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"-ÜftKŝ S*- • • <1 •*£'. "C ° 

• • • • • OTUZ SEKİZİNCİ İNİKAT 
25 - I I - 1929 PAZARTESİ 

Müııderecat 
Sayla 

1 — Sabık zabıt hulasası 78 
2 — Havale edilen evrak 78 
3 — Müzakere edilen maddeler: 79 
1 — Alameti farika nizamnamesine 

bir madde tezyiline dair gjğ numaralı 
kanun layihası ve İktisat ve Maliye en-
ciimeuleri mazbataları 79 

2 — İnhisarı duhan kanununun kırk 
beşinci maddesine muzeyyel 1332 nııma-' 

••palı' kanunun birinci maddesinin ikinci 
fıkrasının tadiline dair jgg numaralı kanun 
layihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları 79 



2 - HAVALE EDİLEN EVRAK 

BİT HULASASI 
ikinci müzakereleri icra ve kabul edildi. 

Maaş kanununun 27 inci maddesinin tadili 
hakkındaki kanun layihası müzakere ve Bütçe 
encümenine tevdi kılındı . 

Müteakiben Posta kanununun 21 inci mad
desinin tadili hakkındaki kanun layihasının 

* birinci müzakeresi icra edildikten sonra pazar
tesi günü toplanılmak' üzere celse tatil edildi. 

Kâtip Kâtip Reis vekili 
Tokat Afiyonkarahisar 

S. Tevfik Ruşen Eşref Nurettin Ali 

EDİLEN EVRAK 

1 - SABIK i 
Nurettin Ali Beyin riyasetlerile . akdoluna-

rak âzayi kiramdan bazı zevatın mezuniyetleri 
kabul ve İzmir mebusluğuna seçilen Vasıf Beyin 
mazbatası tasdik ve mumaileyhin tahlifi icra 
edildi . 

Memurin kanununun 89 uncu maddesine 
müteallik tefsir fıkrası kabul olundu. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist Şuralar 
İttihadı hükümetleri arasında münakit muka
velenamelerin tasdikma, ve un resminin mu
vakkaten tenziline mütedair kanun layihalarının 

Layihalar 
1 — Kâtibi adil kanununun bazı madde -

lerini tadil edici kanun layihası ( Adliye 
encümenine ) 

Teskereler 
2 — Muhtelif zevatın hamil oldukları 

istiklal madalyaları şeritlerinin kırmızıya tah
vili hakkında Başvekâlet teskeresi ( Millî 
Müdafaa encümenine ) 

Mazbatalar 
3 — Bahriye 1928 senesi bütçesinin fa -

sılları arasında münakale yapılması hakkında 
3İQ, Dahiliye vekâleti 1928 senesi bütçesinin 
bazı fasılları arasında münakale yapılması hak-
kındag-g-j, Harita umum müdürlüğü 1928 senesi 
bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri arasında 
münakale yapılması hakkında %\j, İskân umum 
müdürlüğü 1928 senesi bütçesinin bazı fasıl
ları arasında münakale yapılmasına dair gjU, 
Maarif vekâleti 1928 senesi bütçesinin bazı 
fasılları arasında münakale yapılmasına dairg|^, 
Umum gümrükler müdürlüğünün 1928 senesi 
bütçesine munzam tahsisat verilmesine ve bazı 
fasıllarmdaki tahsisatın imhasına dair ^ , 
Tapu" ve kadastro umum müdürlüğü 1928 
senesi bütçesinin bazı fasıl ve maddelerine 
munzam tahsisat verilmesi ve bazı fasıl 

ve maddelerinden bir kısım tahsisatın imha
sına dair gfş, Bahriye 1928 senesi bütçe
sinde münakale yapılması hakkında g|ş, Harita 
umum müdürlüğünün 1928 senesi bütçesinde 
münakale yapılması hakkında §yg, Maliye 
vekâletinin 1928 senesi bütçesinin bazı fasıl 
ve maddeleri arasında münakale icrasına ve 
Hariciye vekâleti bütçesinde imha edilecek 
tahsisatın Maliye vekâleti bütçesine zamme-
dilmesine dair s | j , Orman mektebi âlisi kad
rosuna iki adet muallim ilavesine dair ^ 
numaralı kanun layihalarile İdare heyetinin, 
Riyaseti Cumhur 1928 senesi bütçesine 800 
lira munzam tahsisat verilmesi hakkında gf 
numaralı teklifi. kanunisi ve Bütçe encümeni 
mazbatası ( Ruznameye ) 

4 — Berrî, bahrî ve havaî ve Jandarma 
efrat ve küçük zabitanının maarif vergisinden 
muafiyetine dair olan 969 numaralı kanunun 
birinci maddesinin tadili hakkında gjç numa
ralı kanun layihası ve Maarif ve Dahiliye 
encümenleri mazbataları ( Ruznameye ) 

5 — Tahdidi sin kanununun ikinci madde
sinin tadiline dair ^j numaralı kanun layihası 
ve Milli Müdafaa encümeni mazbatası ( Ruzna
meye ) 
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BİfttJVCÎ GELSE 
Açılma Saati : 14,5 

