hakkmdaki Kanunun Neticei Ârâsı 

'(Kanun kabul edifciştir.) 

287 
19S 
194 
• t 

• 3 

Âza aidedi 
Reye lîştir'ak edenler 
Kaibül edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler 
Münhaiier 1 

AFYONKARAHİSAR 
İzzet Ulvi B, 
Kâmil B, 
Musa Kâzım B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA . 
Ali Rıza B, 
Esat B< 
Nafiz B, 

""' ANKARA 
Ali B. 
Hilmi B. 
İhsan B, 
Şakir B< 

ANTALYA • 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. , 

ARDAHAN 
Tahsin B. 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B< 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Mithat B, 
Tahsin B. 

BEYAZID 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B< 
Şükrü B, 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

[Kabul 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr, Emin Cemal B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. ^ 
Avni B. 
Salih B, J 
Süleyman Sırrı B, 

BURDUR 
Hüseyin Baki B> 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Ref.et B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 
Talât Avni B, 

CEBELİBEREKET 
İhsan B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafâ B. 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Edenler] 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARIBEKİR 
Cavit B. 
Feyzi B. , 
Şeref B< 
Zülfi B, 

EDİRNE 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B., 
•Mustafa B.v 

Muhittin B. 
Süleyman B, 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. ...•., 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B, 
Halil B, 
İbrahim B. 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B, 
Sabit B. 

ERZURUM 
Bahri B, 
Halet B. 
Raif B< 

ESKİŞEHİR 
Ali Ulvi B. 
Emin B, 

GAZİAYINTAP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenanı Bs 

Feriı B. 
Kılıç Ali B„ 
Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B, 

GENÇ 
Muhittin B, 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B, 
Şevket B, 
Tahir B.

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B, 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B, 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Ali Rıza B. 
Behiç B, 
Dr, Hakkı Şinasi Paşa 
Edip Strvet B. 
Hamdi B, 
İhsan Paşa 
Tevfik Kâmil B; 
Ziyaettin B, 
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İZMİR 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Münir B. 

KARESİ 
Ali Şuuri B. 
Mehmet Cavit B. 
Osman Niyazi B« 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Ali Rıza B. 
Hasan Fehmi B. 
Necmettin Molla B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 
Sabit B. 
Zeki B< 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B, 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B, 
Refik İsmail 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. 
Mustafa Feyzi B. 
Naim Hazım B.
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Alı Saip B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B. 
Ragıp B. 

Recep B. 
Rıza B. 

MALATYA 

Bedir B. 
Dr. Hilmi B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mehmet B. 

MARDİN 
Abdülgani B, 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. | 

MERSİN 
Niyazi B, 

MUŞ 
İlyas Sami B. 
Osman Kadri B. 

NİĞDE 
Ebubekir Hazım B. 
Galip- B. 

ORDU 
Faik B. 
Halil Sıtkı B. 
Hamdi B, 
İsmail B. 
Recai B. 

RİZE 
Ali B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B 

SARUHAN 
Dr. Saim B. 
Ethem B. 
Kemal B., 
Mustafa Fevzi B. 
Nafiz B, 
Yaşar B. 

SİİRD 
Halil HulkiB. 

SİNOP 
Yusuf Kemal B. 

iSİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Muammer B. 
Rahmi B, 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Rıza B. 
İsmail B. 
Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B, 
Faik B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 

TRABZON 
Abdullah B, . 
Hasan B. 

•URFA 
Ali B. 
Dr. Refet B. 
Saffet B, 

VAN 
Hakkı B. 
Münip B< 

ZONGULDAK 
Halil B, 
Ragıp B. 
Yusuf Ziya B, 

[Reddeden] 

BURSA 
Nurettin Paşa 

ERGANİ 
İhsan B. 

[Müstenkifler] 

ERZURUM 
Cazim B, 

MERSİN 
Besim B. 

ADANA 
İsmail Safa B. (M.) 
Kemal B. 
Zamir B. 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

AFYONKARAHİSAR 
Ali B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Neşet B, 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 

Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 

ANTALYA 
Murat B. 
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AYDIN 
Dr. Reşit Galib B. 

BEYAZID 
Süleyman Sudi B. 

BİGA 
Samih Rifat B. 

BOLU 
Falih Rıfki B. 
Mehmet Vasfi B, 
Şükrü B. 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B, 
Osman Nuri B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M.) 

ÇORUM 
îsmet B. (Reisvekili) 

JDENİZLÎ 
Mazhar Müfit B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYARIBEKİR 
İbrahim Tâli B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 

(ERZURUM 
Münir Hüsrev B. 

t : 82 25 . 

Ziyaettin B. 
ESKİŞEHİR 

Abdullah Azmi B. 
GÜMÜŞHANE 

Cemal Hüsnü B. 
HAKKÂRİ 

Nazmi B, , 

İSTANBUL 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Fuat B, 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
Kâzım Karabekir Paşa 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Mustafa Rahmi B. (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B, 
Haydar Adil B 
Hulusi B. 
Kâzım Paşa (Reis> 
Mehmet Vehbi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B, 

İ927 C : İ 

KASTAMONU 
Halit B. 
Mehmet Fuat B. 

KIRŞEHİR 
Yahya Galip B. 

KOCAELİ 
Mustafa B. 

KONYA 
Bekir B. (M.) 

KOZAN 
Ali Sadi B, 

KÜ'İAHYA 
Nuri B. 

MALATYA 
İsmet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B. 

MARAŞ 
Mithat B< 
Nurettin B. 

MARDİN 
Necip B. 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B. 
Şükrü Kaya B.> 
Yunus Nadi B. 

MUŞ 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Halit B. 

RİZE 
Ekrem B. 
Fuat -B.. 

SARUHAN 
Mehmet Sabri B. (V.) 

SİİRD 
Mahmut B< 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B, 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Rasim B. (İ. Â.) 
Şemsettin B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 

TÖKAD 
Emin B. 
Kâmil B. •-
Mustafa Vasfi B, 

1RABZON 
Ahmet Muhtar B. 
Nebizade Hamdi B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B, 

VAN 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Tunalı Hilmi B. 
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İtalyan Balkan Harpleriyle Harbi Umumide Düçan MaMiyet Olanlardan İstiklâl Muharebatuıa İştirak 
Edenlerin 8 Şubat 1341 Tarihli ve 551 Numaralı Kanundan İstifadeleri Hakkındaki Kanunun Neticei 

Ârâsı 
- (Kamım kabul edilmiştir.) 

Âza adedi : 287 

Reye lîşitirialk edenler : 150 
Kabul edenler : 1 

Reddedenler : 
Müstenkifler 

50 
- , • • 

— 
^ Reye işttirak etmeyenler : 136 

Münhaller : 

AFYON KARAHİSAR 
AH B, 
İzzet U M B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 

AKSARAY 
Besim Atallay B. 

AMASYA 
Nafiz B.

ANKARA 
Ali B. 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B, 

-
ARDAHAN 

Tahsin B. 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit GâHb B. 
Mithat B. 
Tahsin B, 

BİGA 
Mehmet B, 
Şükrü B< 

BOLU 
Cevaıt Abbas B. 
Dr. Emiin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. 

1' -

[Kabul Edenler] ; 

BOZOK 
Salih B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Refdt B, 

CANİK 
Ca'vit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
İhsan B. 

- ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
RifaJt B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

i /~\ /^Tî T T'A K 
ÇORUM 

Dr. Mustafa B. 

Ziya B, 
DENİZLİ 

Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
Yûsuf B. 

