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: rin tekaüt müddetlerinin sureti hesabını 
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1 - SABIK 2ABIT HÜLÂSASI 

(^.vtÇipua paşanın- riy0*e41erile akdolunarak 
D e v i e t ^ m ^ p H a r ; , v* limanlan Umumî İda-
resirifû'' teşkilât kanunu ile sayım kanununa 
müteallik 'ÎM'j Ve üç şahsın İdamına mütedair 
üç kıtfc'ttulebatâfüe * Millî Nudafaa Vekâleti bttt-

tarifesine , Hükümetle Izmır-IÇasaba ,ve Şark 
'SemirybMari' Şirketleri ârasıftda^mün'akit mu-
kai?elw^ıtfdj?ev tamir !;felediyeeiace • yapılacak 
î tikafa f̂» ,,^k«iîUğe haaıriık deBsldui «kutan 

! ^ f t û e c e P n w r & ; JSBkU î ü ç ü k ^ a b S 
-&aaş*httâ', ^u^İf t i lmiyeslnV, âskörl terti 

ıkaaun-sntan îbazı. maidûleriûin, tadiline tısyina-t 
,yeflyera kânununa, bazı •-.maddeler ve memurjn 
Jkajıuauûun 8, ve .32 inci madçLeierine birer 
fıkra" tezyiline, 'iki eİçilik binası arsasının 
sâtitJmaslnâ/'kibrlt ve çakmaklara, maaşatın 
toVhit r» 1 teadülü , kanununa madde tezyiline 
mftteayifc işşnuö lâyihaları müzakere ve kabul 
odüdiktcn,,sonra pazar. günü toplantfmak jütlere 
celse tatil edildi . 

ı . • ' . ' « . ' 
Kâtip tr Kâl4p Reis 
Denizi " Tokat 

\HlRİlŞtii^ S.Tevfik ' Kâzım 
iJfB '_' HAVALE EDİLEN5 fivBAK 

Tezkereler 
'* 'i' - ' kabahatlerin af fi v«J lbâzi 'dûrümlerin 

takibat t ve cezalarının v te.çJJUne, , dair olan 
kânunun tatbikatmdaki tereddütlerin tefsirine 

, dair^Ba^sekâlet tezkeresi (Adl iy i Eneümeriine) 

<',W 

1 ;'.'' liİîlİÎNCİ 6EI&E 
Açılma saati: İİ,1Ü>' 

, - ' " . i * S i . • - ' 

,.!.-. [Hels:/Coar/w Paşa,]^ 
MÜTteK- AW*B. ( YQ£QAT ), / /^ f l r gtytf AKDENİZLİ ) 

\S rM • ' ' \ i , ' 

' V ^ * * B ^ 

3 - RİYASET DİVANININ HEYETİ .UMUM*YEY& MARUZATI 

1 — Ma"a§ Mebusu Nurettin Bty in,vefatı 
-,4i«iS't*rt Efendimv kiymetlr arkadaşları

m d a » *Mi*raş Mebö&u Nurettin- Beyin, vefatını 
ifammtfmmktbirlMe arzederken ark&daşianma-

<İa arzı taziyet ederim. ( Allah rahmet etsin 
sesten ) 

Arkada^imıkn ruhuna hürmeterı iki dakika 
Meclisin sükût'etmesini rica ederim. (İki da
kika sükı&edilmiştir ) 

4 - İNTİHAPLAR 
. 1 /-*- Şurayı Devlet demd dairesi > reisliğile 
Suretin Devlet âzatığtm münasip görülecek 
&WtM& intihabı hakkında ^~ numaralı B. V. 
tmkwmw Adliye ve Dahiliye 'Encümenlerinden 
mürckbffî' Multâelü Encümen, mazbatası 

' Kfcîs — Dahiliye ve Adliye * Encümenleri 
nfâ'zbatirlan okunacak ve ondan sonra intihap 
•yapılacaktır. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Reislik için 

Adlîye,Müsteşarı Fuat B. 
Temyiz Mahkemesi âzasından Fuat Hulusi B 
Temyiz Mahkemesi âzasından Reşat B. 

Âzalık için , . 
Mülga Şurayı Evkaf âzasından Kemal Atıf B. 
Yozgat Valisi Ali Rıza B. 
Manisa Valisi Nusret B. 

-247 
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Şurayı Devlette inhilâl eden DeâVi Dairesi 

Reisliği ile bir âzahk için teşkilâtı esasiye ve 
Şurayı Devlet kanunları mucibince münasip 
zevatın intihapları hakkında Baş Vekâletten 
varit olup Riyaseti Celileden Dahiliye ve Adliye 
Encümenlerine havale buyrulmuş olan tezkere 
Adliye ye Dahiliye Vekilleri Beyefendiler hazır 
bulundukları halde müzakere olundu. 

Şurayı Devlet kanununun üçüncü maddesi 
mucibince teşekkül eden müşterek encümence 
mezkûr kanunun beşinci maddesinde muharrer 
üç zatın reislik ve diğer üç zatın da âzahk 
için namizet intihabına ve keyfiyetin Heyeti 

Umumiyeye arzına karar verildi. 
Adliye ve Dâhiliye Müşterek 

Encümenleri Reisi 
Manisa 

Mustafa Fevzi' 
Reis — Efendim, bu namzetler meyanından 

bermucibi kanun Meclisi Âli bir reis ve bir 
âza intihap edecektir. Hademe kutuları gezdire-
cekdtir. Herkes reyini, rey pusulasını katuya 
atmak suretile, istimal buyursun. Namzetlerin 
isimleri arzu ederseniz tekrar okunsun ve isti-
yenler isimleri yazsınlar. (Namzet listesi tekrar 
okundu ) ( İntihap yapıldı ) 

MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

/.— 28mayıs 1928 tarik ve* 1331 numaralı 
kanunun 7 inci maddesinin tefsiri hakkında^ 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Dahiliye, Mali
ye ve Bütçe Encümenleri mazbataları [1] 

TEFSİR FIKRASI 
28 mayıs 1928 tarihli ve 1331 numaralı 

temlik kanununun yedine maddesi ile 13 eylül 
1331 ve 15 nisan 1339 tarihi kanunlara tev
fikan vazıyet olunan ve edilecek olan emvali. 
gayri menkule hazine namına keydedilmiş hük
münde olduğu ve eshabimn bunların ancak 
1331 sensi iptidasındaki kameti mukayyedele-
ri üzerinden haklan mahfuz tutulduğu cihetle 
bu emvalin bilahare ister muhtelif kanular mu
cibince tahsis, tevfiz edilmiş, ister satılmış 
veya hazine uhdesinde muhafaza edilmiş olsun 
13 eylül 1331 ve 15 nisan 1339 tarihli 
kanunların tatbiki aleyhine Şurayi Devletçe 
bir hüküm verilmedikçe eshabına aynen iade
sine imkânı kanunî olmadığı gibi 28 mayıs 
1928 tarihli kanunun gerek neşrinden evvel, 
gerek neşrinden sonra hükmen tahakkuk etmiş 
veya edecek müstahaklarına da aynen iadesine 
cevaz veri İm i yer ek ancak eshabına veya hükmen 
tahakkuk eden'veya edecek olan müstahaklarına 
bu emvalin 15 nisan 1341 tarihli kanuna tev
fikan 1331 senesi iptidasındaki kıymeti mukay-
yedelerinin verilmesi ve bunda da 15 nisan 
1341 tarihli ve 622 numaralı kanun ahkâmı
nın nazarı itibara alınması maksuttur. 

Beis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen-

/ / / 242 numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur. 

ler... Kabul edilmiştir. 
2 — Şibin Karahisa Mebusu İsmail Beyin 

bilumum askerî malûllerin terfihi hakkındaki 
kannunun 7 inci maddesinin tefsirine dair 8$ 
numaralı takriri ve Millî Müdafaa ve Bütçe 
Encümenleri mazbataları [1J 

Reis —• Mazbatayı kabul edenler ... Kabul 
etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

3\"-\Muallim mektepleri mezunlarından 
olup mükellefiyetini bitirmeden meslekten ayrıl
mış olanlardan veya kaydı silinen talebeden 
alınacak tezminvt hakkındaki 1338 numaralı 
kanunun tefsiri hakkında ^a numaralı Başve
kâlet tezkeresi ve Maarif ve Bütçe Encümenleri 
mazbataları 

RİYASETİ CELİLEYE 
Muallim mektepleri melunlarından olup 

Mükellefiyetini btirmeden meslekten ayrılmış 
olanlardan veya kaydı silinen talebeden alına
cak tazminat hakkindki 1338 numaralı kanu
nun tefsiri talebine dair Baş Vekâlet tezkeresi 
ve Maarif Encümeni mazbatası encümenimizde 
tetkik olundu. 

Kanunun maddeleri sarih olduğundan 
tefsire mahal görülmemekle beraber mes'ele, 
Sivas ve İstanbul mebussları Alaatin ve Nuret
tin Ali Beylerin teklifleri üzerine kabul olunan 
«Muallim mekteplerine alınacak kimsesiz, şehit 
evladı talebaden kefaletname alınmaması » 
hakkındaki kanun ile halledilmiş olduğından 

/ / / 237 numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur. 

- 2 4 8 -
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ayrıca bir muameleye haeetkalır&dığınm Hey'eti 
Celileye arzına karar verilmiştir. 

? ' Bütçe Encümeni Reis Vekili 
istanbul mebusu 

Fuat, 
Reis — Mazbatayı kabul edenler .... Kabul 

etmiyenler... Kabul edilmiştin 
4 — Sabık Ergani Valisi Rifat Beyin, 

kırmızı şerüli İstiklâl madalyasile taltifine 
dair Milli Müdafaa Encümeni mazbatası [lj 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

5 — ^numaralı şose ve köprüler kanunu 
lâyihası ve Nafıa?Dahiliye ve Bütçe Encümen
leri mazbataları [2] 

Reis — Bu kanun lâyihasının müstaceli
yetle müzakeresi teklif olunuyor . 

Müstaceliyetle müzakeresini kabul edenler... 
Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir . ; , 

Heyeti umumiyesi hakkında, söz isteyen 
varmı?.. Maddelere geçilmesini|kabul edenler... 
Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Şose ve köprüler kanunu 

Birinci fasıl esas maddeler 
MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyetindeki 

bütün şoseler ile köprülerin inşa ve tamirlerine 
ve iyi bir halde muhafazalarına ait vezaifin 
tanzim ve idaresi Nafıa Vekâletine mevdudur. 
Bu vazaiften vilâyetlerce ifası lâzım gelenler 
aşağıda gösterilmiştir . 

Beis..— Maddeyi reye koyuyorum kabul 
edenler...Kabul etmiyenler ...Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Devletçe mühim görülen' 
şoselerin umumî istikametleri , iktisadî ve 
askerî noktai nazarlara tevafuk edecek tarzda 
alâkadar makamlarla tespit olunur. Bu hususta 
halen mevcut şoseler göz önünde tutulacağı 
gibi hiç olmıyanlar da hesaba katılır. Bu şose
lerden inşâ ve ikmal edilenler mîllî şose 
ismini alır. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

/ / / 238 numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur. 

[2] 233 numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur. 

MADDE ii — Millî - şoseler dördüncü 
maddedeki iş programı dairesinde beşinci 
maddedeki esaslara riayet olunmak şartile 
Nafıa Vekâletince yapılır. 

Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir, -

MADDE 4 — Büyük köprüler ve millî 
şoseler Nana Vekâletinin teklifi üzerine İcra 
Vekîlteri Heyetince tayin edilecek sırayı 
takiben yaptırılır. 

Ankara cıvan şoseleri ve büyük köprüler 
den mühimleri ilk sıraya konur. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Milli şoselerin yeni yapıl
masında ve esaslı tamirlerinde fennin son 
tarakki esasları tatbik edilir (Bu esaslar ve 
şoselerin bütün evsaf ve şeraiti Nafıa Vekâle
tince tanzim olunur) 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler ... Kabul edillmiştir. 