Reis — / Hasan B./ 
fcKftt^İ€r: AvnL B. { YOZGAT ),. Silreyya Tevftk B. (TOKAT) 

Beis — Celseyi açıyorum efendim! 
3 - MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

/ — Alameti farika nizamnamesine bir 
madde tezyüine dair ^ numaralı kanun 
layihası ve İktisat ve Maliye encümenleri 
mazbataları [*/ 

Reis — Layihanın heyeti umumiyesi 
hakkında mütalea varmi? (Hayır sesleri) 
Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 
28 nisan 1304 tarihli alameti farika nizamna

mesine mttaeyyel kanun 

BİRİNCİ MADDE — Birinci ve ikinci mad
deler mucibince alameti farikaolârak tescili caiz 
olmadığı veya yedinci madde mucibince 
tanzimi lazım gelen evrak ve vesikaların tashih 
ve iîfrnali için vaki olan tebligat tarihinden 
itibaren azamî üç ay zarfmda noksanı ikmal 
edilemediği cihetle İktisat vekâletince tescili 
reddolunan alameti farikalar için resim namile 
alınmış olan meblağın yarısı sahibine iade 
edilerek diğer yarısı hazineye irat kaydolunur. 
Ancak istidası reddolundugunun kendisine 
tebliği gününden itibaren üç ay zarfında 
müşteki tarafından tescil talebile diğer bir 
istida verilirse evelce tediye edilen meblağ 
ikinci istida için alınması lazım gelen resme 
mahsup edilir. 

Reis *— Söz isteyen varım? (Hayır sesleri) 
Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenter ... Kabul 
edilmiştir. 

İKİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tari
hinden muteberdir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler .., Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun icrasına 
/*/ 96 numaralı matbm zabtın sonuna 

merbsitur, 

ve Maliye vekilleri memurdur. 
^ Reis — Üçüncü maddeyi kabul edenler... 

Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Layihanın ikinci müzakeresine geçilmesini 

kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Süleyman Sırrı Rey < Yozgat ) — 

Nizamnameye bir madde tezyil ediliyor. Nizam* 
nameler kanun haline konsa daha ey i olur. 

Reis -^ Efendim, aslı nizamnamedir. Ni
zamnameye müzeyyel kanun yapıyoruz. Bu 
nizamnameler bir değildir, öyle nizamna
meler vardır ki zamanı tanzimleri itibarile 
kanun mahiyetindedtrler. Aşar nizamnamesi 
de&u mahiyette idi, biliyorsiniz. Eİyevm bu da 

öyledir. Kanun hükmünü haizdir. Böyle nizamna
melere ait tadilatın dahi kanun şeklinde yapıl
ması Meclisi Âlice teamül şekline girmiştir. 

Ruznamenin ikinci maddesine geçiyoruz: 

2 — İnhisarı dühan kanununun kırk beşinci 
maddesine müzeyyel 1332 numaralı kanunun 
birinci maddesinin ikinci fıkrasının-tadiline 
dair 3|g numaralı kanun layihası ve Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları [lj 

Reis —Kanun Layihasının heyeti um Um i 
yesi hakkmda söz isteyen varmi? /Hayır sesleri/ 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmiye
nler... Kabul edilmiştir. 
İnhisarı dühan kanununun 45 inci maddesine 
müzeyyel kanunun birinci maddesinin ikinci 

fıkrasının tadiline dair kanun 

BİRİNCİ MADDE — İnhisarı dühan kanu
nunun 45inci maddesine müzeyyel 28 mayıs 
1028 tarih ve 1332 numaralı kanunun «j» inci 
maddesinin «2»inci fıkrası aşağıda gösterildiği 

/ / / 97 numaralı matbua zaptın somna 
rtertoOtar. 
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veçhile tadil olunmuştur. 

« Tayin edilen inhisar ambarlan hudut ve 
istikameti dahilinde nakledilirken tutulan 
tütünler, tahrirde tesbit olunan evsafa muvafık 
olduğu takdirde, müsadere ile beraber beher 
kilo ve küsurundan 25 kuruş cezayi nakdî 
alınır. » 

Mazhar Müfit Boy (Denizli ) — 
Efendim ! malumu alinizdir ki geçen sene bu 
mesele burada uzun uzadıya müzakere edilmiş
tir. Şimdi tadil edilen kanunda den.iyorki : zür
ra tütünü hududu dahilinde anbara götürürken-
yakalanırsa, yani anbar hududu dahilinde ya -
kalanırsa ve tütünün de evsafı tahrire muvafık 
ise hem 25 kuruş ceza, hem"de malı müsade
re olunur . Bendeniz bunu anlayamadım . En -
cümen izahat versin, esbabı mücibesi nedir?.. 
Hududu dahilinde götürüyor ve birinci mad -
deye tamamen tevafuk ediyor ve ceza alıyor 
malını da müsadere ediyoruz. Bendeniz bundan 
bir şey anlayamıyorum. Lütfen encümen izahat 
versin! 