DÎYARIBEKİR 
Cavît B. 
ibrahlîm Tâîii B. 
Şeref B. 
Zültfi B. 

EDİRNE 
Küseyim Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 

' Mustafa B. 
Muhittin B. 

ERGANİ 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 
Sabit B. 

ERZURUM 
Ra'if B. 

ESKİŞEHİR 
AH U M B. 

GAZİAYINTAP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenanı B. 
Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

G E N Ç : 
Muhittin B. 

GÎRESUN 
Hacim Muhittin B. 
Şevket B. 

GÜMÜŞHANE 
. Zeki B . 

HAKKÂRİ 
Asâf B. 

İSPARTA 
Hüseyin 'Hüsniü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Emin B, , 

\ 

İSTANBUL 
Ahımöt Muhtar B. 
Ali Rnza B. 
Behiç B. -
Dr. Hakkı. Şioasi. Paşa 
Dr. Refik B 
Edip Servet B. 
Hamdı B. 
İhsan Paşa 
Tevfik Kâmil B. 
Ziyaeittin B. 

İZMİR 
Dr. Tevfiik Rüştü B. 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Bsad B. 
Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahîmü B, 
Münir B. 

KARESİ 
Al'i Şuuri B. 
Kâzım Paşa 
Mehmet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Ali Rıza B. 
Hasan Fehmi B. 
Mehmet Fualt B. 
Necmıdttin Molla B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hfflmii B. 
Sabit B. 
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KIRŞEHİR 
Lütfi Müfit B. 
Refik İsmail B. 
Yahya Galip fi. 

KOCAELİ 
İbrahim Süreyya fi, 
Ragıp B. 
Saffet B.

KONYA 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 
MüStala B. 
Mustafa Feyzi B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 

Faik B. 
Recep Bw 
Rıza B, 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Reşit B. 

MARDİN 
Ali Rıza B. 
Yakup Kadri B. 

MERSİN 
Besilm B, 

<MUŞ 
İlyas Sami B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Galip B. 

ORDU 
Faiik B. 
Halil Sıtkı B. 
İsmail B. 
Recai B-

RİZE 
Ali B. 

SİİRD 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

SİVAS" 
Dr. Ömer Şevki B. 
Muammer B. 
Ra'sJim B. 
Şemsettin B. 
Zıyaett,; B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Alı Rıza B, 
İsmail B. 
Mehmet Ernüh B, 

TOKAD 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Hasan B. 

URFA 
Refet B. 
Saffet B, 

VAN 
Hakkı B. 
Müntfp B. 

ZONGULDAK 
Yusuf Ziya B. 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

ADANA 
İsmail Safa B. (M.) 
Kemal B. 
Zamir B. 
AFYON KARAHİSAR 

Kâmil B. 
Sadak B. 

AKSARAY 
Bustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

AMASYA! 
Ali Rızıa B. 
Esat B, 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 
Gazi Mustafa Kemal Paşa 
(Reisicumhur) 
Hilmli B. 

ANTALYA 
Murat B. 

BEYAZID 
Süleyman Sud!i B. 
Şefik B. 

BİGA 
Samih Rifait B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Mehmet Vasfi B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi.. B. 
Avrii B. 
Süleyman Sırrı B; 

©URDUR 
Hüseyin Baki B. 
Musüafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B. 
Nurettin Paşa 
Osman Nuri B. 

CANİK 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M.) 

ÇORUM 
İsmail Kemal1 B. 
İsmet B. (Reisvekli) 
Münir B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARIBEKİR 
Feyzi BJ 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Faik B, 

EUÂZİZ 
Süleyman B. 

ERGANİ .. 
İhsan B. 
İhsan Hâmift B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
İbrahim B. 
Rasiim B, 

ERZURUM 
Bahri B. 
Câzim B. 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. 
Zîyaetıtiiın B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azanı B. 
Emin B. 

GAZİAYINTAP 
Ferit B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Tahİr B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 
Hasam Fehmi B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B, 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Fuat B< 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B, 
Kâzım Karabekir Paşa 

İZMİR 
Osrnanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmeit Süreyya B. 
Haydar Adil B. 
Hüiûsii B. 
Mehmet Vehbi B. 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Halit B. 

KAYSERİ 
Dr. Halit B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
Mustafa B. 

813 — 
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KONYA 
Bekir B. (M.) 
Eyüp Saibrı B. 
Musa Kâzımı B. 
TeVfik Fikret B. 

KOZAN 
A l Saip B. 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Nuri B. 
Ragıp B. 

MALATYA 
Bedir B. 
îsmiet Paşa (Başvekil) 
Maihimut Nedim B. 

iMARAŞ 
AbdüJkadlir B. 
M e t e e t B. 
Mithat B. 
Nurettin B. 

MARDİN 
Abdülgaini B. 
Abdülrezzak B. 
Necip B. 

MENTEŞE 
Esat B. 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Niyazi B. 

MUŞ 
Osman Kadrii B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Bbubekir Hâzum B. 
H a l t B. 

ORDU 
Hamdi B. 

RİZE 
Ekrem B. 
Esat B. 

Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Dr. Saiim B. 
Bfchem B. 
Kemal B. 
Mehmet Safori fi. (V.) 
Mustafa Fevzi B. 
Nafe B. 
Yaşar B. 

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

SİVAS 
Rahmi B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 
M'alhmut B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B, 

Faik B. 
TOKAD 

Bekir Sami B. 
Emlin B. 
Kâmil B. (M.) 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. 
Nebizade Hamdi B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. 

URFA 
ABi B. 
Dr. Refet B. 

VAN 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Halil B, 
Ragıp B. 
Tunaıiı Hilmi B. (M.) 

t>9« 
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Şûrayı Devletin İfayı Vazifeye Mübaşeretine Kadar Memurin Muhakemat Encümeni İle Tetkik Heyeti 
Azası Hakkı Huzurlarının ve Mezkûr Encümen ve Heyet Memurin Maaşı ve Tahsisatının Sureti Tesviye

sine Dair Kanunun Neticei Ârâsı 
(Kanun fcabul edilmiştir.) 

Aza aldedi . : 287 

Reye iştirak edenler : 146 

Kabul edenler : 146 
Reddedenler : 

Müstenfeiffer . : . 
— ' ^. 
— 

Reye iştirak etmeyenler : 140 
Münhaller : 

AFYON KARAHİSAR 
İzzet Ulvi B. 
Kâmil B. 
Musa Kâzım B. 
Saduk B. 

AKSARAY 
Beşlim Atalaiy B. 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esiat B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
Hilmi B. 
İhsan B, 
Şaktör B, 

ANTALYA 
Ahmet Sâfci B. 
Hasan Sıtlkı B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Tahsin B, 

AYDIN 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BEYAZID 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B, 
Şükrü B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 

1 

[Kabul Edenler] 

BOZOK 
Avnst B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin BâM B. 

BURSA 
Mustafa Fehmli B. 

CANİK 
CaVi't Paşa 
Süleyman Necmi; B. 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
îhç'an R 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülbalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B." 

ÇATALCA 
Şa'kiir B. . 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 

• Münir. B. 
' Ziya B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Yusuf B. 

DİYARIBEKİR 
CaVit.B. • 
Feyzi B. 
Şeref B. ' 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Fa'itk^B. 
Hüseyin Rı&ı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin Bı 
Mustafa B. 
Muhittim B. 
Süleyman B. , 

ERGANİ 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 1 
HaM B. 
İbrahim B. 
Raslm B. 

E R Z U R I M 
Bahri B. 

Câzim B. 
Ralif B. 

ESKİŞEHİR 
AH U M B. 
Emin B. 