MADDE 6 — Bitirilen millî şoseler ve 
köprüler derhal mütemadi tamirata tabi tutulur. 
Bunun için de Nafıa Vekâletince ayrı talimat
name yapılın 

Ijteis — Kabul edenler ... Etmiyenler .... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Vilâyetler aşağıda gösterilen 
işlerle meşgul olurlar: 

A - Mevcut ve üzerinden geçilmekte veya 
başlanmış olan şoselerle mücavir vilayetlerin 
hudutlarına takarrüp etmiş olan aksam arasın
daki irtibat yolları (Vilâyetlerin bu gün yapılı 
olan şoseler ve teferruatı üzerindeki mesaisinde 
takip edilecek gaye. bunların gidiş ve gelişe 
ve geçide elverişli olacak surette tamiî* ve 
muhafazalarıdır). 

B - Mevcut olmayıpta vilâyet hususî idare
leri tarafından yapılması mahalleri için faîdeli 
görülen yeni yollar. 

C - Devletçe görülecek lüzum jizerine inşa
sı vilâyetlere tevdi edilecek yollar. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyenler 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8—Vilâyetlerin yedinci maddenin 
(A) fıkrasında gösterilen şose işleri için umumî 
meclislerce üç senelik bir program yapılarak 
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vilâyetler tarafından Nafıa Vekâletine gönderi
lir ve vekâletçe aynen ve ya tadileh tasdik 
edilecek şekilde tatbik olunur. Yedinci maadde 
nin (B) fıkrasındaki yolların mebde ve münte-
ha noktalarının tayini vilâyet umumî meclis
lerine aittir. Nafıa Vekâleti bu yolların mebde 
ve münteha noktaları hakkında mütalea beyan 
etmez.. Yalnız inşaatın ve güzergâhın fennî 
şartlarını veyolun tulü ile tahsisatına nazaran 
icra kabiliyetini tetkik eder. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen -
ler... Kabul edilmiştir. 

f İkinci faaıl - Miikolbfiyol 
^ MADDE 9 — Türkiyede sakin on sekiz 
yaşından (18 dahil) altmış yşına (altmış dahil) 
kadar her erkek nüfus yol mükellefiyetine 
tabidir. Yohnükellefiyeti bedenen ve bizzat 
çalışmak istemiyeııler tarafından nakten ifa 
edilir. Ancak maluliyeti sabit oları fakirlerle 
haytta beş evladı olanlar bilumum mektepler
de tahsilde bulunanlarla silâh altındaki ordu 
ve jandarma efradı yol mükellefiyetinden 
muaftır. 

Türkiyede oturan ve ellerinde kanunen ika
met tezkeresi bulunan ve bulunması lâzım 
gelen ecnebiler Türkiyede altı ay ikamet eyle
dikten sonra kanunun onuncu maddesinde 
gösterilen şerait dairesinde yol mükellefiyetine 
tabi olurlar. Bunların mükellefiyetleri naktidir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile siyasî münasebatta 
bulunan Devletlerin diplomasî ve şehbenderî 
memurları ve bunların maiyetindeki ayni Dev
let tebiiyetini haiz memurlar mütekabiliyet 
şartile bu mükellefiyyetten müstesnadır . 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE l O — Bir senelik bedenî mükel
lefiyet vasati kuvveti haiz bir amelenin on gün
de yapabileceği iş miktarından İbarettir. Bir 
günlük iş miktarı fennî bir surette Nafıa Vekâ
letince tespit olunur. Bu hususta Nafıa Mecli
sinin reyi alınır. 

Naktt mükellefiyet senede maktuan 8 liradır. 
Buna yol paran denir ve vilâyetler umumî 
meclisince tespit edilecek zamanlarda ve iki 
müsavi taksitte alınır. Taksit zamanları valiler 
tarafından bir ay evvel neşrü ilân olunur. 

Yedinci maddenin (B) fıkrasında gösterilen 
mahallî yollara sarfedilmek üzere ledelicap 
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vilâyet umumî meclisleri karariîe senelik bedenî 
mükellefiyet on iki güne iblâğ- edilebilir. Ve 
bu takdirde o vilâyetin yol parası on liraya 
çıkarılır. Bundan hasıl olacak fazla para 23 üncü 
madde mucibince bırakılacak kısımdan başka 
olarak hususî idarelere terkolunur. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Umumî, hususî, ve mülhak 
bütçelerden ve belediyelerden ve Devlete ait 
müessesat ile imtiyazlı ve ruhsatlı şirketler
den maaş, tahsisat ve ücret alanlar yol mükel
lefiyetlerini bulundukları mahallerde mart ve 
ağustos aylarında iki müsavi taksitte nakten eda 
ederler. Bunlardan yol mükellefiyetleri başka 
mahalde tahakkuk etmiş olanlar hakkında tah
sili yapan vilâvetçe, tahakkuku yapan vilâyete 
kaycli kapadılmak üzere malûmat verilir. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir 

MADDE 12 — Mükellef amele, bulunbtığu 
vilâyet dahilinde ikametgâhından nihayet on iki 
saat mesafe dahilindeki yol ve köprü işlerinde 
çalıştırılır. Bu mesafe dahilinde yol ve küprü 
işlesi bulunmadığı halde bunlar vilâyet dahi
linde ve ayni mesafede Nafıa Vekâletinin mü
saadesi le su işlerinde ve sair lüzumlu nafıa 
inşaatında da çalıştırılabilirler. Mükellef amele, 
mühendisler tarafından vilâyet dahilinde vucüde 
getirilecek işe göre yapılacak tertibat daire
sinde mahallî Hükümetince iş manilerine sevk 
olunur [Bu tertibatta hem amelenin nisbeten 
en yakın yerde çahması hem işsiz bırrkılına-
ması nazarı itibara alınır]. 

Mükellef amelenin mesai zamanlan bütün 
amelenin çalıştırılmasını mümkün kılacak veç
hile inşaat mevsimlrinde senede beş aydan 
dun olmamak üzere vilâyet umumî meclisle -
rince tayin olunur. 

Reis — Kabul edenler.. Kabul etnıiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE İÎV— Yol mükellefiyetinin tahak
kukundan sonra başka vilâyette bulunan 
mükelleflerden nakten ifayi mükellefiyeti taahhüt 
etmiş olanların yol paraları bulundukları vilâ
yetçe tahsil olunur ve mensup oldukları vila
yete gönderilir. Bunlardan bedenen ifayı mükel
lefiyeti taahhüt edenlerin mükellefiyetleri bu
lundukları vilâyetçe yaptırılır. 



Kabul etmiyen -H«fe — Kabul edenler.. 
ler.V. İ<ajDÜl edilmiştir. 

; MADDE 44 =-r- Mükellefiyetlerini bedenen 
ifaı-etmeği» taahhtü eyledikleri halde bunu yap -
mizanlar vgya mükellefiyetler ini* ikmal etmeden 
inşaat .mahallerini bırakanların^! rriükelef iyet-
leniîiakteaıtahsil otonurt : 

Reis — Kabul edenler... Kabulı etmiyen -
lev .̂iKa^Uİ -edjjrnijgtşy . — ^ ^ M ; : ^; ^ 

MÂDÖfi1 15—"' Yol vergisiîe/ mükellef 
eşhasın' isimleri muhtar ve ihtikar meblislerı' 
tarafından her senenin şubat' ayi iptidasından 
nisan ayı nihayetine kadar cetvelj mahsusla 
muhas^bei hususiyelere bildirilir ve mühasebei 
hüsüsiyelerce o senenin mayıs ayi zarfında 
tahakkuk ettirilir. Mükellefiyetlerini nakten veya 
bddenen'ödemek isteyenlerin İsimleri cetvelde 
işaret olunur. 

E^ls™ Kabul edenler..: Kabul etmiyenleiY.. 
Kabul edilmiştir. 

'MADDE i O — Beden! mükellefiyetini'ifa 
eden her şahsa ayrı ayrı ifayı' hizmet vesikası 
verilir. İşbu vesikalar inşaata memur olan fen 
memuru ve mutemet tarafından-müştereken 
imza, olumv 

j>. Bedenî mükellefiyeti taâhüt eden her şahis 
bizzat çalışmağa mecburdur. Yerine başkasını 
göndermesi kabul edilmez, kanun hilâfına 
şahsî bedel olarak gidenlerin hizmetleri sayıl -
mayıp gönderenlere yeniden mükelfiyetleri ifa 
ettirilir.- ; 

Tioiş —Kabul edenler... Kabul etmiyen -
ler,.; Kabul, edilmiştir. 

MADDE 17 — Yol parsı hususî idareler 
tahsildarta tarafından tahsili emval kanununa 
tevfikan'tahsil ve mukabilinde mükellefe 
makfeuz ita olunur. Daimî veya muvakkat 
tahşildarîn tayini mümkün plmıyan yerlerde 
tahsilat muhtar; veya vekillerine yaptırılır. An
cak Nafıa ve Maliye Vekâletlerince tespit edile
cek serlerde :on sekizinci nıadddede gösterilen 
nisbette ikramiye verilmek şartile yol paralarının 
maliye:. tahsildarları na tahsi 1 ••. ettirilmesi de 
caizdin*? 

Reis — .Kabul edenler... Kabul etmiyen— 
ler... »sKabul edilmiştir. 

MADDE 18 — Muhtar veya vekiline 
tahakkukatın yüzde altmışını tahsil ettiği 
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takdirde tahsilatın yüzde .biri, yüzde yetmiş 
beşini tahsiLettigi takdirde .yüzde ikisi,;, bun
dan. yukarf̂  tahsilat; yaptığı,surette yüzde .üçü 

;1aidat olarak verilir. Tahsildarlara yüzde yetmiş 
beştahşjlat için yüzde bir ve ;;daha ;y;ykarı 
tahsılâî için yüzde iki ikramiye verilir,., 

Reşit B. ( Gaziantap ) — Bir nsuaL 
soracağım efendim. Tahsildarlara esasen maaş 
veriliyor, birde ayrıca: ikramiye hîçiri verilmek 
lâzım geliyor? [ r' ': 

:&afıa Tekili Refeepl*. (&fttahyş[);'—' 
Yol mükelefiyetini para : i le ' ' ödeyeriıiyecek 
olanlardan' tahsil vasıtası, şimdiki yapığımız 
kanunda, eskisinden bir fazlasile dörttür; Öirisi 
idarei hususiye tahsildarları, ikincisi idâieİ 
hususiyenin mevcut tahsildarları' kâfi gelmeyip 
yalnız yol parasını -tahsil için tayin edilecek 
olan Ücretti tahsildarlar.1 Üçüncüsü muhtarlar 
dördüncüsü de, buna iyi bir ilâve olduğunu 
zannederek kabul ettiğimiz vasıtalardır ki oda 

i bazı mahallerde ücretli ve bu işte meleke' 
sahibi olanları !istihdam edeceğimize Devlet 
tahsildarlarlanndan bu işi yapacak ve bu işle 
iştigal etmek üzere vakti mü; ait olan tahsil
darlardır. * 

Şimdi arkadaşlarım, yol parasının tahsili 
için geçmiş olan muhtelif muameleleri ve 
kanunları hatırlarsınız. Bundan evvelki-kanun
da hu, • tahsili muhtelife vasıtalarla - yapan 
vilâyetlerin, fazla parayı tahsil etmeğe imkân 
vermek üzere bizim bu kanunda • teklif ettiği
miz ücretten daha fazla ııaktî mükâfat'kon
muştu. Yani biz burada % 60 1 tahsil eden
lere % 1 dedik. ' Ötekinde % 5Q i tahsil) 
edenlere % 1 suretinde İdh Biz bu kanunda, 
tahsil mikyasını daha yukarı çıkararak ikramiye 
miktarını daha çok azaltmış oluyoruz: Fakat ş:u 
noktayı nazarı dikkati âlinize arzetmek isterim;, 
Yol parasını tahsil etmek üzere şimdiye kadar 
vazedilmiş olan ikramiye usul ve sistemini ve 
teamülünü bütün işlerimizi bu vergiden hasıl 

olacak paraya bağladığımız ve yapılacak şoseleri; 
millî .şoseleri yapmak teşebbüsüne girdiğimiz 
anda vehleten -. kaldırırsak bunun tahsili hak^ 
kında ehemmiyetli bir raime açmak ihtimali-
ve tehlikesi yardır. »İşte biz bunun içindir ki 
bundan evvejki kanuna nazaran verilecek 
ikramiyelerin % miktarını bu kanunla tenkis 
etmekle beraber esas ve ruhunu burada da 
ipka ettik. Bu tarzı tahsil bir müddet daha 
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devam eder ve tahsil melekesi artar da yeni 
bir teşebbüs ve bir tedbir yaparsak bunda bir 
adım daha ileri gitmek fırsatı gelmiş olur ve 
zaten daha şimdiden, verilen ikramiyenin 
yüzdesi tenkis edilmiştir. 