Hüseyin Bey ( istanbul) —- Efendim! 
bu madde çok muğlaktır, çok korkuyorum ki 
tatbikatta bilhassa zürra üzerinde tesir yapa 
çaktır. Hududu dahilinde anbara doğru giden, 
yazılmış olan evsafa tamamen tetabuk eden, di
yor. Binaenaleyh burada zikredilmiş olan şeyin, 
inhisar idaresi tamamen köylünün malı olduğu
nu bildiği halde bu malı müsadere edecek ve 
bundan cezayi nakdî alacaktır. Hepimiz biliyoruz 
ki köylünün çoğu iki evlidir ve mallan da bu 
iki evdedir. Bir mahalden diğer mahalle 
naklederken yakalanacak ve bu adam malını 
kaçağa götürür gibi telakki edilecek ve ceza 
verecektir. Esas itibarile mal tamamen yazıl
mış olan evsafa tevafuk ettiği takdirde ve bu 
malın kendisinin olduğu bilindiği halde ben
deniz bunun müsaderesinden ve ceza alınma
sından bir şey anlamıyorum. Binaenaleyh 
bendeniz layihanın tekrar encümene gitmesini 
teklif ediyorum. 

Maliye encümeni ııamıııa Ahmet 
Kemzi Bey (Gaziayıntap) — Efendim! 
bu mesele geçen sene heyeti aliyenizde 
uzun uzadıya müzakere olunmuş ve bu şekil
de kabul edilmiştir. Şimdi mevzuubahs olan 
ancak bir kelime ilavesinden ibarettir. Geçen 
sene. yaptığımız müzakere esnasında böylece 
anbarlara dahil olan, anbarlar istikametinde 

bulunan tütünlerden dahi sırf teskeresiz 
taşındığı için ceza alınması esasını heyeti 
aliyeniz -kabul buyurmuştu. Sebebi ise yine 
o zaman arz olunduğu üzere teskere 
ile beraber taşınması mecburiyeti ancak 
bir ceza mukabili temin edilebilirdi, şimdi 
hükümet bir esbabı muçjbe ile beraber tadili 
teklifinde bulunuyor, diyorki: ambara ge -
len ve yahut anbar istikametinde sevk edil
mekte bulunan tütünler- müsadere ile yirmi 
beş kuruş ceza alınır, amma nesinden alınaca
ğı zikredilmemiştir , unutulmuştur, bittabi 
kannnun böylece tütün yüz yük, dahi olsa 
yirmi beş kuruş alınmasını ifade etmesi doğru 
değildir. Bir okka tütün dahi yirmi beş kuruş 
cezaya tabi olacak, yüz yük tütün dahi 
yirmi beş kuruş cezaya tabi tutulacak, bu 
doğru değildir. İbareye bakılırsa dahi bu zü
hul anlaşılır, bu esbabı mucibe ile Hükümet 
teklif ediyor ki esasen kanun kabul edilirken 
maksadımız yirmi] beş kuruştu bu noktai 
nazardan kanunun tashihan tadili rica ediliyor, 
İşte bu teklif üzerine Maliye encümeninde 
meseleyi tetkik ederek hakikaten bir zühulden 
ibaret olduğunu encümen anlamış ve oraya 
yalnız « kilo » tabirini koyarak beher kilo için 
yirmi beş kuruş cezayı tasrih etmiştir. 

Bundan evel arz ettim, müsadere hey'eti 
celilenin kabul ettiği bir esastır. 

Maliye Vekili Saracoylıı Şükrü, B. 
( İzmir ) — Muhterem beyefndiler! geçen 
sene Maliye vekâleti tütün kaçakçılığı hakkında 
konmuş olan cezaların bir kısmını çok ağır 
gördüğü için tadil edilmek üzere heyeti celi le
ye müracaat etmiştir . O kısım da şu idi; hiç 
sunu kabahati olmayup tütününü her hangi bir 
zaruret neticesinde anbarlara kadar getirmiş 
teslim etmiş olan adamlardan dahi sanki dağ 
başında yakalanmış kaçak tutunmuş gibi ağır 
ceza alınmamasını temin ve bu ağır. cezayı 
makul bir şekle sokmak için heyeti celilenize 
müracaat edilmiştir. 