GAZİAYINTAP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenanî B. 
Ferit B. . ; 

| Kılıç M B. 
Şahlin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
Kâzım B. 
Şevket B, 
Tabir B. 

HAKKÂRİ 
Asâ:£ B, 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 

İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfiük B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
A l Rıza B. 
BebJiç B. 
Dr. Hakkı Sınaisi Paş 
Edip Servet B. 
Hamıdi B. 
İhsan Paşa 
Tevfiük Kâmiil B. . 
Ziyaeit!tin B. 

İZMİR 
Dr. TeVfilk Rüştü B. 
Kâmil B. 
Maihmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 

KARESİ 
A A!* C , -w.* T> 

Ah Şuurı B. 
Kâzım Paşa 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmİ B. 
Ali Rıza B. 
Mehmet Fuat B. 
Necmettin Motîa B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hlmi B. 
Dr. HaMt B. 

| Sabit B. ' 
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'KIRŞEHİR 
Refik ismail B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Raigııp B. 

IKONYA 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi fi. 

İKÜTAHYA 
Fafflk B. • . 
Recep B. 
Rıza B, 

MALATYA 
Reşit B. 

ADANA 
İsmail Safa fi. (M.) 
Kemal B. 
Zamir B 

AFYON KARAHİSAR 
m B. 
Ruşen Eşref B. 

AKSARAY 
Neşet B. 

ANKARA 
AH Fuat Paşa 
Gazi Mustafa Kemal Paşa 
(Reisicumhur) 

ANTALYA 
Murat B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hidmıi B. 

. AYDIN 
Dr. Mazihar B. 
Dr. Reşit Gaflib B. 

BEYAZID 
Süleyman Sudi B. 

BİGA 
Şamili Rifat B. 

BİTLİS 
Muhlittiö Namü B. 

BOLU 
Falih Rıfkı B. | 
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1 MARDİN 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 

NİĞDE 

Ata B. 
Galip B. 

ORDU 
Halil Sıtkı B. 
Hamda B. 
İsmail B. 
Recai B. 

SARUHAN 
Dr. Saim B. 
Btöiem B. 

1 Kemal B. 

[Reye İştirak 

Mehmet Vasfi B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Hamd'i B. 
Salih B. 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Jsiecaitli B. 
Nurettin Paşa 
Osman Nuri B. 
Refet B. (Reisvekili) 

CEBELİBEREKET 
Avrii Paşa (M.) 

ÇORUM 
İsmet B. (Reisvekili) 

DENİZLİ • 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

DERSİM 
Ahmet Şüıkrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARIBEKİR | 
ibrahim Tâli B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

ERGANİ 
İhsan B. 
İhsan Hâm'it B. 

— 81 
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| Nafiz B. 
Yaşar B. 

SİİRD 
Malhmut B, 

SİNOP 
Recep Zühfcü B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Muammer fi. 
Rahmi B. 
Raisiim B. 
Ziyaettin B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Alli Rıza B. 

TEKİRDAĞ 
1 Faik B. 

Etmeyenler] 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 

ERZİNCAN 
Abdülhaik B. 
Sabit B. 

ERZURUM 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. 
Ziyaettin B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 

G E N Ç . • " | 
IVTıi'h'iıttiln R 
LVA Lt l JLİ ' t tUIA JL#. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fehmi fi. 
ZeM B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSTANBUL 
AkçoraoğlU, Yusuf fi. 
Dr. Refik fi. (V.) 
Fuat B. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
Kâzım Karabekir Paşa 

İZMİR 
Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 

6 — 

1 TOKAD 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmet Muhtar B. 
Süleyman Sırrı fi. 

URFA 
Dr. Refet B. 
Refet B. 

VAN 
Halfckı B. 

i Münip B. 

ZONGULDAK 
[ Ragıp B. 

Osmanzade HamdÜ B 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
Haydar 'Adi B. 
Hulusi B. 
Mehmet OaVJt fi. 
Mehmet Vehbî B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Halit B. 
Hasan Fehmi B. 

KAYSERİ 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat fi. 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 
Yahya Galip B. 

KOCAELİ 
Mustafa B. 
Saffet B. 

KONYA 
Beklir B. (M.) 
Eyüp Salbrİ B. 
Fuat B. 
Musa Kâzım B. 
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Naim Hazım B. 
Refik B. 
TevfJk Fikret B. 

KOZAN 
Ali Salip B. 
Ali Sadi B. ' 

KÜTAHYA 
Cevdet B, 
Nunti B. 
Ragıp B. 

MALATYA 
Bedir B. 
Dr. Hilmi B. 
ismet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B. 

MARAŞ 
Abdijlkadir B. 
Mehmet B. 
Mithat B. 
Nurettin. B, 

MARDİN 
Abdülgan'i B. 
Necip B. 
YaJkup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B. 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
İl yas Sami B. 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ebutoekiir Hazım B. 
Hafit B. 

ORDU 
Faik B. 

RİZE 
Ali B. 

Ekrem B. 
Esat B, 
Fuat B. 
Hasan GaVit B. 

SARUHAN 
Möhimet Saibri B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. 

SİİRD 
Halil H u l c l B . 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Şemsettin; B. 

SİVEREK 
Hai l Fahri B. 
Kadri Ahmet B. 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
İsmail B. 

| Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. (V.) 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Emlin B. 
K â m ! B. (M.) 

TRABZON 

Hasan B. (Reisvekili) 
Nöbizade Haımdi B. 
Rahmi B. 
Şefik B. 

URFA 
Âli B. 
Saffet B. 

VAN 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Tunall Hilmi B. (M.) 
Yusuf Ziya B. 
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Eğlence ve Hususi İstihlâk Vergisi Hakkındaki 13 Şubat 1926 Tarih ve 737 Numarah Kanunun İkinci 
Maddesiyle Umumî İstihlâk Vergileri Hakkındaki Kanunlara Müzeyyel 9 Haziran 1926 Tarih ve 924 

Numaralı Kanunun 10 ncu Maddesinin Tadiline Dair Kanunun Neticei Ârâsı 

•(Kamın feaibul edilmiştir.) 

AFYONKARAHİSAR 
Ali B, 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim AtalayB. 

AMASYA 
Ali Rıza B, 
Esat B. 
Nafiz B. 

« U i - * » R . . < - . -

ANKARA 
Ali B, 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B, 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Mithat B, 
Tahsin B. 

BEYAZID 
Şefik B; 

* BİGA 
Mehmet B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 

Aza adedi : 

Reye iştirak edenler : 
Kabul edenler 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 

Reye iştiirafc etmeyenler : 
Münhalter : 

287 

144 
144 
— 

— 

142 

' İ 

[Kabul Edenler] 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Avni B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B t 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Nurettin Paşa 

ÇANİK 
Cavit Paşa 

CEBELİBEREKET 
İhsan B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B< 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B, 

DİYARIBEKİR 
Cavit B. 
Feyzi B. 
Şeref B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Faik B. 
Hüseyin Rıfki B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Muhittin B, 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERZİNCAN 

Sabit B. 
ERZURUM 

Bahri B. 
ESKİŞEHİR 

Ali Ulvi B. 
GAZİAY1NTAP 

Ahmet Remzi B. 
Ali Cenanı B. 
Ferit B. 
Kdıç Ali B, 
Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

Emin B. 

İSTANBUL 
Ali Rıza B. 
Behiç B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Hamdi B. 
İhsan Paşa 
Ziyaettin B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 

KARESİ 
Ali Şuuri B, 
Kâzım Paşa 
Mehmet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Halit B. 
Mehmet Fuat B. 
Necmettin Molla B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Sabit B. 

Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B., 

KIRŞEHİR 
Refik İsmail B. 
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KOCAELİ 
İbrahim B. 
Mustafa B. 
Ragıp B. 

KONYA 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B, 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Faik B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Bedir B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Nurettin B. 

MARDİN 

Abdülgani B. 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 
Necip B, 

MERSİN 
Besim B, 

NİĞDE 
Ata B. 
Galip B. 

ORDU 
Faik B. 
Halil Sıtkı B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B 

SARUHAN 
Dr. Saım B. 
Ethem B. 
Kemal B. 
Nafiz B. 
Yaşar B. 

SÎÎRD 
Mahmut B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Muammer B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Ziyaettin B. - " 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 

TOKAD 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmet Muhtar. B, 
Hasan B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı B. 

URFA 
Dr. Refet B. 
Refet B< 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Münip B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 

[Reye iştirak Etmeyenler] 

ADANA 
İsmail Safa B. (M.) 
Kemal B. 
Zamir B. 

AFYONKARAHİSAR 
Kâmil B. 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B, 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B. 

ANTALYA 
Murat B. 

ARDAHAN 
Tahsin'B. 

AYDIN " "" 
Dr. Reşit Galib B. 

BEYAZID 
Süleyman Sudi B. 

BİGA 
Samih Rifat B. 
Şükrü-B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Mehmet Vasfi B. 
Şükrü B _ 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B, 
Osman Nuri B. 
Refet B. (Reisvekili) 

CANİK 
Süleyman Necmi B, 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa "(M.) -

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. (Reisvekili) 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARIBEKİR 
İbrahim Tâli B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

ERGANİ 
İhsan B. 

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

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 

ERZURUM 
Câzim B< 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. 
Raif B, 
Ziyaettin B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Emin B^ 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Şevket B, 
Tahir B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B., 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

HAKKARİ 
Asâf B. (İ. Â.) 
Nazmi B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Edip Servet B. 
Fuat B. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
Kâzim Karabekir Paşa 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
Haydar Adil B. 
Hulusi 'B.
Mehmet Vehbi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Hasan Fehmi B. 
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KAYSERİ 
Dr. Halit B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 
Yahya Galib B. 

KOCAELİ 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

KONYA 
Bekir B. (M.) 
Eyüp Sabri B. 
Fuat B. 
Musa Kâzım B. 
Naim Hazım B. 

KOZAN 
Ali Saip B. 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Nuri B. 
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Ragıp B. (V.) 
Recep B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
İsmet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mehmet B. 
Mithat B. 

MARDİN 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B. 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
İlyas Sami B. 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

. 1927 C : 1 

NİĞDE 
Ebubekir Hazım B. 
Halit B. 

RİZE 
Ali B, 
Ekrem B. 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Mehmet Sabri B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. 

SİÎRD 
Halil Hulki B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Şemsettin B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 

« B » .<..-

Mahmut B. 
ŞARKİ KARAHİSAR 

Ali Rıza B. 
İsmail B. 
Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. (V.) 
Faik B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Emin B. 
Kâmil B. (M.) 

TRABZON 
Nebizade Hamdi B. 
Şefik B. 

URFA 
Ali BN 

Saffet B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 

— 820 — 
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8 Kânunuevvel 1926 Tarihinde Kars'ta İmza Edilen Sular İtilafnamesiyle Serdarabâd Barajının İnşasına 
Dair Müzeyyel Protokolün Tasdikine Dair Kanunun Neticei Ârâsı 

, (Kanun toaibul edikniş'tir.) 

Âza adedi : 287 
Reye iştirak edenler : 144 

Kabul edenler : 143 
Reddedenler : 

Müstenkifler : 
1 

— 
Reye iştirak etmeyenler : 142 . 
Münhaller : 

AFYONKARAHİSAR 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B< 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esat B 
Nafiz B. 

ANKARA 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BEYAZID 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B.; 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

1 

[Kabul Edenler] 

1 ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B., 
Yusuf B. 

DİYARIBEKİR 
Cavit B. 
Feyzi B. 
Şeref B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B< 
Muhittin B. 
Süleyman B, 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 
Rasim B, 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 

•— 82 

[ ERZURUM 
Bahri B. 
Halet B. 
Minür Hüsrev B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B, 
Ali Ulvi B, 

GAZTAYINTAP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenanî B. 
Ferit B X v l l l U* 

Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. ' 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 

GÜMÜŞHANE 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. 

İSPARTA 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Edip Servet B. 
Hamdi B. 

1 — 

İhsan Paşa 
Kâzım Karabekir Paşa 
Tevfik Kâmil B. 
Ziyaettin B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü.B, 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 

KARESİ 
Ali Şuuri B. 
Kâzım Paşa 
Mehmet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Hasan Fehmi B. 
Mehmet Fuat B. 
Necmettin Molla B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Sabit B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Refik İsmail B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Mustafa B. 
Ragıp B. 
Saffet B. 
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KONYA 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 

Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Faik B. 
Ragıp B. 
Recep B,; 
Rıza B, 

MALATYA 
Bedir B. 
Dr. Hilmi B. 

ADANA 
îsmaü Safa B. (M.) 
Kemal B. 
Zamir B. 

AFYONKARAHİSAR 
Ali B, _ 
Kâmil B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

ANKARA 
Ali B. 
Ali Fuat Paşa 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B. 

ANTALYA 
Murat B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 
Talât B.-

AYDIN 
Drr Mazhar B, 
Dr. Reşit Galib B. 

1 MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mehmet B. 
Nurettin B. 

,MARDIN 
Abdülgani B. 
Abdülrezzak B„ 
Ali Rıza B. 
Necip B. 

NİĞDE •• 
Ata B. 
Galip B 

ORDU 
Faik B. 
Recai B. 

[Redd 

SİN 
Recep Zühtü 

1 SARUHAN 
Dr. Saim B. 
Kemal B. 

SİİRD 
Halil Hulki B, 

•SİVAS 
Muammer B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 

î Ziyaettin B, 

ŞARKÎ KARAHİSAR 
Ali Rıza B. 
Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Faik B. 

eden] 

OP 
B. 

<- [Reye İştirak Etmeyenler] • 

BEYAZID 
Süleyman Sudi B. 

BİGA 
Samih Rifat B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

«BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Fal ihRıfkıB. 
Mehmet Vasfi B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Avni B. 
Salih B, 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA i 
Necati B. 
Nurettin Paşa 
Osman Nuri B. 
Refet B. (Reisvekili) 

CANİK 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M.) 

— 8 

İhsan B. (V.) 
ÇORUM 

İsmet B. (Reisvekili) 
Münir B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B, 
Necip Ali B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARIBEKİR 
İbrahim Tâli B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

ERGANİ 
İhsan B, 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
İbrahim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Câzim B, 
Raif B. 
Ziyaettin B. 

22 — 

I TOKAD 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Hasan B. 

URFA 
Dr. Refet B. 
Refet B. 
Saffet B. 

VAN 
Hakkı B. 
Münip B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B. 

ESKİŞEHİR 
Emin Bv 

GİRESUN 
Şevket B. 
Tahir B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fehmi B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B., 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 

İÇEL 
Emin B 

İSTANBUL 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Behiç B. (V.) 
Dr. Refik B. (V.) 
Fuat B. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 

İZMİR 
Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
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Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
Haydar Adil B, 
Hulusi B< 
Mehmet Vehbi B. 

KARS 
Ömer B< 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Halit B. 

KAYSERİ 
Dr. Halit B, 
Zeki -B", 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 

KIRŞEHİR 
Lût'fi Müfit B. 
Yahya Galip B. 