Reis —- Başka rnütalea varan ? Maddeyi 
kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 19 — Her mükellef o seneye 
mahsus vesika veya makbuzunu saklamağa ve 
arandığı vakit alâkadar resmî memurlara 
göstermeğe mecburdur. On ikinci madde mu
cibince her sene ,tayin edilen inşaat müddetinin 
hitamından bir ay sonra ihtiyar meclisleri 
kendi köy veya mahallelerinde sakin umum 
mükelleflerin bedenen ifayi mükellefiyet vesika
larını muayene edip mükellefiyetinti bedenen 
ifadan kaçmış olanların cetvellerini ait olduğu 
muhasebei husus jyeye verirler. Bu gibilerin 
mükellefiyetleri yüzde elli fazlasile nakten ve 
tahsili emval kanununa tevfikan istifa ve tah
sil olunur. Bu suretle tahsil edilecek fazlanın 
yüzde onu ihtiyar meclislerine ikramiye olarak 
verilir. 

Beis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Uçanca fasıl- Mal'i alık a m 
MADDE 20 — Yol parası bu kanunda 

tasrih edilen hususattan gayriye sarfedilemez. 
He i s— Kabul edenler ... Kabul etmiyen

ler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 1 — Yol parasından Nafıa 

Vekâletine kalacak kısımla umumî muvazene
den bu maksada tahsis edilecek para makine, 
silindir ve çadır ve diğer alât ve edevat ve sair 
inşaat malzemesi mubayaa, tamir ve işletilme
sine ve yol işlerine ait diğer hususata da 
saıfolunur. 

Heis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 22 '— Yol parası tahsilatı vuku-
buldukça her mükellef başına 8 lira hesabile 
tahsil edilen paranın yüzde ellisi şose ve 
köprüler için açılacak bir hesabı mahsusa 
kaydedilmek üzere Ziraat Bankalarına tevdi 
olunur. Ziraat Bankası idarei merkeziyesi her 
ay nihayetinde tevdiat yekûnlarını Maliye ve 
Nafıa Vekâletlerine bildirir. Maliye Vekâletince 

bu miktarlar bir taraftan varidat bütçesinde 
açılacak faslı mahsusa varidat, diğer taraftan 
Nafıa bütçesinde şoseler ve büyük köprüler 
nam ile açılacak faslı mahsusa tahsisat kaydolu
nur. İşbu tahsisattan senesi zarfında sarfı 
tahakkuk etmeyip bakiye kalan miktar, varidat 
ve masraf bütçelerinden tenzil ve imha ve aynı 
usul ile ertesi senenin varidat ve.masraf bü> 
çelerine yeniden kaydedilir. 

Encümen namına Mithat B. (Aydın)-* 
Şekli umumide « Köprülerdir » . Burada şose 
ve büyük köprüler yazılmıştır, umumî şekilde 
olmak üzere (Köprüler) yazılacaktır. 

İkinci bir nokta; matbaada bu maddenin 
nilıayetindebir şey unutulmuştur. Oda; Dahiliye 
Encümeninin 23üncü maddesinin son fıkrası olan 
( Yedinci maddenin (C) fıkrasında yazılı yol 
işlerinin ihtiyaç göstereceği para, İcra Vekilleri 
Heyeti kararile tahsis ve Vekâletin yol tahsisa
tından sarfolunur) ibaresi bu maddenin sonuna 
ilâve olunacaktır. 

Heis — Mııtalea varan efendim ? Madde
yi bu şekilde kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 3 — Vol vergisinin nakit kısmı 
tahsilatından mükellef başına s lira hesabile 
yarısı hususî idarelere bırakılır. Bu hissenin 
yekûnu 100 hesabile aşağıdaki şekilde sarf 
olunur: 

A - Yüzde yirmi miktarı; yol vergisine 
ait tahakkukat ve tahsilat ile mülkiye ve zabıta 
memurlarının yol işlerine müteallik harcırahları 
ve mükellef amelenin işe şevklerinde istihdam 
edilecekler için yapılması muktazi masarife 
karşılık olup vilâyet umumî meclisi ve encü
menlerinin ücretlerinden ve hususî muhasebe 
müdür ve memurlarının maaş ve muhassa-, 
sarından vilâyet hususî idaresi varidatı umumi-
yesine nazaran yol parasının nisbeti dairesinde 
tefrik edilecek hisse dahi bu kısımdan tesviye 
olunur. 

B - Vüzde ellisi; yedinci maddenin ( A ) 
fıkrasında mezkûr şoselere. 

C - Yüzde otuzu; yedinci maddenin (B) fık
rasındaki mahallî yollara sarfolunur. Mahallî 
icabat ( B ) ve ( C) fıkralarında zikredilen nis-
betlerin tadilini istilzam ederse Nafıa Vekâleti
nin mezuniyetile bu fıkralardaki nisbetler 
tadil edilebilir. 
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Vilâyet nafıa memur ve müstaiıdemlerimn 

keştügüzar harcırahları ve bunlardan vekâlet 
kadrosunda bulunmıyanlarm maaş, tahsisat ve 
ücretleri, silindir tamir ve işletmesi ve yol 
inşasına muktazi alât ve edevat ve çadır parası 
gibi müşterek masraflar işbu maddenin (B) ve 
( C ) fıkralarındaki işlere mahsus mebaliğden 
Nafıa Vekâletince tasdik olunacak bütçe muci
bince sarfoluriur. 

Vilâyetlerin yeni silindir ihtiyaçlarına Nafıa 
Vekâletince yardım olunur. J 

Reis — Kabul edenler... Kabul ctmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 4 — Bu kanunun huuudu dahi
lindeki işler için müteaddit senelere sarı teah-
hüdat icrasına Nafıa Vekili mezundur. Ancak 
teahhüt ve tediye miktar ve müddetine ait 
şerait ayrı bir kanunla tayin olununr. 

Re i s — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 5 — İnşaatı biten millî şoselerin 
tulile mütenasip mütemadi tamirat tahsisatı 
her sene nafıa bütçesine vazolunur. 

Millî şoseler üzerinden geçecek vesaiti 
nakliyeden bilâhare ayrı bir kanunla tayin 
edilecek şekil ve nisbet dairesinde vergi tahsil 
olunur. 

Encümen namına Mithat B. (Aydın) 
— Birinci fıkranın son satırında (her sene 
nafıa bütçesine vazolunur) den,miş. (Her sene 
hazineden nafıa bütçesine ) şeklinde tashih 
olunacaktır, ' 

Reis — Maddeyi o suretle tashih ettik 
efendim. 

Emin B. ( Eskişehir ) — Bir sual sora
cağım efendim: Yol geçicisinden şimdilik vergi 
almıyoruz, yalnız ileride almağı düşünüyoruz. 
Muvafık görülürse bu noktayı sırası geldiği 
zaman derpiş edelim. Zannederim ki esas iti-
barile yol geçicisinden vergi almak doğru 
olamaz. 

Nafıa Vekili Recep B. — Efendim; Bu 
maddeyi her okuyan zat, bilhassa müteselsilen 
muameleyi takip eden her encümen, Emin Bey
efendinin teklifini aynen yapmiştır. Halbuki bu 
maddeyi buraya koymağa bizi sevk eden esbabı 
mucibe izah edilecek olursa encümendeki muhte
rem arkadaşları ikna ettiği gibi Emin Beyefendi 
yi de! bu maddeyi koymak lüzumuna zannederim

in ikna edecektir. Yeni yapılaeak millî şoseler 
yapılıp işletmeğe açıldığı günden itibaren ta
miratı mütemadiyeye ihtiyaç gösterecektir .Yani 
yüz kilometroluk bir ,yolumuz olunca bu yüz 
kilametroluk şosenin fennî tamiratı mütemadi-
yesi ne tutuyorsa ve bu hususta stop , balâs 
ve saire ne lâzım geliyorsa derhal yapılacaktır. 
Teşriha hiç hacet görmiyorum. Sırf tamiratı 
mütemadiye zihniyetinin memlekete girmeme
sinden dolayı yalnız şoseler değil , uğrunda 
emek ve para sarf edilmiş her müessese zama
nın tabiî ve muayyen tahribatından mahv 
olup gitmekte ve memleket sermayesinin mühim 
bir kısmı bu suretle zayi olmaktadır. Şimdi 
biz mademki bu perensibe, bu sisteme giriyo
ruz; yapacağımız şoselerin tulu kâmili ile beş 
on sene sonra vücûde gelmiş olan şoselerin 
tamiratı mütemadiyesi masrafı çok olacaktır. 
Şoselerin asıl şebekesini husule getirmeğe 
hasrı lâzım gelen tahsisatın mühim kısmım 
mütemadi tamirat beledecektir. Halbuki 
mütemadi tamirat derpiş edilmeksizin ciddî 
bir şosecilik ve şose şebekesi yapmak fikri 
kabil tatbik bir fikir değildir. Madamki şoseyi 
düşünüyoruz, mutlaka tamiratı mütemadiye 
mefhumu lafzı murat değil, mukabili naktisi, 
tertibatı hakikisi ve karşılığı birlikte düşünül
müş olarak kanuna vazedilmiş olmak lâzımdır. 
Biz de bu tamiratı mütemadiye ihtiyacından 
dolayı dedik ki muvazenei umumiye her sene 
yapılacak olan millî şoselerin karşılığı - kanunda 
bu şebekeyi vücude getirmek için tahsis edi
lecek idarei hususiyelerden alınacak paralar 
hariç olmak üzere - hazine tarafından ilâveten 
verilecektir. Halbuki hazineye böyle bir yük 
yüklenirken bu yükün tabiî karşılığınff da 
düşünmek icabeder. Farz buyurun ki biz hede
fimize vasıl olduk, yirmi bin kilometroluk 
şosemiz oldu. En mütevazı fakat ciddi tamirat, 
kilometro başına 500 - 1 000 İranın sarfını 
müstelzimdir. Yirmi bin kilometroluk bir şebe
kenin daimî tamiratı on milyon liralık senevî 
ve daimî masrafı muciptir. Adam şu on 
milyon lirayı vermiyelim, yol zaten yoldur, 
beş altı sene daha biraz bekliydim ... İşte bu 
laubali yoldan gidilirse iki senesi böyle geçer. 
Üçüncü senesi adam tamiratı mütemadiye 
nedir? şose işte duruyor. Memleketimizde yol-
suzmu kaldık zihniyeti kaim olmaya başlar. 
Binaenaleyh uğruna bu kadar emek ve para 
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sarfedilen, Devletin en esaslı vasıtai muvasalesi 
derhal harap olmak tehlikesine maruz kalır . 
Şimdi Mz bünım karşılığım' derpiş ederken 
niçin vergiyi düşündünüz? denebilir. Halbuki 
bu şekilde bir şey düşünülürse tabiî onun 

y cevabrda ayrıca kabili arztıı\ Niçin düşündük 
niçin böyle düşündük ?.. Hazineden bu sene
den sonra milyonların sarfını müstelzim 
olacak bu tamiratı mütemadiye tahsisatını 
alırken onun karşılığı da şekli aslî üzerinde 
kanuna konulmak istenilmiştir. Fakat buyur
dukları; gibi o vergi kanununun müzâkeresi 
esnasında ahkâm ve şeraitini tespit edeceğiz. 