Mesele muhtelif encümenlerde tetkik ve 
tetkikat heyeti celileyearz edilmiştir, yine bizzat 
Hüseyin Beyfendinin müracaatı üzerine heyeti 
celile tekrar encümenlere havale etti, encü
menlerde uzun uzadıya konuşuldu, bittabi 
kanüniyet kesp edinceye kadar ara yerde 
geçmiş olan zaman. zarfında eski kanunun 
ahkâmım tatbikta devam ettik. Aradan bir 
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müddet geçtikten sonra Heyeti oeliîe muhalif 
empşpeîöter t&raftndıin ha&rlaıümş olan şekli 
mtifrfelif esbabı mucibe ile uzun münâkaşa 
neticesinde kabul etti, bu kabul edilen kısım
larda ambara kadar gelmiş ölartlar hakkında şu 
vaziyeti kanuniye hasıl olacaktır: Yolda ambar is-
tikâMietfage olanlardan şu ceza alınacaktır, ambar 
istîfcia$*€tifıde gelmeyenlerden veya başka yerler
de yafcafenanferdan şu ceza alınacaktır, denildi. 
Aneaft aıübaf istikâmetinde gelmiyen tütünlerin 
müsadere edMeefefi ve kilosundan yirmi beş 
kW®ş ahna&siı o zamanki encümenler tarafın
dan ve buradaki müzakere esnasında söylen -
difi h â » ne kadar tütünden bu miktarın 
allnacagı unutulmuş bir vaziyyette geçti . 
Yirmi bfcş kuruş ceza bu şekiîde kalacak oiursa 
bittabi tatbikatta büyük bîr hata ve haksızlık 
ve büyük bîr müşkülat olacaktır. Remzi Bey -
fendinin pek alâ işaret ettiği veçhile, miktarı 
tasrih edilmiyecefc olursa bin kilo, on bin kilo 
tütün için aynı miktar cezayı vermek gibi bir 
hükmü kabul etmiş vaziyetine geçeceğiz. Kanun 
şeklini okuduktan sonra göreceksinizki bu mana 
esasen mündemiçtir. Esasen mündemiç ve mevcut 
olan bir maddei kanuniyeye kilo miktarı yazıl
mamağından naşi gayri sarih bir vaziyyette 
kalmış olmasını Hükümet bittabi arzu etmedi, 
ve Heyeti celileninde arzu etmiyeceği kanaatine 
vardı . Tadili için Heyeti celiîeye müracaat 
ettik. Encümenlerde tetkikatını yaptı ve kilo 
kaydının hakikaten unutulmuş olduğu kanaatine 
vasıl oldu ve vaz'ı aslisine irca ve tashih 
edilmek üzere sizlere müracaat ediliyor. Bunun 
tehiri demek, bir kilo tütün kaçıranla bin, 
veya onbin kilo tütün kaçıranlar hakkında müsavi 
muamele yapmak demektir ki Heyeti celilenin 
bunu tecviz etmiyeçeğini ümit ederim. Ve 
tasrihini Heyeti celileden rica ediyorum. Ayni 
zamanda bizzat inhisar için ve alelumum 
inhisar kanunu için yakında Heyeti celilenize 
müracaat vaki olacaktır. Şimdi gayri sarih 
olan bir maddenin tasrihi ile bize vazih bir 
vaziyet vermiş olursunuz, asıl prensipler 
hakkında da gelecek kanun üzerinde gerek 
Hüseyin Bf. ile gerek diğer arkadaşlarla 
münakaşa eder ve hakikati buluruz. 

Hüseyin B. (İstanbul) — Efendim, 
Vekil * Beyfendi kaçaktan bahis buyurdular. 
Kaçak olduğu takdirde yirmi beş değil, çok 

faila ceza alınmasına bendeniz taraf darım. 
Fakat elimizde bulunan kanuna ve yazılan 
evsafa tevafuk eden ve ambar istikametinde 
giden kaydından bu malın kendine ait olduğu 
anlaşılıyor. Fakat bu adamların bir senelik 
mesai mahsulünü ellerinden alıyoruz ve ayni 
zamanda da okkada yirmi beş kuruş alıyoruz. 
Eğer mal kendisinin olduğu teayyün ederse 
esasen ceza almak doğru değildir. Esasen 
müsadere ediyoruz, bundan sonra da cezayı 
bir dana teşdit ediyoruz, bendenizin itiraz 
ettiğim nokta budur. Yoksa ötedenberi 
kaçakçılığı meslek ittihaz etmiş olanlar varsa 
değil yirmi beş kuruş yirmi beş lira ceza 
koysak» buna herkes taraftar olur. Bir takrir 
takdim ettim. Bunun bir defa daha encümene 
kitmesini ve orada tekrar müzakere edilmesini 
rica ettim. 

B .E. R. Şakir B. (Edirne) — Efendim! 
daha evel arzolunduğu veçhile mesele yeni bir 
layiha tertibinden ziyade evelce Meclisi alinin 
kabul buyurmuş olduğu bir kanunun noksan 
kalan bir kelimesini tasrih etmekten ibaretitir. 
Evelki kabul buyrulan kanunun metni aynen 
şudıtr:« İnhisarı dühan kanunununjkırk beşinci 
maddesine atideki fıkralar tezyil olunmuştur: 

Tütün inhisar ambarlarına zürra tarafından 
teskeresi z getirilen tütünlerin kilosundan 
yirmi beş kuruş ceza alınır. Tayin edilen 
inhisar ambarları hudut ve istikameti dahilin
de nakledilirken tutulan tütünler tahrirde 
tespit olunan evsafa muvafık bulunduğu 
takdirde müsadere ile beraber 25 kuruş cezaya 
tabi tutulur. Bu iki halin haricinde kalanlara 
kaçak ahkâmı tamamen tatbik olunur.» 