KONYA 
Bekir B« 
Eyüp Sabri B. 
Fuat B, 
Muşa Kâzım B. 

Mustafa Feyzi B. 
Naim Hazım B. 

KOZAN 
Ali Saip B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Nuri B. 

MALATYA 
İsmet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B, 
Reşit B. 

MARAŞ 
Mithat B. 

MARDİN 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B. 
Şükrü Kaya B, 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
İlyas Sami B. 
Osman Kadri B. 
Rıza B, 

NİĞDE 
Ebubekir Hazım B, 
Halit B-

ORDU 
Halil Sıtkı B. 
Hamdi B, 
İsmail B. 

RİZE 
Ali B. 
Ekrem B. 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavi tB, 

SARUHAN 
Ethem B. 
Mehmet Sabri B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. 
Nafiz B, 
Yaşar B. 

SİİRD 
Mahmut B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 

Şemsettin B. 
SİVEREK 

Halil Fahri B. 
Kadri Ahmet B. 
Mahmut B.: 

ŞARKİ KARAHISAR 
İsmail B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B., 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Emin B. 
Kâmil B. (M.) 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B, 
Nebizade Hamdi B. 
Rahmi B, 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. 

U R F A 
Ali B, 

VAN 
İbrahim B. 

ZONGUIDAK 
Tunalt Hilmi B, 
Yusuf Ziya B. 
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Meclis Hesaplarım Tetkik Encümeni Âzasmdan Murakıp Olan Zata Ücreti İtasına ve Büyük Millet Meclisinin 
1927 Senei Maliyesi Bütçesinde Münakale İcrasına Dair Kanunun Neticei Ârâsı 

(Kanon kabul edilmiştir.) 

Âza adedi : 287 
] Reye İştirak edenler : ] 
Kabul edenler : ] 
Reddedenler : 

• ] Müstenkifler : 
Reye iştürak etmeyenler : ] 

; 

AFYON KARAHİSAR 
İzzet U M B. 
Kâmil B. 
Muisa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadıik B, 

AKSARAY 
Bes'im Atalay B. 

AMASYA 
Nafiiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
Hilmi B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmiet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B, 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

ARTVİN 
H M B. 

BEYAZID 
Şefik fi. 

BİGA 
Mehmet B. 

BOLÜ 
Dr. Emin Cemal B. 
Falüh Rıfkı B, 
Şükrü B, 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Avni Bi 
Saîıiıh B, 
Süleyman Sırrı B. 

Vlünhaller 

145 -

45-
~ . 

— 
41 

1 

[Kabul Edenler] 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 

CANÎK 
CaVit Paşa 
Süleyman Necrrii B. 

ÇANKIRI 
Mustafa AbdüfıaTİk B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
fsma'iî Kemal B. 
Münir B. 

DENÎZLÎ 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYARIBEKİR 
CaVit B. 
Şeref B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Faik B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
MuhMîn B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmlit B. 

— 8 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 
İbrahim B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 
Sabit B. 

ERZURUM 
Bahri B. 
Cazım fi. 

ESKİŞEHİR 
Ali'Ulvi B. 
Emin B. 

GAZİAYINTAP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenanî B. 
Ferit B. 
Kılıç. AH B. 
Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin fi. 

GİRESUN 
Hâoim Muhittin B. 
Haikfcı TarA fi. 
Kâzım B. 
Şevket B. 

GÜMÜŞHANE 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B, 

24 — 

İÇEL 
Dr. Tevfi'k B. 

İSTANBUL 
AM Rıza B. 
Behiç B. 
Dr. Hakkı Şİnasd Paşa 
İhsan. Paşa 
Ziyaett'in B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü fi. 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 

KARESİ 
Ali Şuuıii fi. 
Kâzım Paşa 
Mehmet Cavit B. 
Osman Nliyazi B. 

KASTAMONU 
Aü Nazmli fi. 
Ali Rıza fi. 
Neomet'üiln Molla B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B, 
Sabit B. 

KIRKLARRELİ 
ŞeVket B. 

KIRŞEHİR 
Refilk İsmail B. 

KOCAELİ 
İbrafhim B. 
Ragııp B. 

KONYA 
Fuat B, 
Kâzım Hüsnü B. 
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Naiim Hazım B. 
Refik B. 
Tevfiiik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Fa* B. 
Ragıp B. 
Recep B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Bedir B. 
Reşit B̂  

MARAŞ 
Nurettin B. 

MARDİN 
Abdülrezzâk. B. 

MENTEŞE 
Yunus Nadi B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Galip B. 
Hait B, 

ORDU 
Faik B. 
Halil Sıtkı B. 
Harndi B. 
Ismialil B. 
Recai B. 

SARUHAN 
Dr. Saim B. 
Bthem B. 
Nafiz B. 

Yaşar B. 
SİİRD 

Halil Huîki B. 
Mahmut B, 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Muammer B. 
Raslim B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Hail Fahri B. -
ŞARKİ KARAHİSAR 

Ali Rıza B. 
İsmail B. 

Mehmet Emin B. 
TEKİRDAĞ 

Faik B. 
TRABZON 

Abdullah B. 
Hasan B. 

URFA 
AM B« 
Dr. Refet B. 
Refet B. _ 

VAN 
Hakiki B, 
Münıip B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Yusuf Ziya B. 

ADANA 
İsmail Safa B. (M.) 
Kemal B. 
Zamir B. 
AFYON KARAHİSAR 

Ali B, 
AKSARAY 

Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esat B. 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 
Gazi Musitafa Kemal Paşa 
(Reisicumhur) 
İhsan B. 

ANTALYA . 
Murat B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

AYDIN 
Dr. Mıazhar B. 
Dr. Reşit Ga'İb B. 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BEYAZID 
Süleyman Suıdi B. 

BİGA 
Samiüh Rifat B. 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B, 

BOLU 
Cevat Abbals B. 
Mehmet Vasfi B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B. 
Nurettin Paşa 
Osman Nuri B. 
Refet B. 

CANİ'K 
Talât Avnİ B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 
İhsan B. (V.) 

ÇORUM 
İsmet B. (Reisvekili) 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Necip Ali B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARIBEKİR 
Feyzi B. 
İbrahim Tâli B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Hüseyin Rıfkı B. 

[Reye İştirak Etmeyenler] . 

ERGANİ 
İhsan B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Halil B. 
Rasim B. 

ERZURUM 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. 
Raif B. 
Ziiyaettİin B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 

GİRESUN 
Tahir B.- -

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fehmi B. 

HAKKÂRİ 
Nazmli B. 

İÇEL 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçöraöğlıu Yusuf B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Edip Servet B. 
Fuat B. 
Hamdi B. 

Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
K âzım Karabekir Paşa 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
Haydar Adil B, 
Hulusi B. 
Mehmet Vehbi B. 

KARS 
Ağaoğilu Ahmet B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Halit B. 
Hasan Fehmi B. 
Mehmet Fuat B. 

KAYSERİ 
Dr. Haîit B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B, 
Yahya Galip B. 

825 
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KOCAELİ 

îbralhüm Süreyya B. 
Mustafa B. 
Saffet B. 

KONYA 
Bekir B. 
Eyüp Sabri B. 
Musa Kâzım B. 
Mulstafa B. 
Mustafa Feyzi B. 

KOZAN 

Ali Saip B. 
AIİ Sadi B. 

KÜTAHYA 
Nuri B/ 

MALATYA 
Dr. Himii B. 
İsmet Paşa (Başvekil) 
Mafomuft 'Nedim B. 