KwıînB. (Esk i şeh i r ) — Şehirde otu
ran Şehremaneti ne, t köyde oturan, vilâyete 
tarik bedeli namile bîr şey veriyor. İkinci' 
olarak buna bir vergi ilâve etmek benim hav
salama mülayim gelmiyor. Efkârı umumiyettin 
havsalasına da mülayim geleceğini kestiremi
yorum. Bendeniz diyorum ki buy urduğunuz 
işte esas itibarile bütün millet mutabıktır. 
Şimdiye kadar yapılan bütün esaslar heder 
olmuştur. Ancak Devlet tamirata karşılık 
bulamazsa elde bir tarîk bedeli Vardır. Buna 
zammetmek suretile indelicap bu tamirat 
karşılığını tedarik etmek bu şekilden daha 
mülayim gelir. Mademki bu gün faidesi yok
tur. Bendeniz zati alinizden rica edeceğim-
tatnirâta hepimiz iştirak ediyoruz, emelimiz 
budur, yapılan yollar daimî olsun - lazım 
olduğu vakit tarik bedeli dı^e bir''esasımız 
vardır. Buna tamirat namile bir parça ilâve 
edelim. Ayrı bir vergi koyarak - zaten barem 
kanununu yaptık, şunu yaptık - halkı müşevve-
şiyete sökmiyahm. Bendeniz tamirat noktasında 
fikri âlilerine iştirak ediyorum, tamiratı kabul 
• etmezsek beyhude yol yapmayalım. Fakat"yeni 
bîr vergi şeklinde efkârı ' umumiyeye bir 
şey göstermiyelim.'' İlâve edeceksek tarik 
bedeli diye bir çığırımız vardır, oraya ilâve 
edelim. f 

KnÜtt Vekili : Recep B. .<KulaJıya) — 
Arkadaşlar, Emin B. arkadaşımız meselenin 
aslına dokundu. ' Binaen aleyh müsaade buyu
rursanız bu hususta bazı maruzatta bulunayım: 
Diyorlar ki yol vergisi namile bir vergi veri
liyor, Verilen vergiden bu iş temin edilsin. 
'Bu günkü miktar itibarile buna imkan yoktur. 
Mevcut'vergiye zam etmeğe gelince bunda da 
müsaadeleriîe, hakku insaf yoktur. Çünkü vatan-
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I daşlar memleketin bütün yol şebekesini yapmak 

için muayyen ve maktu bir vergi veriyor. Fakat 
yolun üzerinden- mahsus mubaleğalı maksadı 
izaha medar olsun diye açık arzedeceğim - farz 
buyurun rugan iskarpinini ipekli bluzunu ve 
sairesini nakletmek üzere otomobil ve saire 
gibi vesaitle yolu eskitip yıpratan anasırın 
vücûda getirdrği rahneleri temizlemek için 
tamirat yapacağız, bu yolun tamirat parası 
için o yoldan ömründe bir defa ne kendisi 
geçen veya bir defa geçse bile yaşayış malze-

Lmesi namına kendisini alakadar eden hiç bir 
şey taşımamış olan köylü neden umum meya-
nmda vergiye mahkûm olsum Binaenaleyh bu 
noktai nazardan *da Emin B; arkadaşımızın 
taleplerinde bendeniz insaf görimiyorurn. 

Bir şey daha teklif -buyurdular. Arkadaşlar; 
vazii kanunun, Meclîsi Âlinin yaptığı, vaz 
ettiği her usul, her düstur efkârı umumiyenin 
aklı selimine hitap eder. Efkârı umumiyenin 
bizden tamiratı mütemadiyesiz şose talep 
edeceğini, tamiratı mütemadiye Qİsun fakat 
karşılığı ledelicap, hini hacette gibi mukabili 
kâfi' ve maddisi olmıyaıi mefhumlar olsun 

I demesini bendeniz, müsaadei âlinizle kabul 
etmiyorum. Tamiratı mütemadiyeyi bahemme-
hal yapacağız. Fakat karşılığı nedir ? Eğer 
hazine yirmi, otuz bin kilometroya çıkacak 
şoselerin on, onbeş bin kilometroluk tamiratı 
mıitemadiyesini, mukabilinde hîç bir şey 
almaksızın temin edeceğim derse o zaman 
diyeceğim yoktur. Fakat hazine, daha 15 sene 
20 sene, 30,40,50 sene istikbale hazırlanmak 
için yalnız imar mesaisinde değil, diğer husu-
sat için de çok para, çok emek sarfefmekle 
mükelleftir. Fazla söz mucibi sıda olur. Maru
zatım budur. ı ; -

Reis — Tahriri teklif yoktur. Maddeyi 
aynen reyinize arzediyorum. Maddeyi kabul 
edenler ... Kabul etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

i !üi'(lüııcü l'a.sıi - MiücO.iTik i'i'N'.ıitlelor 

MADDE 2<î •— Bütün memurini fennîye 
Nafia Vekâleti tarafından tayin'oiunür. Hususî 
idare bütçelerinde dahil ve nafıaya mensup 
kâtipler, hesap ve daimî ambar memufjarı 

i tamiratı mütemadiye çavuş ve amelesi, makjnis-
I tler ve muavinleri ve şoförler vilâyetler tarafı-

nidan tayin olunur. Bedenen çalışacak amelenin 
1 çalıştırılma sırasında lüzum görülecek muvakkat 
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kâtip;,t mutemet ve inşaat ye iştikş^ çavuşları 
ve ambar memurları vilâyetlerce yapılacak iş 
için valiler; tarafından tayin edilerek ücret ve 

; mâsrMm iit oldukları tahsisattan* verilir. 
"ytelttetçe yâpjİâcaK işlerde bu sınıf müs-

j tahdeinin İsafta Vekâletince vücude geti
rilecek teşkilâtın amirleri tarafından tayin, ücret 
ve^mâsrallar! Nafıa Vekâleti bütçesinin rnuvak-
kat -memurin ve : müstahdemin tertibinden 
tesviîie/ecttfc v , 

Kefe — Kabul edenler ,... Kabul etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir, 

MADDE 27 — Mahallî idareyi vilâyat 
kanununun işbu kanuna muhalif ahkâmile 542 
numaralı yol mükellefiyeti kanunu ve yolların 
tevhidi hakkındaki 113i nmaralı kanunlar 
mülgadır. 

R e i s — Kabul edenler ... Kabnl etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — 22 nisan 192e 
tarih ve 8.Î9 numaralı kanun mucibince 1930 
senesi nihayetine kadar hususî idareler varida
tının, yüzde onu, nispetinde muallim mekteple
rine tahsis, edilen paradan naktî yol mükelle
fiyetine isabet eden kısmı işbu kanunun 22 ve 
23 üncü rçaddfîleri mucibinceı Nafıa Vekâle
ti le vilâyetler hisselerinden yarı yarıya ayrılır. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen-
ler .., Kâbüledilntıştir. 

MADiDE 2 8 — Bu kanun 1 haziran 1929 
tarihinden nıuteberdir. 

:'.]fteist-.Tr Kabul edenler ... Kabul etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 0 —: İşbu kanunun" hükümlerini 
icraya Dâhiliye, Maliye ve Nafıa Vekilleri 
memurdur. 

Beis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

XiUj& Vekili Recep B. —^Arkada^ar; 
Emin Beyefendiye cevap vermek sadedinde 
arzetligim noktalardan; bir tane,.var ki biiah^ra 
hatırıma geldi: Yollardan vergi almak meselesi 
Meclisi Âlide mucibi müzakere bir zemin 
addolununca bunun bu zeminde söylenmemesi 
eksik addedilecek* hiahiyettedirr Binaenaleyh 
ontrda 'arzedeyim. Arl&daşlar ; her yoldan 
vergi alınacak değildir. Bu madde mucibince 
millî şoseler şebekesinden, ki bütün şeraiti 

fenniyeyf hali? büyük masraf ve külfetle 
vücude gelmiştir, yalnız bunlardan alınacaktır. 
Sonrâ  aikıacak vergi, şosenin üstünden geçen 
adamdan; deveden alınacak değildir. Böyle bir 
şey mevzu bahs olamaz. Hatta Hükümetin tekli
finde dört tekerlekli vesaiti nakliyeden alına
caktır kaydı vardır. İki tekerlekli köylü araba
ları hiç bir suretle mevzubahs değildir. Oto
mobillerle tonlarla eşya nakleden vesaiti nakli
yeden ve, ntünakateyi temin etmek sujgetile para 
kazananlardan, bu yolda kullandıkları vasıtanın 
tahribatiie mütenasip olmak üzere mütevaşi bir 
şey alınacaktır ve bunda muhîkkiyet yok diye 
oir iddia, zannederim, varit olamaz. Demir
yolu yapıyoruz. Demiryollarını . işletmek için, 
yaşatmak İçin, kâr için değil, vergi almıyor 
muyuz ?'.. Telgraf hatları geçiriyoruz, bundan 
da vergi aîmıyormuyuz. Bu hal bizde bir 
bit'at değildir. Bu suretle şeraiti fertniyeyi 
haiz "yaz kış her zaman mükemmel surette 
işler, tamiratı mütemadiyesi müemmen yol 
yapa» devletlerden bu kabil vergi almak 
istiyenter azdeğtldir. Propagandacıların bunu 
cahil'anasıra, sakal vergisi şeklinde çok mtt-
zir surette intikal ettirmeleri ihtimali şüphesiz 
beni rahatsız ettiği içirt bu noktada kısa 
malûmat-vermeği muvafık gördüm. Mesele 
basitçe bundan ibarettir. Buradan Sivasa üç 
arKadaş kilometre başına yüzpardan verdiği 
yüz lira otomobil parasına mukabil mesela yüz 
yirmi kuruşta yol vergisi versin ve bundan 
toplanan para ile daima yollan aynı halde bulun- , 
durıtrursak fenamı olur? , 

S^Ie^maıı Sırf ıB, (Yoz^p*)-*-Efendim, 
Emin Beyin mevzubahs, ettikleri ma4dede 
verginin hangi uevi vesaitten alınacağı ve 
miktarı, zikrediimemiştir ve millî şoselerden 
geçecek vesaitten alınacak ücret miktarı hakkında 
bir kanun yapılacağından bahs ediliyor. Mese
lenin münakaşasını o kanuna talik etmek lâzım . 
gelir. 

R e i s — Kanunun heyeti nmumiyesi 
tayini esami ile reyinize arzedtlecektir. 
Reylerinizi istimal buyurunuz. 

İntihaba rey verrniyen zevat varsa reylerini 
versinler, bu husustaki ara istihsali hitam 
bulmuştur. 

Rahmi B. ( Sivas ), Hamdi B. (İstanbul ), 
Hamdullah subhi Bv (İstanbul), İhsan B. 
( Ankara), Doktor Mustafa B. ( Çorum ) kura 
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ile reylerin tasnifine memur edilmişlerdir. 

6 —Samsun salıil Demiryolları Türkiye Ano
nim Şirketlerinden satın alınacak hisse senetleri 
hakkında g|7 numaralı kanun lâylhnsı ve Nafıa 
ve Bütçe Encümenleri mazbataları [1] 

Reis -— Müstaceliyetle müzakeresini Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isti yen 
yoktur. Maddelere geçilmesini kabul edenenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Samsun sahil demiryolları hisse senedatmın 

mubayaasına dair kanun 
MADDE 1 — Samsun sahil demir yollan 

Türk anonim şirketinin beheri on lira kiymetin-
de bulunan yirmi beş bin hisse senedinin ma-
ktuan yüz elli bin liarya kadar mubayaasına 
mezuniyet verilmiştir. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince 
mubayaa olunacak hisse senetlerinin bedeli 
Devlet Demir yollan ve Limanları İdarei Umu-
miyesi bütçesinin 13 üncü inşaat, tesisat, 
malzeme ve istikşafat, kontrol masarifi ile * 
işletmeye açılacak hatlar masarifi umumiyesi 
tahsisatından yapılacak tasarruftan tesviye 
edilecektir. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabulj edilmiştir. 