Maddeden vazihan anlaşıldığına nazaran 
tütün inhisar ambarlarına zürra tarafından 
teskeresiz getirilen tütünlerin kilosundan 25 
kuruş alınacağı musarrahdır. henüz ambara 
getirilmemiş, ambar istikametinde bulunan 
tütünler için bu yoldaki hükmü tayin eden 
ikinci fıkrada bu tütün tahrirde tespit olunan 
evsafa tevafuk ettiği takdirde müsadere ile 
beraber-ki kanun daha ağır bir cezayi kast 
ettiğini gösteriyor- 25 kuruş cezaya tabi tutulur 
diyor. Burada kilonun nasılsa unutulmuş oldu
ğu aşikâr addedilerek Hükümetçe kilo tabirinin 
ilavesi teklif edilmiş Maliye ve Bütçe encü
menleriniz tetkikat neticesinde, zabıtlara da 

l müracaat ederek burada kilo tabirinin bulun-
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ması tertibi mantık itibarile zarurî bulunduğu | 
neticesine vararak layihayi kantıniyeyi huzuru 
âlilerine ' arzeylemiştir . Bunların haricinde 
olarak yani teskeresiz ambara nakledilen ve 
yahut nakil edilirken derdest edilmiş olan tü
tünler için tahrir evsafına muvafık değilse 
esasen kaçak ahkâmı tatbik olunacağı kanunda 
yazılıdır. Bunlar için ceza malum âlileri aslı 
olan bir liraya nazaran beş misli alınmak icap 
eder. Yani kilo başına beş liradır. Meclisi Âli 
diğer esbabı muhaffifeyi takdir ederek geçen sene 
1332 numaralı kanunu kabul buyurduğu sırada 
esbabı mucibesine nazaran kilo başına beş lira 
cezayı nakdî almağı çok buldu. Bu cezayi kilo 
başına 25 kuruşa tenzil etmeği muvafık 
gördü. Binaenaleyh mesele yeni bir mahiyet 
arz edecek şekilde değildir. Geçen sene kabul 
buyrulan kanunun kelime noksanını ikmale 

1920 C : 1 
matuf olan bir layihadan ibarettir. v : .. 

Ileîs —-Mesele tevazzuh etti. .Başka, söz 
-isteyen yoktur. Bir takrir vardır, okunacaktır. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Layihanın tekrar encümene iadesi ve yeni-

% den tetkikini teklif ederim. 
İstanbul 
Hüseyin 

IUMS — Takriri reyinize arz edeceğim. 
Layihanın encümene iadesini kabul edenler .... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

İsmail Kemal B. (Çorum) -~ İktisat 
encümenine. 

Reis — Hangi encümenden gelmiş ise o 
encümene gidecektir. 

Cumartesi günü saat 14 de içtima etmek 
üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma Saati 14,30 

T. B. M. M. Matbaası 



Sıra No 96 
Alameti farika nizamnamesine bir madde tezyilrne dair ,1, 
numaralı kanun layihası ve İktisat ve Maliye encümenleri 

mazbataları 

T. C 
£«§ ı/^fl/^ 10-1-1929 

Muamelat müdürlüğü 
Şube 1 

•Sayı^ 
B. M. M. Yüksek Keisliffino 

28/Nisan /1304 tarihli Alameti farika nizamnamesine zeylen İktisat vekâletince tanzim ve 
İcra vekilleri Heyetinin 3 / 1 / 929 tarihli içtimaında yüksek meclise takdimi kabul olunan 
kanun layihası esbabı mucibe mazbatasile birlikte takdim kılınmıştır. 

Muktezasının ifa ve neticesinin iş'ar buyrulması rica olunur efendim. 
Başvekil 
İsmet 

' Jüsbuhr ımıcihe layihası 
18 — Şubat - 1295 tarihli ihtira beratı kanununun 16 ve 17 inci maddelerine tevfikan 

muhtelif kanunî sebeblerle tescili rettolunan ihtiralar için peşinen resim namiyle alınan meblağın 
iadesi lazııngelip gelmediği hakkında bazı ahkâm derç edildiği halde 28 - Nisan - 1304 
tarihli alameti farika nizamnamesinde bu husus hakkında bir gûna sarahat bulunmamakta ve 
istida sahipleri tarafından vaki olan müracaatlara ne suretle cevap verileceği tayin olunamamak
tadır. Ahiren Ştırayi Devlete takdim kılınmış olan yeni mülkiyeti sınaiye kanun layihasında gerek 
beratlara ve gerek alameti farikalara ait ahkâmın esaslı bir surette tetkik ve ıslahı ehemmiyetle 
nazarı itibara alınmışsada daha ziyade muamelata taalluk eden ve halline müstaceldi ihtiyaç 
görülen bu noksanın bir müzeyyel madde ilavesi suretiyle ikmali münasip görülmüştür. 