MARAŞ 
Abdülfcadir B. 
Mehmet B. 
M!ithat B. 

MARDİN 
Abdlülgani B. 
Alü Rıza B, 
Necip B. 
Yakup Ka'dri B. 

MENTEŞE 
Esat B. 
Şükrü Kaya B. 

MERSİN 
Besim B. 

Niyazi B. 
MUŞ 

İlyas Sami B. 
Osman Kadri B. 
Rıza B. . 

NİĞDE 
Bbubeklr Hazım B. 

RİZE 
AK B. 
Ekrem B. 
Esat B. 
Fuat B. 
Haisan Cavit B. 

SARUHAN 
Kemal B. 
M<ehmet Sabri B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Rahmi B. 
Şemsettin B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 
Mahmut B. 

TEKİRDAĞ 
CemÜl B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Eıöto B. 
Kâmil B. (M.) 
Mustafa Vasfı B. 

TRABZON 
Ahmiet Muhtar B. 
Nebizaıde Hamdi B. 
Rafamü B. 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. 

URFA 
Saffet B. 

VAN 
İbrahim B. y 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Tunali H imi B. 

»e-<« 
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Âli İktisat Meclisi Teşkili Hakkın dakî Kanunun Netlcei Ârâsı 

(K 

Aza adedi : 287 

Reye iştirak edenler. : 147 

Kabul edenler : 147 

Reddedenler : 

Müstenkifler : 

— 
— 

Reye iştirak etmeyenler :-139 

Mümıhaller : 

AFYON KARAHÎSAR 
İzzet Ulvi B. 
Kâmil B, 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B, 
Raslı B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B, 

BEYAZID 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Hamd!i B. 

1 . 

[Kabul Edenler] 

SaîJh B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 

CANÎK 
Cavit Paşa • 

ÇANKIRI-
. Mustafa Abdüliha'fflk B. 
Riflalt B. 
Talât B. 
Zlya'B: 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mulsıtafa B. 
İsmail Kemal B. 
Münlir B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhatf Müfit B. 
Yusuf B. 

DÎYARIBEKİR 
Gavilt B.;. 
Şeref B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
FaJik B. 
Hüseyin' Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Dr. Fikret B. 
Rasim B< 

ERZİNCAN 
Sabit B. • , 

ERZURUM 
Balhri B, 
M!ürik Hüsırev B. 
RaffiE B. 

ESKİŞEHİR 
Abdulah Azmi B. 
Ali UM B. 

GAZİAYINTAP 
Ahmet Remzi B, 
Ali Cenanî B. 
Ferit B, 

GELİBOLU 
Celâl Nurii B. 

GİRESUN 
Hadım Muhittin B. 
Hakkı Tarik B. 
Kâzım B. 
Şevket B* 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 
Zeki B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B„ 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

unun kabul edilmiştir.) 

İSTANBUL 
Ali Rıza B. 
Beh'iıç B. 
Dr, Hakkı Şinasii Paşa 
İhsan Paşa 
Kâzım Karalbek'ir Paşa 
Ziyaetfcin B. ' -

İZMİR 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahm'i B. 
Münir B. 

KARESİ 
Alii Şuuri B, 
Mehmet CaVit B. 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Alli Nazm'i B, 
Ali Rıza B, 
Halt B, 
Necmettin Mola B. 
Vefed Çelebi B. -

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
ZeklB. 

KIRKLARELİ 
ŞeVket B. 

KIRŞEHİR 
Refik İsmail B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
Ragıp B. 

KONYA 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B< 
Mustafa B. 
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Mustafa Feyzi B. 
Naim Hazım B. 
Refik B, 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
,. Faik B, 
Recep B, 
Rıza B, 

MALATYA 
Bedir B. 
Dr. Hilmi B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Mehmet B. 

MARDİN 
Abdülgana B. 
AK Rıza B. 

ADANA 
îsmaJil Safa B. (M.) 
Kemal B. 
Zamiir B. 

AFYON KARAHİSAR 
Ali fi. 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B, 
Neşet B; 

AMASYA 
Esat -B. 

ANKARA 
Ali B, 
Alî Fuat Paşa 
Gazi Mustafa Kemal Paşa 
(Reisicumhur) 
Hilmi B. 

ANTALYA 
Murat B. 

ARDAHAN 
Tahsin B, 

AYDIN 
Dr. Reşit Galip B. 
Mithat B. 

BEYAZID 
Süleyman Sudii B. 

BİGA 
Samih Rifat B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmii B. 

İ : 82 25 . 6 

MUŞ. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Galip B. 

ORDU 
Faik B. 
Ha'M Sı*kı B. 
Haindi B. 
İsmail B. 
Recai B. 

RİZE 
Ekrem B. 

SARUHAN 
Dr. Salim B. 
Bthem B. 
Nafiz B, 
Yaşar B. 

- [Reye iştirak 

BOLU 
Cevat Abfea's B. 
Fall ı Rıfkı B. 
Mehmet Vasfi B. 

BOZOK 
Avrii B. 

BURDUR' 
Hüseyin Baki B. 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necaiti B. 
Nurettin Paşa 
Osman Nuri fi. 
Refet B. (Reisvekili) 

CANİK 
Süleyman Neomü B. 
Talât Avnıi B, 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa {M.) 
İhsan B. (V.) . 

ÇORUM 
İsmet B. (Reisvekili) 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Nedp Ali B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

. 1927 C : 1 

SİİRD 
H a i l Hulki B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

, SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Muammer B. 
Rasim B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettün B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 

ŞARKÎ KARAHİSAR 
Ali Rıza B. 
İsmail B. 
Mehmet Emsin B. 

Etmeyenler] 

DİYARIBEKİR 
Feyzi B. 
İbrahim Tâlü B: 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

ELÂZÎZ 
Muhittin B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Hal'ffl B. 
İbrahim B. 

. ERZİNCAN 
AbdÜlhak B. 

ERZURUM 
Câzim B. 
Halet B, 
Ziyaettin B. 

ESKİŞEHİR 
Emin B. 

GAZİAYINTAP 
Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Tahir B. 

TEKİRDAĞ 
Faik B. 

TOKAD 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Abdullah B, 
Rahmi B. 
Şefik B. 

URFA 
Ali B, 
Refet B; 

VAN 
Hakkı B. 
Müraip B. 

ZONGULDAK 
Rağıp B. 
Yusuf Ziya B. 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (İ. Â.) 
Nazm'i B. 

İSTANBUL1 

Ahmet Muhtar fi. _. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Edip Servet B. 
Fuat B, 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Kâmil B. 
Mahmut Bsad B. (V.)-
Mustafa Necati B. (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
Haydar Adil B. 
Hulusi B. 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Vehlbi B. 
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KARS 
Ağaoğhı Ahmet B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Hasam Fehmi B. 
Mehmet Fuat B. 

KAYSERİ 
Dr. Hal» B. 
Sabit B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfiit B. 
Yahya Oaİüp B. 

KOCAELİ 
îbrahim Süreyya B. 
Mustafa B. 
Saffet B. 

KONYA 
Bekir B. (M.) 
Eyüp Sabrîi B. 
Musa Kâzım B. 

I : 82 25 . « 

KOZAN 
Ali Saip B, 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Nuri B, 
Ragıp B, 

MALATYA 
İsmet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B. 

MARAŞ 
AbdüUk'adir B. 
Mithat B. 
Nurettin B. 

MARDİN 
AhdüJrezzak B. 
Necip B. 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
-Bsaıt.B. 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadli B. 

. 1927 C : 1 

.MERSİN , ! 
Besim B. 
Niyazı B.