MADDE 3 .—, İşbu hatta ait olup ahali 
yedinide bulunan diğer hisse senedatıran da 
bedelleri Devlet Demir yolları 10,28,1929, I 930 
senesi bütçeleri tasarruf atından verilmek üzere 
mubayaasına mezuniyet verilmiştir. 

Reis—Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Reis—Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye ve Nafır Vekilleri memurdur. 

Reis — Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.! 
Kabul edilmiştir. 

/ / / 236 numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur. 
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Kamın tayini esami ile reyinize arz edile -

çektir. 
7 — Aankara Şelıri İmar Müdürlüğünün 

teşkilât ve vezaifine dair olan kahuna müseyyel 
•§fe numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye Encü -
meni mazbatası. [1] 

Reis — Müstaceliyetle müzakeresini kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mutaiea yoktur. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Kabul 
etmiyenler.. kabul edilmiştir. 
Ankara Şehri İmar MÜdiriyeti teşkilat ve 
vezaifine dair 1351 numaralı kanuna müzeyyel 

kanun 
MADDE 1 — 1351 numaralı kanım muci

bince İcra Vekilleri Heyeti kararile kat'iyet ke-
sbedecek plan, proje ve programa tevfikan imar 
rmntakası dahilinde yapılacak bilumum inşaatın 
harita, plan ve programa mutabakatı İmar 
Müdüriyetince tasdik olunmak lâzımdır . İmar 
Müdüriyetince menedileri veyahut tasdiki olmak 
sızın yapılmış olan inşaat, İmar Müdüriyeti 
idare heyeti kararile hedmolunur. Enkaz 
bedelinden evvel emirde hedim masarifi istifa 
olunur. 

Reis — Madde hakkında mütalea varmı? 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — İmar Müdüriyeti imar plam 
hududu dahilinde bulunan mahallerde musad-
dak ve kafi plana nazaran muayyen her hangi 
bir yol, park, meydan gibi üzerine hususî 
inşaat yapılmıyacak mevakıa inşaat yapılmasını 
menedebilir. 

Şu kadarki müdüriyet bu suretle inşaatı 
menettiği mevkileri nihayet beş sene zarfında 
istimlâk etmeğe mecburdur 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... ,Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bn kanun neşri tarih mden 
muteberdir. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
/ / / 235 numaralı matbua zaptın sonuna 

merbuttur . 
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ter». K^ul edilmiştir. I 
Ka^yıun heyeti umumiyesini kabnl eden

ler.., K£bul etmiye nler*., Kabul edilmiştir. 

8'"-* Şark menatıkı dahilinde muhtaç ziiraa 
tevzi edüecek aratiye dair ^ numaralı kanun 
lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası flj 

B e i s -? Lâyihanın müstaceliyetle müza
keresini Kabul edenler.,. Kabul etmiyen-
ler.... Kaiul edilmiştir» 

Heyeti urnmniyesi hakkında mutalea yok- I 
tur. Madelere geçilmesini kabul edenler... 
Kahui etmiyenler.,. Kabul edilmi^ir... 
Şark menatıkı dahilinde muhtaç zürraa tevzi 

edilecek araaiye dair kanun 
MADDE 1 -—'••19 haziran l$27 tarih ve 

1097 numaralı kanunun 9 uncu maddesi 
mucibince hazineye intikal etmesi lâzım gelen 
araziden köylü, aşiret efradı, göçebe ve muha
cirlere tevzi edilmiş olanları tevzi olunanların 
yetlerinde ipka olunur . 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etm i yen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — 1097 numaralı kanunun 
birinci maddesinde tayin edilen mtntaka 
dahilinde bulunan araziden hükümetçe lüzum 
görülen pıktarı birinçimaddede yazılan eşhasa 
tevzi etretğe Hükümet selâhiyettardır., Arazinin 
sahibi arazisinin vüs'atine göre beş yüzden iki 
bin dönüme kadar olan miktarını isterse 
kendisine ahkoyaibilir, 

Ahmet Remzi B. ( Gaziayıntap ) — 
Burada, « vüs'atine göre » tabiri vardır . Bu 
neyi ifade ediyor ? Arazinin sahibi, arazisinin 
vüsatine göre beşyüzden iki bin dönüme kadar 
olan miktarını kendisine alıkoyabilir deniyor. Bu 
isteyiş arazi sahibinin elindemidir? Bu miktarı, 
arazi sahibimi tayin edecektir? 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. (Mud-
la-) — Evet, arazi sahibi tayin edecektir . , 

R e is —• Başka mutalea varmı? (Hayır sesleri) 
Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Katml edilmiştir. 

MADDE 3 —Tevzi edilmiş v6 edilecek olan 
araziniintteğer bahası mahallî rayicine nazaran 
kaza idaresi heyetince tayin ve? vilâyet idare 

llj 234 numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur- 1 
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heyetince tespit olunur. Bu iş için toplanan 
mezkûr heyetlerde müddei umumiler de bulu
nur. Bu kiymet ûç yüz otuz bir senesinde 
mukayyet vergi kiymetinin sekiz mislinden 
aşağı ve on mislinden yukarı olmaz. Vergi kıy
meti olmayan yerlerde aynı nisbet dairesinde 
tapu kiymeti esas ittihaz olunarak araziye vaz
iyet olunur. Bu suretle tayin edilen bedel 
hükümetçe eshabına tesviye veya Ziraat Banka
sına teslim olunarak tapuca hükümet namına 
tescil olunur. •.. 

Ahmet Kemzi B. (Gaz iay intap) — 
Efendim, «tesviye veya Ziraat Bankasına teslim 
olunarak» .kaydı vardır. Ziraat Bankasına onlar 
namına kayit olunacaktır ve bu kayıt tapuca 
hükümet namına tescil olunur, denilmiş
tir. <cArazi» tabiri ilâve olunacaktır zannede
rim. Arazi tabirini koymazsak manası çıkma
maktadır. 

Âbdülmuttalip B. ( Malatya) — Di
ğer istimlâk kanunlarında olduğu gibi Bankaya 
tevdi edilen istimlâk bedeli oradan Ziraat Ban
kasına devredilir .deniliyor. 

Ahmet Remzi B. — Bunlar namına 
değilmi efendim? 

Ahtlülmuttalip B. — Arazi kaydının 
ilâvesini de encümen kabul ediyor. 

Reis — Arazi kaydı ilâve olunmuştur. 
fyladdeyi bu suretle kabul edenler ... Kabul 
etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — İşbu kanun birinci umumî 
müfettişlik rmntakası dahilinde ve -lüzumu 
Heyeti Vekilece tasdik edilen yerlerde tatbik 
olunur. 

Ahmet Remzi B. — Hayır efendim, 
Heyeti Vekilece yerine kra vekilleri Heyetince 
demek lâzımdır. 

Reis — İcra Vekilleri Heyetince şeklinde 
maddeyi tashih ediyornz . Maddeyi kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir 

MADDE 5 '— İşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyenler 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — İşbu kanunun icrasına İcra ı 
Vekilleri Heyeti memurdur, 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiye
nler ... Kabul edilmiştir. Kanunun heyeti 
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umumiyesini kabul edenler...Kabul etmiyenler 
Kâbül edilmiştir. 

Bundan evvelki kanunlara rey vermiyen 
varsa lütfen reylerini istimal buyursunlar. 
İstihsali âra hitam bulmuştur. 

g —Tedariki vesaiti nakliye komisyonlarının 
sureti teşkili hakkındaki kanunu tadil edici ^ 
numaralı kanun lâyUıası ve Milli Müdafaa, 
Dahiliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları fi] 

Reis — Müstaceliyetle müzakeresini kabul 
edenler ... Kabul etmiyenter ... Kabul edi-
miştir. ' 

• Kknunun heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen yoktur. Maddelere gedilmesini'kabul 
edenler ... Kabul etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 
Tedâriki vesaiti nakliye komisyonlarının sureti 

teşekkülü hakkındaki 703 numaralı kanunu 
muaddil kanun 

MADDE 1 —' Tedariki vesaiti nakliye' ko
misyonları kazalarda kaymakamın ve vilâyet 
merkezlerinde valinin riyasetinde olmak üzere 
mahallî en büyük maliye ve ziraat memuaları 
ile askerlik şube reisi ve şube olmiyan yerler
de şubeden bir zabit ve bir baytardan ve be
lediye meclisi ile ziraat ve ticaret odalarından 
seçilecek birer ( ziraat ve ticaret odaları bu-
luıımiyan yerlerde belediye heyetinin halktan 
intihap edeceği iki ) azadan mürekkeptir. 

Askerlik şube veya mülhakı bulunmiyan 
kazalarda şube zabiti yerine mahallî jandarma 
zabitlarinden biris bulundurulur. Her komis
yonda ciheti askeriyeden daimî bir kâtip veya 
efrattan bir yazıcı memur; edilir. Motorlu ve 
saiti çok olan yerlerdeki komisyonlara askerî 
ve bulunmadığı takdirde sivil bir makina 
mütehassısı ilâve edilir. 

... Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler ... Kabul edilmişti 

MADDE 2 — Vali komisyonda bulunma
dığı takdirde yerine azadan birini reis intihap 
ve tâyin eder. 

kâza kaymakamı hazır bulunmadığı surette 
komisyona şube reisi riyaset eder. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. , 

[1] 24Ö numrralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur. 

MADDE 3 — Tedariki vesaiti nakliye 
komisyonları senede bir defa efradın son 
yoklamaları zamanında merkeze gelen mahal
ler ve köyler ihtiyar heyetlerini, komisyona 
davet ederek vesaiti nakliye kay t defterlerini 
tanzim ederler. » . . - - . . 

Köyleri çok ve birer birer dolaşması müm
kün olmayan kazaları merkez komisyonu ica
bına göre bir veya müteaddit mrhtâkalâra 
aynrarak ( mıntaka merkezinin Uzak köy ile 
mıntaka merkezi arasındaki mesafe -4 saati 
tecavüz edemez ) lâakal üç senede bir ^efa 
ve Millî Müdafaa Vekâletince tensip edilecek 
zamanlarda vesaiti, nakliyeyi aşağıdaki heyetler 
marifetile tetkik ve tasnif ettirir. 

A - Şube reisi veya şubeden fcÎJ\zat>it, 
B - Bir baytar, . , ».. 
C - Alâkadar köy veya mahallerin muhtarı, 
D - İcap ederse bir makine mütehassısı, 
Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen

ler... Kabul edilmiştir... 

MADDE 4 — Tedariki vesaiti nakliye 
komisyonlarına; Hükümet idarei, hususiye ve 
belediyelerde müstahdem baytarlardan birisi 
verilir. Bu kabil baytar bulunmadığı zamanlarda 
bir baytar istihdam olunur. 

Askerî baytar da bulunmazsa yalnız tahrir 
zamanlarına münhasır olmak üzere1 hariçten 
bir baytar alınır. Hariçten alınacak bu baytar
la sivil motorlu vesaiti nakliye mütahassıs 
lanna ifayi vazife ettikteri müddetçe Millî 
Müdafaa Vekâleti bütçesinden ;vekâtetçe tespit 
edilecek miktarda ücret verilir. 