Merbut kanun layihasında kabul edilen esas elyevm ihtira beratları için tatbik edilen 
kanunî ahkâma müşabihtir. Nizamnamede yazılı sebeplerden her hangi birisine istinaden ret 
edilen alameti farikalar hakkındaki istid'a ve merbutatının tetkiki Hükümet memurlarını işgale 
sebebiyet vereceği vebtı külfetin alameti farika sahiplerinin şahsı menfeatlarım temin için 
ihtiyar edildiği nazarı itibara alınırsa müracaat esnasında resim namiyle alman meblağın 
kısmen hazineye irat kayt edilmesindeki hukukî sebepler tezahür eder. Avrupa Hükümetlerinin 
hemen kâffesinde gerek alameti farika ve gerek beratlar için tescil harçlarından maada ayrıca 
bir tevdi harcı alınmakta vebu harç istida ret edilse dahi hiç bir suretle iade edilmemektedir. 
Elyevm mer'î olan berat kanuniyle alameti ferika nizamnamesinde ayrıca ve bu şekilde bir 
harç mavzu olmadığı cihetle tescil harcının kısmen hazineye irat kaydı suretiyle bu noksanın 
telafisi 'zarurî görülmektedir, 



T. B. M. M. 
İktisat encümeni 

Karar M 11 
Esas M> ğL 

2-11-1829 

iktisat encümeni mazbatası 
RİYASETİ CELİLEYE 

28 Nisan 304 tarihli Alameti farika nizamnamesine zeylolmak üzere encümenimize havale 
buyurulan kanun lâyihası Senayi müdürü umumisi Beyin huzurile müzakere ve tetkik edildi. 

Haddi zatinde Hükümetin esbabı mucibesinde dahi beyan olunduğu vecihile bir tetkik 
hizmeti terettüp etmiş olduğu için diğer memleketlerde de gerek berat ve gerek alameti farikalar 
için Hükümet tarafından ibtidaî bir ücret alınmaktadır. Ancak esas kabul olunmadığı takdirde 
istifasi tahakkuk eden resmin umumunu bu ücrete mukabil hazineye maletmek fahiş görüldüğün
den teklifi kanuni esas itibarile muvafık bulunmuş ve yalnız birinci maddedeki (nuksanı tevdi) 
kelimesi ( noksanı ikmal) e tahvil edilmiş (Ticaret vekâletince) kelimesi de (İktisat vekâletince) 
suretinde tashih edilerek diğerleri aynen kabul olunmuştur. 

Âza Âza 
lorum Afyonkarahisar 

Âza 
İstanbul 

Âza 
Mraş 

Nurettin 
Âza 

Yozgat 

T. B. 
Maliye 

M. 

Âza 
İstanbul 
Hüseyin 
Âza 

Manisa 
M. Kani 

Âza 
Trabzon 
Daniş 

M. 
encümeni 

Karar Na. 24 

Âza Kâtip Maz. muh. 
Adana Zonguldak Mardin 

Reis 
Bordur 

Hüsnü Ali Rıza Mustafa Şeref 
Âza Âza 

İstanbul Eski şehir 

Âza Âza Âza 
Manisa Manisa Konya 
Yaşar 
Âza Âza Âza 

Şebinkarahisar Sinop Rize 
İsmail Yusuf Kemal 

Aza 
Edirne 

Âza 
Konya 

A. Hamdi 
Âza 

Mersin 

Âza 
Denizli 

Âza 
İzmir 

Âza 
Mardin 

2012\1929 

Maliye encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİ3LİÖE 

Alameti farika nizamnamesine bir madde tezyiline dair kanun layihası Sanayi umum 
müdürü Recai bey huzurile müzakere olunmuştur. 

Hükümetin esbabı mucibesinde zikrolunup İktisat encümeni tarafından kabul edilen fikir 
ve mülahaza encümenimizce de varit görülmüştür. 

Devlet şurasına tetkik için verilmiş bulunan milkiyeti sınaiye kanunu çıkıncaya kadar 
yapılacak muamelelere esas'olmak üzere ihtira berâtları hakkında olduğu gibi alameti farikalar 
hakkında da kanunî sebeblerle tescilleri ret edildiği takdirde yarı resmile iktifa olunması muvafık 
görülerek İktisat encümeninin tashihleri veçhile kanun layihası kabul edilmiştir. Heyeti 
umumiyenin nazarı tasvibine arzolunur. 

Âza Âza Âza Âza • Âza Âza Kâ\ M. M. Reis 
Reşit Saffet A. Hilmi Remzi Ali Ratıa 

Âza Âza Âza 
Emin T. Fikret Şevket 





İktisat encümeninin tadili Hükümetin teklifi 
28 Nisan 1304 tarihli Alameti farika Nizam

namesine müzeyyel kanun layihası 

MADDE 1 — Birinci ve ikinci maddeler 
mucibince Alameti farika olarak tescili caiz 
olmadığı ve ya yedinci madde mucibince 
tanzimi lazım gelen evrak ve vesikaların tash
ih ve ikmali için vaki olan tebligat tarihinden 
itibaren azamî üç ya zarfında noksanı tediye 
edilmediği cihetle Ticaret vekâletince tescili 
reddolunaıı Alameti farikalar için resim ııamile 
alınmış olan meblağın yarısı sahibine iade 
edilerek diğer yarısı Hazineye irat kaydolunur. 
ancak istidası reddolunduğunun kendisine teb
liği gününden itibaren üç ay zarfında müsted,i 
tarafından tescil talebile diğer bir istid'a veri
lirse evelce tediye edilen meblağ ikinci istid'a 
için alınması lazımgelen resme mahsup edilir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına İktisat 
ve Maliye vekilleri memurdur. 