MUŞ 
İlyals Sarrii B. 
Osman Kadri B. 

NİĞDE 
Bbuibekir Hazım B. 
Haiit B 
•LJLCim.'b U* 

RİZE 
AH B. 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavilt B. 

SARUHAN 
Kemal B. 
Mehmet Sabri B. (V.) 
Mustafa Feyzi B. 

SİİRD Ü ' İ . A İ V J L / 

' Mahmut B, 
SİNOP 

Dr. Rıza Nur B. 
SİVAS 

Rahmi B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 
Mahmut B. 

TEKİRDAĞ 
Cemül B. (V.) 

TOKAD 
Bekir Sama B. 
Ermin B. 
Kâm'il B. (M.) 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. (Reisvek'ili) 
Neblizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

URFA 
Dr. Refet B. 
Saffet B. 

VAN 
İbrahim B, 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Tunalı H M B. 
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Rize Mebusu Merhum Rauf Beyin Zevcesile Kerimelerine Hidemaü " Vataniye 
Hakkındaki Kanunun Neticei Ârâsı 

Tertibinden Maaş Tahsisi 

(Kanon fca'bul edilmiştir.) 

. 

AFYONKARAHİSAR 
izzet Ulvi B. 
Kâmil B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Esat B. 

ANKARA 
İhsan B< 
Şalkir B, 

ANTALYA 
Ahmet Saki B, 
Hasan Sıtkı B» 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B, 
Tahsin B. 

BEYAZID 
Şefik B. ! 

,BİGA 
Mehmet B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Avni B, 
Salih B. -, 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. j 

Aza aidedi : 

Reye dlşıtjralk edenler : 
KaibUl edenler 

Reddedenler : 

Müstenkifler : 
Reye iışıtürak etmeyenler : 
Münhalîer : 

287 
144 
144 

— • • 

142 

i 

, [Kabul Edenler] 

1 BURSA 
i Mustafa Fehmi B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B, 
Münir B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B; 

DİYARIBEKİR 
Cavit B. 
Feyzi B, 
Şeref B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Faik B. 
Hüseyin Rıfki B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B, , 
Mustafa B, 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 
Halil B, 
Rasim B. 

— 83 

| ERZİNCAN 
Abdülhak B. 

ERZURUM 
1 Bahri B. 
I Câzim B., 

ESKİŞEHİR 
Alı Ulvi B. 

S Emin B. 
GAZİAY1NTAP 

I Ahmet Remzi B. 
I Ali Cenanî B. 

Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

GELİBOLU 

Celâl Nuri B„ 
j GENÇ 

Muhittin B, 
GİRESUN 

Hacim Muhittin B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 

GÜMÜŞHANE 
Zeki B, 

HAKKARİ 
Asâf B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 

1 Mükerrem B. 
İÇEL . 

Dr. Tevfik B. 
İSTANBUL 

Ali Rıza B. 
Behiç B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Edip Servet B. | 

0 — 

I Hamdi B. 
İhsan Paşa 
Ziyaettin B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi B 

KARESİ 
Kâzım Paşa 
Mehmet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 

,KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B.. 
Necmettin Molla B. 
Veied Çelebi B, 

KAYSERİ 
Sabit B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Refik İsmail B. 

KOCAELİ 
İbrahim B< 
Ragıp B. 
Saffet B. 

KONYA 
Fuat B., 
Kâzım Hüsnü B, 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B. 
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Naim Hazım B, 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B. 
Nuri B« 
Ragıp B. 
Recep B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Bedir B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Mithat B. 

MARDİN 
Abdülrezzak B. 

Ali Rıza B. 
Necip B. 

MENTEŞE 
Yunus Nadi B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Ebubekir Hazım B, 
Galip B. 

ORDU 
Halil Sıtkı B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 

SARUHAN 
Dr. Saim B. 
Ethem B. 
Nafiz B. 

Yaşar B. 
SİİRD 

Halil Hulki B. 
SİNOP 

Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Muammer B. 
Rasim B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Rıza B. 
İsmail B. 
Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Faik B. 

TOKAD 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı B. 

URFA 
Dr. Refet B. 
Saffet B. 

VAN 
Hakkı B. 
Münip B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Yusuf Ziya B. 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

ADANA 
İsmail Safa B. (M.) 
Kemal B. 
Zamir B. 

AFYONKARAHİSAR 
Ali B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B, 
Neşet B. 

AMASYA. 
Ali Rıza B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
Ali Fuat Paşa 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B. 

ANTALYA 
Murat B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDIN 
Dr. Reşit Galib B. 
Mithat B. 

BEYAZID 
Süleyman Sudi B. 

BİGA 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Mehmet Vasfi B. 
Şükrü B. 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B. 
Nurettin Paşa 
Osman Nuri B. 
Refet B. (Reisvekili) 

CANİK 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M.) 
İhsan B. (V.) 

ÇANKIRI 
Talât B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. (Reisvekili) 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B, 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARIBEKİR 
İbrahim Tâli B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

ELÂZİZ 
Muhittin B. 
Süleyman B, ' 

ERGANİ 
İhsan B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
İbrahim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B., 

ERZURUM 
Halet B. 
Münir Hüsrev B, 
Raif B. , 
Ziyaettin B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 

GAZIAYINTAP 
Ferit B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B, 
Tahir B. 

GÜMÜŞHANE . 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fehmi B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İÇEL 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Dr. Refik B.( V.) 
Fuat B. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B, 
Kâzım Karabekir Paşa 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
Ali Şuuri B. 
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Haydar Adil B. 
Hulusi B. 
Mehmet Vehbi B. 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Halit B. 
Hasan Fehmi B< 
Mehmet Fuat B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr, Fuat B, 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 
Yahya Galip B. 

KOCAELİ 
İbrahim Süreyya B. 
Mustafa B. 

KONYA 
Bekir B. (M.) 

Eyüp Sabri B. 
Musa Kâzım B. 

KOZAN 
Ali Saip B. 
Ali Sadi B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B, 
İsmet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mehmet B., 
Nurettin B. 

MARDİN 
Abdülgani B., 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B. 
Şükrü Kaya B. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
İlyas Sami B. 

Osman Kadri B. 
Rıza B, 

NİĞDE 
Halit B, 

ORDU 
Faik B. 

RİZE 
AH B. 
Ekrem B. 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Kemal B. 
Mehmet Sabri B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. 

SİİRD 
Mahmut B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Rahmi B. 
Şemsettin B. 

Ziyaettin B. 
SİVEREK 

Halil Fahri B, 
Mahmut B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. (V.) 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Emin B. 
Kâmil B. (M.) 

TRABZON 
Abdullah B. 
Nebizade Hamdi B. 
Şefik B, 

URFA 
Ali B, 
Refet B. 

YAN 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Tunalı Hilmi B. (M.) 

»>••<« 
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Posta Kanunu İle Telgraf ve Telefon Kanununun Bazı Matîdelerini Muaddil Kanunun Netfcei Ârâsı 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza adedi : 287 

Reye Jştiralk edemfer : 146 

Kabul edenler : 146 

Reddedenler : 

Müstenkifler : 

— 

— 

Reye iştirak etmeyenler : 143 

M ün haller : 

AFYON KARAHİSAR | 
İzzet Ulvi B. 
Sad& B. • ' 

' AKSARAY 
Beşlim Atalay B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. • • 
Bs'aJt'B. 
Nafiz B. 

•ANKARA 
Alli B. . 
Şalkir B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 

ARDAHAN 
Talât B, 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Tahsin B. 