Ali Rıza B. (Mard in ) — Efendim, bu 
lâyihanın dördüncü maddesinde tedariki Vesaiti 
nakliye komisyonları emrine ilk evvelâ 

Hükümetin ve yahut idarei httsüsiyeîerin emrinde 
bulunan baytar memurlarını veriyor. Hâlbuki 
ibeftdenizin teklifim, ilk evvelâ aske¥î baytar 
bulunmadığı takdirde belediye ve yahut idarei 
hususiye baytarlarının memur edilmesi -şeklin
dedir. Bu tarzda kabul buyruimasını ricra 
ediyorum. 

Bu tarzda ikinci fıkra tabii -dördüncü 
maddede olduğu gibi kalacaktır. Binaenaleyh 
cc tedariki vesaiti nakliye komisyonlarına o 
mahalde bulunan askerî baytarı memur edilir. 
Askerî baytar bulunmadığı takdirce mevcutsa 
Hükümet, belediye veya idarei hususiye bay-
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tarlan istihdam olunur. » Birinci fıkrası bu 
tafzda tâçlil olunacaktir. 

MİÎİÎ Müdafaa Vekili Mustafa Abclü-
Ihahk B. ( Çankırı ) — Bu fıkra kabul 
edilirse ikinci fıkranın da «rbunlarda bulunma
dığı takdirde yalnız tahrir zamanlarında» şeklin
de tashihi lâzım gelir. 

Encümen namına Afodülınuttalip B. 
(Malatya ) — Her iki teklifi aynen kabul 
ediyoruz efendim. 

Reis — Başka nıutalea yoktur . Maddeyi 
bu tashihlerle kabul edenler ... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir . 

MADDE 5 — Tedariki vesaiti nakliy kom
isyonlarına muktazi evrakı matbua Millî Mü
dafaa Vekâletinden aynen gönderilir ve ayrıca 
mezkur vekâlet bütçesinden münasip miktar 
kırtasiye tahsisatı verilir. 

Beis — Kabul edenler ...Kabul etmiyenler 
Kabul edilmiştir. 

MADDE O — Tahrir heyetlerine memur 
zevata harcırah kararnamesi mucibince Millî 
Müdafaa Vekâleti bütçesinden harcırah verilir. 

Reis —- Kabul edenler... Kabul etmiyenler 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Tedariki vesaiti nakliye kom
isyonlarının sureti teşekkül ve vazaifi hakkın
daki 703 numara ve 31 kânunu evvel 1341 
tarihli kanun ile 28 ağustos 1305 tarihli teda
riki vesaiti hakliye kanunnamesinin 26 inci 
maddesile 22 nisan 1341 tarihli muaddel 18 
inci maddesi mülgadır, 

Reis -~ Kabul edenler,.. Kabul etmtyen -
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE8 — İşbu kânun ahkâmı ı haziran 
1Q29 tarihinden itibaren meridir. 

Heis — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 —. İşbu kanunun icrasına Milî 
Müdafaa, Dahiliye,, Maliye ve İktisat Vekilleri 
memurdur . 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir... 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

dafaa Encümeni mazbatası Jîj 
Beis — Müstaceliyetle müzakeresini kabul 

edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir.. 
Heyeti umumiyesi hakkında mütalea yoktur. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Kabul 
etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
1111 numara ve 2 haziran 1927 tarihli asker
lik mükellifiyeti kanununun ikinci maddesinin 
beşinci fıkrasil© otuz beşinci maddesinin II 
folâfftSinı ve 885 ımuıara ve 3 mayıs 1926 tarihli 
iskân kanununun on birinci maddesini muaddü 

kanun 
MADDE 1 — Bu kanunun neşri tarihinden, 

sonra hariçten gelipte muhacir sıfatıle kabul 
edilen ve Hükümetin tayin ettiği mehallerde 
iskân edilerek tarihi muvasaletlerindan itibaren 
altı ay zarfında tescillerini talep eyleyen kim -
selerin, umumî seferberlik müstesna olmak 
üzere, muvazzaf hizmeti askeriyeleri altı şene 
müddetle tehir olunur. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanunun neşri tarihinden 
sonra gelerek birinci maddedeki müddet 
zarfında tescillerini talep edipte Hükümetin 
tayin ettiği mahallerde iskânı kabul eylemiyen-
lerin muvazzaf hizmeti askeriyeleri iki sene 
tehir olunur. 

Heis — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDEM — Bunlardan birinci maddedeki 
müddet zarfında tescillerini talep etmiyenler, 
bu kanunun temin ettiği hukuktan istifade 
edemezler. 

Beis — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Askerlik mükellefiyeti kanu
nunun ikinci maddesinin beşinci fıkrası ile 
otuz beşinci maddesinin (H) fıkrası ve iskân 
kanununun onbirinci maddesi hükümleri 
mülgadır. 

Beis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler ;.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 
muteberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

10 —885 numaralı iskân kanununu tadil 
edici YJJ numaralı kanun lâyihası ve Millî Mü-
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licîs •— Kabul edenler ... Kabul etmiyen

ler ... Kabul edilmiştir 
MADDE 6 — Bu kânunun hükümlerini icraya 

İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen 

ler ... Kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyetini kabul edçıı-

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
On dakika teneffüs edilmek ûzeie celseyi 

tatil ediyorum. 
Kapanma saati: 15,35 

İKİNCİ-CELSE 
Açılma saati : 16,45 

Keis - Kâzım Paşa 
Kâtipler lAvni B. ( YOZGAT), Haydar Rüştü B. (DENİZLİ ) 

İîeis — Celseyi façı yorum efendim. 
Hariciye Vekili Tevflk Rüştü B. 

( İzmir ) — Arakadaşlarım; 
Bütçe münasibetile haricî işlerimize dair 

Büyük Meclise maruzatta bulunurken mahiyet
lerinin istilzam ettiği ehemmiyet ve hassasiyetle 
alakadar olduğunuzu bir çok vesilelerle izhar 
buyurduğunuz muallak Türkiye - Suriye hu
dudu ve şimendifer ve mübadele işleri hak
kında Meclis müzakerelerini tatilinizden evvel 
sarih beyanatta bulunabileceğimi arz etmiştin;. 

İşte bu arzunuzu yerine getirmek için 
kürsüye geldim. Derhal şunu arzetmek isterim 
ki tasvibinize iktiran eden yolda çalışmakta 
ihtimam ile devam olunarak Büyük Reisimizin 
her vakit, zamanında tecelli eden tenvir ve 
irşadile bu gün Hükümetiniz son kalan haricî 
ihtilaf ve meseleleri de alakadar hükümetlerin 
karşılıklı gösterdiği arzu ve hüsnü niyetle 
halletmiş bulunuyor. ( Alkışlar ) 

Bu meselelerin halledilmesinin Türkiye • 
Fransa münasebetleri üzerinde yaptığı ve 
yapacağı iyi ve dostane tesirleri bilhassa 
kaydetmek isterim. Vtınanistania aramızda 
olan mübadele işlerinin halledilmiş olmasının 
dahi Türk - Yunan miınasebatı üzrinde iyi 
tesir yapacağı tabiidir. 

Bu meyanda dostane halli çoktan beri mukar
rer olan İtalya ile deniz hududlanmızm tahdidi 
ve oradaki adacıkların Lozan muahedesine göre 
aidiyetlerinin teklifimiz mucibince Lahi Adalet 

Mahkdmesi tartından tayini için icab eden kompro-
minin evvelki gün İtalya Büyük Elçisile aremizda 

imza edilmiş olduğunu da memnuniyetle arz 
ederim. (Alkışlar) 

Kezalik İran komşumuzla da hududlanmızm 
tespit ve tahdidi hususunda itilaf edilmiş ve 
bu maksatla müşterek bir komisyon teşkili ve 
onun sü'ratle işe başlanması takarrür etmiştir. 
O haldeki artık yeni,Türkiyenin bütün komşu-
larile hududları filen ve tamamiİe tespit edilmiş 
ve hiç bir Hükümetle esaslı ihtilafı kalmamıştır. 
( Alkışlar ) Hallolunan meselelar hep geçmiş 
devirlerden veya onların neticelerinden kalmış 
ve senelerden beri efkârı umumiyemizi işgal 
etmişti . 

Bunların halli hususunda her taraftan 
gösterilen itidal adilâne ve muslihane neticeler 
için nihayet bir intaç usulü bulunmasına 
imkân verdi. 

Milletlerin* hayatında eksik olmıyacak olan 
gelecek meselelerin karşılanmasında ve halle
dilmesinde Türkiyenin kendi menfaat ve hakla
rını her yola tercihan beynelmilel, muslihane 
usullerde aramak mesleğinin ümit bahş oldu
ğunu da bundan istitlâl etmiş oluyoruz. 

Bu anlaşmaların tabiî ve iyi neticeleri 
olarak bizim Paristeki Büyük Elçimiz avdetinde 
Fransa ile bir dostluk ve uzlaşma ve hakem 
muahedesi müzakeresine girişecektir. Bu an
laşma ve muahedenin hudutlar üzerinde teessüs 
edecek olan emniyete kuvvet ve münasebata 
ayrıca samimiyet ilâve edeceğine ve bunlardan 
memnun olacağınıza şüphe yoktur. 

Atinaya gidecek olan elçimiz de cİerhal 
Yunan Hükümetile esası mukarrer olan dostluk 
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ve.hakem muahedesinin müzakeresine başlaya
caktır. Bu yakın komşumuzla daima arızasız 
ve emniyetli münasebatta bulunmak bizim 
hakikî emelimizdir. 

Halledildiğini arzettiğim bu -'meselelerin 
esaslı hatlarına gelince: 

Bunlardan Türkiye - Suriye hududu, için o 
hududun tetkikine memur komisyonun mesaisi 
ve Türkiyenin oradaki emniyetinin istilzam 
ettiği vaziyet nazarı itibare alınarak iki tarafın 
muvafakatile bir hat kabul olunmuştur. Mü
badele işlerinde evvelce de arzettiğim iki taraf 
Hükümetinin müzakere ve temaslarından mül
hem olan mübadele komisyonındaki bitaraf 
reislerin istatoko esası ndaki telkinat ve teklif atı m 
kabul ettik. 

Demiryolu meselesinde ise esas itibarile 
anlaşılmış olup bu hususta teatisi lâzım gelen 
mektupların tahririle iştigal edilmektedir. 

Reis — Müzakereye devam ediyoruz. 
Haric iye Vekili Tevfik Rüştü B. 

( İzıııir ) — Alman büyük elçisile burada 
aramızda imza edilmiş olan uzlaşma, hakem 
muahedesinin tercihân ve müstaceliyetle mü
zakeresini ve lütfen intacını bilhassa rica ederim. 
( Muvafık sesleri) 

Reis — Efendim, Vekil Beyefendinin bu
yurmakları muahedenameyi ruznamemize alıyo
ruz. Bunun müstaceliyetle müzakeresi kabul 
edildiği takdirde sırası geldiği zaman müza
keresine başlarız. Müstaceliyetle müzakeresini 
kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

/ / — jlg numaralı tuz kanunu lâyihası 
ve Maliye, Adliye ve Bütçe Encümenleri maz
bataları [lj 

Reis — Müstaceliyetle müzakeresini kabul 
edenler ... Kabul etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalea yoktur. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Kabul 
etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Tuz satışı ve tuz fiatları hakkında kanun 
MADDE 1 — Tuz inhisar idaresinin mü

nakaşa ve pazarlık suretile yapacağı tuz ihra
cat ve nakliyatı ile bütün tamirat ve inşaat 

/ / / 24 J numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur. 

işleri talip bulunmadığı takdirde emaneten 
yapılır. Bunlardan hususiyetine ve müstaceli
yetine mebni münakaşaya tahammülü olmıyan-
lar Maliye Vekâletinin muvafakatile yine 
emaneten yapılır ve buna müteallik levazım 
pazarlıkla satın alınır. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Ecnebi memleketler için sa
tılacak tuzların satışı müzayede, münakaşa ve 
ihale kanununa tabi olmayıp hususî mukave
lelerle yapılır. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir . 