3/1/929 
M. M. V. Ad. V. Bş. V. 

M. Abdülhalik M. Esat İsmet 
Ma. V. Ha. V. Da. V. 

Ş. Saraçoğlu D. Rüşdii Ş. Kaya 
S. İ. M: V. İk. V. Na. V. Mf. V. 

D. Refik M. Rahmi Recep ismet 

BİRİNCİ MBDDE—Birinci ve ikinci madde
ler mucibince Alameti farika olarak tescili caiz 
olmadığı ve ya yedinci madde mucibince 
tanzimi lazım gelen evrak ve vesikaların tashih 
ve ikmali için vaki olan tebtigat tarihinden 
itibaren azamî üç ay zarfında noksanı ikmal 
edilemediği cihetle İktisat vekâletince tescili 
reddolunaıı alameti farikalar için resim ııamile 
alınmış olan meblağın yarısı sahibine iade 
edilerek diğer yarısı hazineye irat kaydolunur. 
Ancak istidası reddolunduğunun kendisine 
tebliği gününden itibaren üç ay zarfında 
müsted'i tarafından tescil talebile diğer bir 
istida verilirse evvelce tediye edilen meblağ 
ikinci istida için alınması lazım gelen resme 
mahsup edilir. 

İKİNCİ MADDE — Aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — .» » 



- 8 
Maliye encütiieııiniıı tadili 

28/Nisan/i304 tarihli alameti farika nizamna
mesine müzyyel kanun layihası 

MADDE i — iktisat encümeninin tadili 
Veçhile kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — İktisat encümeninin tadili 
veçhile kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — İktisat encümeninin tadili 
veçhile kabul edilmiştir 

T S ^ B ^ » » * J 



iv 



Sıra No 97 
Inhisan duhan kanununun kirk beşinci maddesine müzeyyel 
1332 numaralı kanunun birinci maddesinin ikinci fıkrasının 
tadiline dair ^3 numaralı kanun layihası ve Maliye ve Bütçe 

encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 22- \ \ -<)'JŞ 

Muamelat mildürlalr'û 
Sayı :ıj:7fj 

11. 31. M. Yüksek Heisihjme 
İnhisarı dulum kanununun kirk beşinci maddesine müzeyyel 1332 numaralı kanunun birinci 

maddesinin ikinci fıkrasını fadilen Maliye vekâletince tanzim olunan ve İcra vekilleri Heyetinin 
18/11/928 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun layihası esbabı mucibesile 
beraber takdim olunmuştur . 

Muktazasımn ifasına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim . 
Başvekil 

İsmet 

ashabı mucibe 
İnhisarı duhan kanununun kırk beşinci maddesine müzeyyel 28 Mayıs 1028 tarihli ve 1332 

numaralı kanunun birinci maddesinin ikinci fıkrasında (tayin edilen inhisar anbarlan hudut ve 
istikameti dahilinde nakledilirken tutulan tütünler tahrirde tesbit olunan evsafa muvafık olduğu 
takdirde musaderesile beraber yirmibeş kuruş cezaya tabi tutulur) diye mıharrerdir. İşbu 
fıkrada muayyen cezayı nakdinin tutulacak tütünlerin kilosuna ait olacağı birinci fıkra delaletile 
anlaşılmakta isede ibarei kanuniyede cezayi nakdi kiloya tahsis olunmayarak alelıtlak tutulan 
tütünlerden yirmibeş kuruş alınacağı musarrah olmasına ve mevattı cezaiyede kıyas ve istidlal 
cari olmıyacağına binaen maddei mezküre ıtlakı veçhile tatbiki zarureti hasıl'olmuştur. 

Zühulen oyolda tesbit edilmiş olması kuvvetle melhuz bulunan fıkrai mezkııre hükmünün 
B. M. M. nce tadili zımnında icap eden kanun layihası tanzim ve takdim edilmiştir. 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni. 

Kurar M' 7 
Maliye eneümeni mazbatası 

YÜKSEK RİYASETE 

İnhisarı' duhan kanununun 45 inci maddesine müzeyyel 1332 nuıuaralr ve 28-Mayıs 1928 
tarihli kanunun birinci maddesinin ikinci fıkrasının tadiline dair Başvekâletin 22-1 1-1928-ve 
^ 5 numaralı teskere ve esbabı mucibesile encümenimize havale olunmakla tetkik ve müzakere 
olundu, 



- 2 -
Hükûmetin esbabı mucibesinde zikredildiği veçhile ( Kilo) tabirine ihtiyaç olup bu tabir 

unutulmuş olmak melhuz bulunduğundan o yolda tadili encümenimizce de muvafık görülmüş 
ve kanun layihası bir isim ilavesile aynen kabul edilmiştir. 