BEYAZID 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 
Mustafa Fehmi B. 
Nurettin Paşa 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

ı; 
[Kabul Edenler] 

ÇANKIRI, 
Mustafa Abdülhalik B. 
RifaJt B. 
Talât B. • 
Ziya'B. -

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. J 
İsmail Kemal B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Necıip Ali B. 
Yusuf B, 

DİYARIBEKÎR 
Cavit B. 
Feyzi B. 
Şeref B. 
Zülfİ B. 

EDİRNE 
Faik B. 
Hüseyin Rrfkt B. 

ELÂZİZ 

Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Muhittin B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 
Rasim B-

ERZİNCAN 
Abdülhafc B. 
Sabit B.. 

ERZURUM ! 
Bahrî B. 
Câzim B. 
Halet. B. 
Münir Hüsrev B. 

ESKİŞEHİR 
A!ii U M B. 

GAZİAYINTAP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Genanî B. 
Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

" GENÇ-
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hadim Mu'hJıttJm B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 

İSPARTA 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmöt Mulhtar B. . 
•AK Rıza B. 
BebJiç B. , . 
Dr. Hakkı Şinasİ Paşa 
Edip Servet B. 
İhsan Baışa 
Kâzım Karabekür Paışa 

' Tevfik Kâmil B. 
1 Ziyaeittin B. 

' 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Münir B. 

KARESİ 
Ali Şuurii B. 
Mehmet Cavİt B. 
Osman Niyazi B. . 

KASTAMONU 
Halat B. 
Hasan Fehmi B. 
Mehmet Fuat B. 
Necmettin Molla B. 
Vel'ed Çelebi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hlmi B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Refik. İsmail B. 

KOCAELİ 
İbralhim B. 

• Mustafa B. 
Ragıp B. 
Saffet B. 

KONYA • 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
MustaifaFeyzi B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
1 Ali Şadİ B. 
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KÜTAHYA 
Cevdet B. 
FaJük B. 
Recep B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Reşit B. 

• 

MARAŞ 
Abdülkadir fi. 
Mehmet B. 

Nurettin B. 

MARDİN 
Abdüîrezzak B. 
AH Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 

ADANA 
Ismaliî Safa fi. (M.) 
Kemali B, 
Zamir 'B. 

AFYON KARAHİSAR 
Ali B, 
Kâmiil B. 
Musa Kâziim R< 
Ruşen Eşref B. 

AKSARAY 
Musltafa Vehbi B. 
Neşet B. 

ANKARA • 1 
Ali'-Fuaft Paşa 
Gazi Mustafa Kemal Paşa 
(RefM'cumhur) 
H&hi B. 
İhsan B< 

ANTALYA 
Muralt B. 
Rasiih B.

ARDAHAN 
Tahsin B, 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit Gali* B. 
Mithat B, 

IBEYAZID 
Süleyman Sudi B. | 

-

1 Bbübek!ir Hazım B. 
1 Galip B, 

ORDU 
Faik fi. 

1 Rıecal} R 1 JLV U V l l l JL» • 

RİZE 
Esalt B. 
Hasan Cayit B. 

SARUHAN 

Dr. Safim B, 
1 T^-i-lt- ^ T » 

Ethem B. 
1 Kemaİ B. 

Nafiz B. 
Yaşar fi. 

SİİRD 
| HallÜI HulM B. 

[Reye îştiral 

BİGA 
SamJih Raf at B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmı B. 

BOLU 
Cevait Abbas B. 
Fatih Rıfkt fi. 
.Mehmet Vasfı B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdı B. 
Avhi B. 
Salih B. 
Süfeymam Sırrı B. 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B. • • 

Osman Nuri B. 
Refet B. 

CANİK 
Taû'ât Avnıi B. 

CEBELİBEREKET 
Avhi Paşa (M.) 
İhsan B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
İsmet B< 
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1 SİNOP 
1 Recep Zühtü B. 
J Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 

1 Muammer B. 
I Rahmi B. 

Ra'süm fi. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Haİ-fl Fahri B. 
Kadri Ahmet B. 
Mahmut B. 

TEKİRDAĞ 
Faik B. 

TOKAD 
j Mustafa Vasfı B. 

: Etmeyenler] 

1 Münir B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüşitü fi. 
Mazhar Müfit B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü fi. 
Feridun Fikri B. 

DİYARIBBKİR 
İbrahim Tâli B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

ERGANİ 
İhsan B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
ibrahim fi. 

ERZURUM 
Raif fi. 
Ziyaettin B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B, 
Emin B. 

GAZİAYINTAP 
F e r i B. 
Kılıç Ali B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Tahir B. | 

* — 

1 TRABZON 
Abdullah B. 

1 Ahmet Muhtar B. 
1 Rahmi B< 
1 Süleyman Sırrı B. 

URFA 
Ali B. 
Dr. Refet B. 
Refet B. 
Saffet fi. 

VAN 
Haikfct B. 

Muhip B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B, 
Yusuf Ziya B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 
Ha'san Fehimiî B. 
Zeki B. 

HAKKARİ 
Asâf B. 
Nazmıi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü fi. 

İSTANBUL 
Akçoraıoğlu Yusuf B. 
Dr. Refik B. 
Fuat B. 
Haimdi B. 
Hamdulah Suphi B. 
Haydar fi, 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Mahmut Esad B. 
Mustafa Necaitî B. 
Mustafa Rahm'i B. 
Osmanızade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
Haydar Adil fi. 
Hulusi fi. 
Kâzım Paşa 
Mehmet Vehbî B. 
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KARS 
Ağaioğhı Ahmet B. 
Ömer B, 

KASTAMONU 
Ali Nazirrii B. 
AH Rtza B. 

KAYSER t 
Dr. Hafit B. ' 
Sa'büt B, 
ZekÜ B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 

KIRŞEHİR 
LûtÖ Müfit: B. 
Yatıya Gaîip B, 

KOCAELİ 
İbrahim Süreyya B. 

KONYA 
Bekir B. 
Eyüp Sa%fi B. 
Musa Kâzım B. 
.Naîm Hazım B. 

KOZAN 
AH Sarp B. 

KÜTAHYA 
Nuri B. 
Ragıp Bi 

MALATYA 
Bedür B. 
Dr. Himİ B. 
İsmet Paışa 
Matıma! Nedim B. 

MARAŞ 
Mîtlıat B. 

MARDİN 
AbdülgaMİ B. 
Necip B. 
Yakup Kadri. B. 

MENTEŞE 
Esat B. 
Şiîkrü Kaya B. 
Yunus Na<İ B. 

MERSİN 
Besim B/ 

Niyazi B. 
. \ MUŞ 

İlyas Samti B. 
Osman Kadri B. 
Rtza B. 

NİĞDE 
Ha'lt B. 

ORDU 
Hali Sıtkı B. 
Hamdi B. . 
İsmail B, 

RİZE 
AH B. 
Bkrem B. 
Fuat B. 

SARUHAN 
Mehmet Saibri B. 
Mustafa Fevzi B. 

SMRD 
Mahmut B. 

SİNOP 
Dr, Rıza Nur B, 

SİVAS 
Şemsettin B. 
ŞARKİ KARAHİSAR 

Ali Rıza B; 
İ<smaM B. 
Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Cemi! B. <M.) 

TOKAD 
•Bekür Sami B. 
Emirt B. 
Kâmil B. (M.) 

TRABZON 
Hasan B. 
Ndblizade Hamdi B< 
Şefik B, 

VAN 
feratoimt B« 

ZONGULDAK 
HaMt B. 
Tunalı Hilmi B. 

t>m<i 

.— 835 — 