MADDE 3 — Tuz inhisar idaresi tarafın
dan sanayıa mahsus imal edilen ince tuz ile 
mutfak ve sofra tuzları kanunî fiati üzerine 
imal ve nakliye masraflarının zammile satılır. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Memleket dahilinde hazırla-
mpta tuzlu ve salamura halinde ecnebi mem
leketlere ihraç olunan balık, peynir ve zeytin 
için sarf edildiği tahakkuk edecek tuzların her 
kilosunun istihsal zamanındaki kanunî fiatın-
dan üç ay içinde gittiği mahalden getirilecek 
şahadetname üzerine beş kuruşu prim olarak 
sahiplerine reddolunur. İşbu mevaddın ihtiva 
eylediği tuzun miktarı Maliye ve İktisat Vekâ-
letlerince tespit edilecek nisbetlere göre tayin 
edilir. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir . 

MADDE 5 — Tuz İnhisar İdaresi tespit 
edeceği maliyet fiatı üzerinden istasyonlarda 
kendi nam ve hesabına tuz sattırmak için 
münasip bir kumisyon vererek şimendifer 
idarelerile muamele yapabilir. 

Reis —- Kabul edenler... Kabul etmiyen -
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Kaçakçılığın önüne geçmek 
için hudutlardaki memleha ve anbarlarda 
Maliye Vekâletinin muvafakati alınarak tuzun 
kanunî fiatından maliyet fiatına kadar tenzilât 
yapılabilir. 

Reis •— Kabul edenler... Kabul etmiyen -
ler... Kabul edilmiştir... 
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MADDE 7 .-— Bu kanun neşri tarihinden 

muteberdir. 
Reis — Kabul edenler ... Kabal etmiyen-

ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Bu .kanunu» icrasına Maliye 
Vekili memurdur. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umunıiyesini tayini esami ile 
reyinize arzediyorum. Lütfen reylerinizi istimal 
buyurunuz. 

12 — Mardin Mebusu Ali Riza Beyin , 
Amanejman ve teşcir islerinde müstahdem me
murini femayeye verilecek yevmiyeler hakkında 
jlz numaralı kanım teklifi, ve Bütçe Encümeni 
mazbatası [l] 

. Reis — Müstacelileyetle Müzakeresini 
kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Heyeti urnumiyesi hakkında söz isteyen 
yoktur. Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Amanejman ve teşcir işlerlerle müstahdem me
murini fenniyoye yerilecek yevmiyeler hakkında 

Kanun 
BİRİNCİ MADDE — Amanejman ve teşcir 

işlerinde müstahdem orman memurini fenniyesi 
hakkında Harita Müdüriyeti Urnumiyesi teşki
latına dair plân 22 nisan 1341 tarih ve 657 
numaralı kanunun 7 inci maddesi ahkâmı tat
bik olunur. 

'Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ MADDE — Birinci madde mu-
cebince orman memurini fenniyesine 1929 
malî senesi zarfında verilecek yevmiyeler hari
ta memuriyni fenniyesi için takdir edilen yev
miyelerin ayni olmak üzre İktisat Vekâleti 
1929 bütçesinin 795 inci amanejman ve 
teşcir masrafı faslından tesviye olunur. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen-
Ter ... Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun neşri ta
rihinden muteberdir. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen-

/ / / 246 numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur. 
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ler... Kabul edilmiştir... 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunun 
ahkâmını icraya İktisat Vekili memurdur. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen -
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umunıiyesini kabul eden -
ler... Ka'̂ ul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13— Muş vilâyeti teşkili hakkında -8^ nu
maralı kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe En
cümenleri mazbataları [lj 

Reis — Müstaceliyetle müzakeresini 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Heyeti urnumiyesi hakkında söz isteyen 
varını?.. Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir 

Muş Vilâyeti teşkiline dair kanun 
BİRİNCİ MADDE — Bitlis Vilâyeti ilga 

olunarak Bitlis , Varto , Bulanık , MalazJdrt , 
Mutki kazaları ve Elaziz ve Siirt vilâyetlerinden 
irtibatları kesilen Çapakçur, Genç ve Sasun 
kazalarından mürekkep Muş vilâyeti teşkil 
olunmuştur. 

R e i s — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ MADDE — Ahlat kazasile Tatvan 
nahiyesi Van vilâyetine ilhak ve Hizan kazası 
birinci sınıf nahiye haline ifrağ olunarak 
Bitlis kazasında bırakılmıştır. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE -- Bu kanun i haziran 
1929 tarihinden muteberdir. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunun 
ahkâmını icraya İcra Vekilleri Heyeti 
memurdur. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir... 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

[1] 247 numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur. 
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/.<*•-— Kaçakçılığın men ve takibi hakkın

da j i j numaralı kanun lâyihası ve Maliye, 
Adliyeye. Bütçe EncümenimmazbatalarıJtJ 

Reis •— Müstaceliyetle müzakeresini kabul 
edenler... Etmîyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti «mumiyesi hakkwıda söz isteyen 
varmı'efendim ? (Hâytr sesleri) Maddelere 
geçilmesini kabul edenler... etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kaçakçılığın men ve takibi hakkında kanun 

Fasıl 1 — Umumî Hükümler 
BİRİNCİ MADDE — Aşağıda yazılajı fiil

leri işlemek kaçakçılıktır: 
A - Her hangi bir maddeyi veya eşyayi 

gümrük muamelesine tabi tutmaksızın Türki-
yeye ithal veya Türkiyeden ihraç eylemek, 

B - Türkiyeye ithali veya Türkiyeden ihracı 
memnu olan her hangi bir madde veya eşyayi 
Türkiyeye ithal veya Türkiyeden ihraç, 

C - Kanunen Devlet inhisarı alünda bulu
nan maddeleri mezun veya selâhiyettar 
ohtıaksızıa: 

1 - Türkiyeye ithal etmek, 
2 - Memleket içinde bir mahalden diğer 

mahalle nakletmek, 
3 - Her nerede olursa olsun saklamak, 
4 - Satılığa çıkarmak veya satmak, 
5 - Bilerek kabul etmek, satın almak, isti

mal veya istihlâk etmek ( Tütün ve sigara 
kâğıdı ve ithali memnu her neyi kopya kâğıdı 
mutlak olarak ) , 

6 - Türkiye dahilinde imal etmek veya imal 
için hariçten alat ve edevat ithal eylemek veya 
bu alat ve edevatı dahilde imal etmek veya 
nakletmek veya istimal etmek veya hıfzetmek 
veya failin maksadı istimalini bilerek tedarik 
etmek, 

D - Hususî kanunları mucibince rüsumdan 
muaf olarak veya az resimle bazı meslek erba
bına muayyen işlerde kullanılmak üzere verilen 
inhisar maddelerini: 

1 - Tahsis edildikleri yerlerden başk yerler
de kullanmak veya satmak, 

2 - Bilerek satın almak, 
3 -Kanunî hakkı olmaksızın veya kanunî 

hakkında fazla olarak almak veya bu hususta 

/ / / 248 numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur% 

beyanname doldurmak, ve tasdik ettirmek ve, 
etmek. 

Reis -r» Madde baklanda söz isteyen varmı? 
Maddeyi kabul edenler.... Kabul e&myenler.•• 
Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ MADDE — Devletle mahallî idare 
ve belediyelerin ve bunlara alt müesseselerin 
memur ve müstahdemleri, mahalle ve köy 
muhtar ve ihtiyar heyeti azaları, mahalle, kır 
ve orman bekçileri, köy korucuları kaçakçılık 
fiillerini men ve takip ile mükellef olanlara ve 
bunlar bulunmadığı taktirde en yakın lesmî 
dairelerden birine hemen haber vermeğe. 
mecburdur. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Gümrük ve inhisar 
muameleleri münhasıran memurları tarafından 
ifa olunmak şartile kaçakçılığı men ve takip ve 
tahkik ile mükellef olanlar şunlardır: 

1 - Her mahallin en büyük mülkiye memuru, 
2-Bilumum gümrük memurları, 
3-Bilcümle inhisar memurları, 
4-Polis müdürü, merkez memuru,komiser, 

muavin ve memuru, Jandarma zabitan ve efradı, 
5-Hudut ve sahiller muhafaza kıt'aları 

zabitan ve efradı. 
Reis —' Kabul edenler... Kabul etmiyen-

ler... Kabul edilmiştir. 
DÖRDÜNCÜ MADDE — Kaçakçılığı takip 

ve men ile mükellef olanlar kaçakçılık vukuuna 
muttali veya müsadif bulundukları zaman 
vazifelerim ifaya mübaşeretle beraber keyfiyeti 
taallûkuna göre derhal gümrük ve inhisar 
memurlarına ve icap ederse en büyük mülkiye 
memuruna bildirmek mecburiyetindedirler. 
Kaçakçılığı men ve takip ile mükellef olanlara 
mıiavenet iktiza ettiği taktirde en büyük mül
kiye memuru tarafından yapılacak tahrirî talep 
üzerine en yakın askerî kumandam muktazi 
askerî kuvveti derhal tefrik ve sevkeder. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ MADDE — Kara/deniz, ve hava 
yollarından birile Türkiyeye gelecek veya 
Türkiyeden harice gidecek şahısların ve eşyanın 
memlekete hangi noktadan girip gümrüğe 
kadar hangi yalları takip ecjeçekleri ye hangi 
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noktadan harice çıkacakları ve transit ve 
aktarma olunacak eşya ve şahıslar hakkında ne 
yolda muamele yapılacağı Gümrükler Umum 
Müdürlüğünden alınacak mütalea üzerine Dahiliye 
ve Maliye Vekâletlerince bir talimatname ile 
tayin ve ilân olunur. 

7 haziran 1929 tarih ve 905 numaralı 
kanunun 15 inci maddesi hükmü mahfuzdur . 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyenler 
Kabul edilmiştir. 

Fasil 2 — Aramalar 
ALTINCI MADDE — kaçakçılık vakalarım 

men ve takip ve tahkik ile mükellef olan mem
urlar aşağıdaki maddeler veçhil aramalarda 
selâiyattardır. 

Reis — Kabul edenler .,.Kabul etmiyenler 
Kabul edilmiştir. 

YEDİNCİ MADDE — Kaçak eşya bulunduğu 
şüphe edilen her bir denk veya sandıkta veya 
nakle hadim sair vasıtalarda arama yapılır. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmeyen
ler.,. Kabul edilmiştir. 

SEKİZİNCİ MADDE — Hususî evlerle 
müştemilatında arama şu sretle yapılır: 

A - Şehir, kasaba ve nahiyelerde mahallin 
en büyük mülkiye memurunun kanaat hasıl 
ederek vereceği tahriri mezuniyet ile, 

B - Karyelerde muhtar veya vekilinin izin 
ve hzuru ile , 

C - Arama izini verilenlerin evlerinde tah
arri icap ettiği takdirde arama mafevk mülkiye 
memurun tahriri izinle, 

D - Kaçak eşya ile girilirken veya çıkılır
ken görülen veyahut kaçakçılık sayılan her 
hangi bir işin yapıldığı zahirî delillerile tespit 
edilen mahallerde usulen ve hemen arama 
için gündüzün izin almağa lüzum yoktur. Bu 
ahvalde gece aramaları caiz olup ancak ( A , 
B. C) fıkralarında zikredilenlerin iznile yapılır. 
( Hususî ev aramaları adlî zabıta veya muhtar 
veya ihiiyar heyetleri azalarından biri huzurile 
yapılır). 

Gümrüğe ait kaçak eşya aramaları7haziran 
1926 tarih ve 906 numarali kannna tevfik 
edilir. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyenler 
Kabul edilmiştir. 