Âza Âza Âza Âza Kâtip Mazbata muharriri Mal. E, Reisi 
Konya Kastamonu Gazi ayintap Samsun 
Fuat Remzi AliRana 

Âza. Âza Âza 
Konya Bayazit M. Sami 

T. Fikret İhsan 

T. B. M. M. 
B. Encümeni 

Mazbata No 51 
Fsas M; „•£•„ 

Bütçe encümeni mazbatası 
RİYASETİ CELİLEYE 

İnhisarı düharı kanununun 45 inci maddesine müzeyyel 28 mayıs 1928 tatihli ve 1332 numaralı 
kanunun 1 inci maddesinin 2 inci fıkrasının tadili hakkındaki kanun layihası Maliye encümeni 
mazbatasıyie birlikte encümenimize tevdi kılınmağla Maliye Vekili Bey hazır olduğu halde 
tetkik ve müzakere olundu. Bu bapta Hükümetin esbabı mucibesinde de izah edildiği veçhile 
1332 numaralı kanunun 2 inci fıkrasında mevzu balıs cezayı nakdinin siyakı ifadeden 
anlaşıldığına göre bir kiloya ait olması lazım gelmekte ve burada her nasılsa kilo tabirinin 
zikredilmemiş olması tereddüdü mucip olduğundan yenia layiha ile bu noksanın ikmali talep 
edilmektedir. Layiha bu esbap ve izahat nazarı dikkata alınarak encümenimizce de kabul 
edilmek muvafık görülmüş ve Maliye encümeni şekline nazaran 1 inci madde metninde 
(belıer kilo) suretinde bir tevzilı ve 2 inci ve 3 üncü maddelerde tertip ve ibareye ait cüzi 
tadilat yapılarak hazırlanan layihanın Heyeti celileye arzına karar verilmiştir. 

18/2/1929 
K ' R 

Sivas ^ Balıkesir İsparta Erzurum Bursa Edirne 
M. Renizi Ali Şuur i Mükerrem N. Atııf Muhlis Şakır 

Bey imzada bulunmadı 
Bursa Yozgat Niğde Niğde Oireson Samsun 
Asaf S. Sırrı Faik M. Ata M. Kâzım Adil 

Hükümetin tekti fi 
Kanun layihası 

MADDE ı — İnhisarı dulıaıı kanununun 
45 inci maddesine müzeyyel 28-5-928 tarihli 
ve 1332 numaralı kanunun birinci maddesinin 
ikinci fıkrası berveçhi ati tadil edilmiştir. 

(Tayin edilen İnhisar ambarları hudut ve 
İstikameti dahilinde nakledilirken tutulan 

Maliye.encümeninin tadili 
İnhisari duhan kanununa müzeyyel 1332 uuma-

rali kanunun birinci maddesinin tadilne dair 
kanun 

MADDE l — İnhisari duhan kanununun 
45inci maddesine müzeyyel 28 -\T-928 tarihli 
ve 1332 - numaralı kanunun birinci madde
sinin ikinci fıkrasi berveçhi ati tadil edil -
miştiı* 

[ Tayin edilen inhisar ambarlan hudut ve 



IHılçejMicümcHtinJn tadili 
İnhisarı duhan kanununun 45 inci maddesine 

müzeyyel 1332 numaralı kanunun birinci 
maddesinin ikinci fıkrasının tadiline dair 

kanun layihası 
MADDE l — İnhisarı duhan kanununun 

45 inci maddesine müzeyyel 28 mayıs 1928 
tarihli ve 1332 numaralı kanunun «. ı a» inci 
maddesinin «2» inci fıkrası aşağıda gösterdiği 
veçhile tadil olunuştur: 

«Tayin edilen inhisar ambarlan hudut ve 



tütünler tahrirde tespit olunan evsafa muvafık 
olduğu "takdirde müsadere ile1 beraber beher 
kilo veya küsurundan yirmi beş kuruş cezayı 
nakdi alınır. ) 

MADDE 2 T- Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

- iyiADDE 3 — Bu kanunun icrasına Maliye 
ve'Adliye Vekilleri memurdur. 

18-11-1928 
M.M. V. Ad. V. 

Al. abdiiüıalik Mahmut Esat 
Ma. V, 

5. Saraçoğlu 
"ik V. 

M. Rahmi 

Ha. V. 
Dr. Riljtü 
N. V.' 
Recep 

Bş. V. 
ismet 

Da. V. 
Ş. Kava 
Mf. V. 
M. N. 

içtimada bulunmadı 
S. M. İ. V. 
Dr. Refik 

istikameti dahilinde nakledilirken tutulan 
tütünler tahrirde tespit olunan evsafa muvafik 
olduğu takdirde müsadere ile beraber kilo ve 
ya küsurundan yirmi beş kuruş cezayi nakdi 
alınır. 1 

MADDE 2 
muteberdir . 

Bu kanun tarihi nesrinden 

MADDE 3 — Bu kanunim icrasına Maliye 
ve Adliye vekilleri memurdur . 



istikameti e dahilinde nakledilirken tutulan 
tütünler tahrirde tesbit olunan evsafa muvafık 
olduğu takdirde müsadere ile beraber beher kilo 
ve küsurundan 25 kuruş cezayı nakdi ahnır.» 

MADDK 2 — Bu kanını nesri tarihinden 
muteberdir. 

MADDİ: 3 — Ihı kanunun ahkâmını icraya 
Adliye ve Maliye vekilleri memurdur. 