POKUZUNCÜ MADDE - Dükkân, mağa

za, depo, ambar, antrepo, han, otel, pansiyon, 
sinema, tiyatro, gazino, kahvehane, bar, dan-
sig ve bu gibi mahallerle müştemilleri, umuma 
açık oldukları müddetçe'! izinsiz aranır. Bu 
mahaller umuma açık bulunmadıkları zaman 
sekizinci madde hükmüne tabi tutulur. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

ONUNCU MADDE — Arama usullerini 
ve icra suretlerini tayin etmek üzere Hükümet
çe bir talimatname yapılır. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

ON BİRİNCİ MADDE — Beşinci madde 
mucibince tayin olunan kapı ve yollardan 
başka mahallerden izinsiz girmek ve çıkmak 
ve geçmek memnudur. Memnu olan bu mahaller
de tesadüf edilecek şahısların her nevi nakliye 
vasıtaları memurlar tarafından durdurulur , 
eşya ve yükü aranır. 

Dur ihtarına itaat etmiyen şahıslar evvelâ 
havaya silâh endahtile tehdit edilir. İhtara yine 
riayet etmezse nakliye vasıtalarını tahrip ve 
şahısları tevkif edebilecek her harîgi bir şekilde 
silâh istimaline memurlar mezundur. Buralarda 
men ve takıp ve taharri vazifesini ifa sırasında 
silâh istimal eden memurlar hakkında memu
rin muhakemat kanunu hükümleri caridir. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler. Kab.ul edilmiştir. 

Fasıl 3 — Ceza hükümleri '< 
ON İKİNCİ MADDE — Gerek hariçten 

gelsin ve gerekse dahilde bulunsun kaçak 
eşya ve maddeler derhal müsadere ve başka 
bir mahalde tevkif edilmeksizin ait olduğu 
gümrük veya inhisar idarelerine ilmühaber 
mukabilinde teslim olunur . Gümrüklerce 
tutulan inhisar eşya ve maddeleri bedel 
ve resim alınmaksızın makbuz ile ait olduğu 
inhisar idarelerine verilir, 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Birinci madde
de zikredilen kaçak eşyayı bizzat istimal ve 
istihlâk edenlerle bu maksat için nezdinde 
bulundurduğu anlaşılanlar hususî kanun ve 
nizamlarında para cezasına tabi olmadıkları 
ve yahut cezalan daha hafif bulunduğu taK? 
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dirde kaçak maddelerin mahallî rayiç Hatları
nın iki misli ağır para cezasına tabi tutulur
lar. Mahallî rayici bulunmıyan veya kıymet 
mevzuu olmıyan ahvalde yirmi beş liradan 
iki yüz liraya kadar hafif para cezası alınır. 

Yukarıki fıkra hükmünün haricinde kalan 
ve birinci maddede tarif olunan sair efâl için 
hususî kanunlarında gösterilen cezalar daha 
hafif bulunduğu takdirde mezkûr fıkradaki 
para cezaları alındıktan başka bir aydan bir 
seneye kadar hapis cezası hûkmolunur. 

İnhisan dühan kanununun kırk beşinci 
maddesine 28 mayıs 1928 tarih ve 1332 
numaralı kanunla müzeyyel fıkralarda bahso-
lunan fiillere bu madde hümü tatbik edilemez. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Kaçakçılık 
maksadile vueüde getirilen bir teşekkül mü
dürleri veya reisleri iki aydan iki seneye 
kadar ve bunlara mensup olan diğer şahıslar 
bir haftatan bir seneye kadar hapis ve elli 
liradan beş yüz liraya kadar ağır para ceza sile 
mahkûmedilir. Kaçakçılıkla iştigal etmek kastile 
iki veya daha ziyade kimselerin birleşmeleri 
kaçakçılık için teşekkül sayılır. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

ON BEŞİNCİ MADDE — Kaçakçılık yuka-
riki maddede yazılı teşekküller veya bu teşek
küllere medsup şahıslar tarafından yapılırsa 
kaçak maddelerin para cezası on üçüncü mad
de mucibince alındıktan başka bu efrattan 
her biri altı aydan üç seneye kadar haps 
olunur. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ON ALTINCI MADDE — Silâhlı olarak 
kaçakçılık yapan şahıslar içlerinden yalnız 
biri olsun silah taşıdığı halde kaçacılık yapan 
müteaddit şahıslar hakkında yukarıki madde
lerde zikredilen cezalar iki kat tatbik olunur. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

ON YEDİNCİ MADDE — Gümrük ve 
inhisar idarelerinin mühür veya - damga 
veya alâmeti farikalarını veya bandrol 
veya etiketlerini sirkat veya tahrif veya buna 

benzer sahtekârlık edeniereîe sirkat veya tahrif 
veya taklit edilmiş bu gibi şeyleri satanlar 
veya kullananlar veya saklayanlar ve selâhiyet 
ve mezuniyeti olmaksızın ygümrük ve inhisar 
idarelerinin alâmeti farika veya bandrol veya 
etiketlerini tabeyleyenler hususî kanunların
daki para cezalarına tabi tutulduktan başka altı 
aydan bir seneye kadar hapsolunurlar ve bu 
kabil eşyaları da müsadere oludur. Kanunla
rında para cezası tayin edilmiyenlerden yirmi 
beş liradan beş yüz liraya kadar ağır para 
cezası alınır. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

ON SEKİZİNCİ MADDE - Hükümet veya 
inhisar memurlarına hediye veya rüşvet ver
mek veya vadeylemek sureti le kaçakçılık eden
lerden yirmi beş liradan beşyüz liraya kadar ağır 
para cezası alınmakla beraber bunlar hakkında 
bir seneden beş seneye kadar hapis cezası 
hûkmolunur. 

Reis — Kabul edenler .,. Kabul etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

ON DOKUZUNCU MADDE - Kaçakçılık 
için lâzım gelen silâh, mühimmat, para ve 
nakliye ve muhabere vasıtalarını kaçakçılara 
bilerek ihzar veya itedarik veya temin eyleyen
ler ve kaçak mallar üzerine bilerek sigorta 
mukavelesi yapanlar bir aydan bir seneye ka
dar hapsolunurlar. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

YİRMİNCİ MADDE - Kaçak mallan 
bilerek almağa veya saklamağa veya satmağa 
tavassut eyleyenlerden ve kaçakçılığı yapmak 
için emir ve talimat verenlerden ve her ne 
suretle olursa olsun kaçakçılara muavenet 
eyleyenlerden hususî kanunlarındaki para 
cezası alınmakla beraber bu gibiler bir hafta
dan üç aya kadar hapsolunurlar. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen^ 
ler ... Kabul edilmiştir. 

YİRMİ BİRİNCİ MADDE — Tirenlerde , 
istasyonlarda, vapurlarda ve her nevi nakliye 
vasıtalarında, kahvehane, otel, han, gazino, 
bar, dansing ve sair bu gibi umumî yerlerde 
bunların memur ve müstahdemleri tarafından 
yapılan kaçakçılıkta ihmal ve teseyyüpleri mü-
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essîf olduğu tahakkuk eyleyen mezkûr vasıta 
ve mahallerin sahip veya müstecirlerinden 
ayrıca yirmi beş* liradan iki yüz liraya kadar 
hafif para cezası alınır. 

Reis —•' Kabul edenler ... Kabul etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

YİRMİ İKİNCİ MADDE — Müşterek ka
çakçılık edenlerden veya kaçakçılara yardım 
eyleyenlerden alınacak para cezasına bunlardan 
her biri müteselsilen kefildirler. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir* 

YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Kaçakçılık 
mükerrirleri hakkında Türk ceza kanunu 
hükümleri tatbik olunur. Bu gibilerin üç ve 
daha ziyade defalar kaçakçılığa mahkûm edil
meleri halinde yukariki hapis cezalarına ilâve
ten haklarında muvakkat sürgün cezası da 
hükmolunur. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — A- Tür-
kiyeye giren veya Türkiyeden çıkan yolcuların 
beyanatlarına muhalif olarak üzerlerinde veya 
eşyaları arasında zuhur eden gümrük resmine 
tabi veya inhisar altında bulunan eşyalar 
müsadere olunur. 

B - Manifesto ve barnamede yazılı olmıyan 
ve hariçten gelen eşya ister vapur ve ister 
şimendüfer vesair nakliye vasıtaları içinde 
zuhur etmiş olsun ister gümrüğe teslim edil
miş bulunsun meşru ve mücbir sebepten ileri 
geldiği sabit olmadıkça kaçak sayılarak müsa
dere ve bedelinin bir misli de ağır para 
cezası tahsil olunur. 

C - Manifesto ve barnamede yazılı olma
makla beraber saklandığı mahalden aranarak 
çıkarılan eşya müsadere olunur ve bedelinin 
bir misil derecesinde ağır para cezası alınır. 
Bir misil bedeli bir liradan dun olan ahvalde 
bir liraya iblağ edilir. Mezkûr eşyayı saklayan
lar hakkında bir aydan altı aya kadar hapis 
cezası hükmolunur. 

D - Kara* deniz ve havadan beşinci mad
dede yazılı mevkiler haricine çıkarılan veya 
mezkûr madde, mucibince tayin olunan yollar
dan başka yerlerden nakledilen eşya kaçak 
sayılarak nakliye vasıtalarile berabe müsadere 

olunur ve kaçakçılığın ikat şekline n&âfâtt 
yukariki fıkralarda yazılı ağır para cezaları 
iki misline iblâğ olunur. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

YİRMİ BEŞİNCİ MADDE— A - Türkiyeye 
giren veya Türkiyeden çıkan yolculara ithal ve 
ihracı memnu olan eşya bildirildikten sonra be
yanatları hilafına olarak üzerlerinde veya eşyaları 
arasında zuhur eben ithal veya ihracı memnu 
eşya müsadere edilerek kiymetinin beş mis -
ünden yirmi misline kadar ağır para cazası 
alınır. 

B- Manifesto ve barnamelerde yazılı olmıyan 
ithal veya ihracı memnu veya inhisara tabi 
maddeler gümrük ve inhisar idarelerince mü
sadere edilmekle beraber nakilleri hakkında eşya 
kiymetinin iki misli ağır para ve üç aydan bir 
seneye kadar hapis cezası hükmedilir. 

C - Beşinci maddede yazılı mevkiler haricine 
çıkarılan veya mezkûr madde mucibince tayin 
otunan yoklardan başka yerlerden nakledilen 
ithal ve ihracı memnu eşya nakliye vasıtasiel 
beraber müsadere olunarak failleri hakkında 
müsadere olunan eşya kiymetlerinin üç misli 
ağrı para cezası ve altı aydan iki seneye kadar 
hapis cezası hükmedilir. 

Reis — Kabul edenler.. Kabul etmiyen -
ler.. kabul edilmiştir . 

YİRMİ ALTINCI MADDE — İthal veya 
ihracı n̂ emnu eşya kaçakçılığı yapanlar veya bu 
file iştirak edenler veyahut bu eşyayı bilerek 
saklıyan veya bilerek satanlar ve alanlar elli 
liradan beş bin liraya kadar ağır para cezasına 
ve üç aydan bir seneye kadar hapse mahkûm 
edilir. 

Reis — Kabul edenler.. Kabul etmiyen -
ler.. kabul edilmiştir. 

YİRMİ YEDİNCİ MADDE — Gümrük res
minden muaf olarak ithali lâzım gelen eşyanın 
gümrüğe ibraz ve muamelesi ifa olunmaksızın 
ithaline ve beşinci madde mucibince tayin 
olunan mahal ve yollardan başka yerlerden 
geçirilmesine teşebbüs olunursa faillerinden 
mümasil eşyanın gümrük resminin dörtte biri 
nisbetinde ağır para cezası alınır . 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler.., Kabul edilmiştir. 
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VteMİ SEKİZİNCİ MADDE '-* K*çak 
eşpam» naklinde bilerek kullanılan vasıtalar 
hakkında aşağıda gösterildiği veçhile muamele 
olunur: 

A - Kara nakliye vasıtalardan umum hay
vanlar :ve koşumları her nevi araba ve hayvan 
ye koşumları, otomobil, kamyon ve kamyonet 
ve buna mümasil vasıtalar; deniz ve nehir 
vasıtalarından sal, sandal, mavna ve yüz ha
mule tonasına ( yüz ton dahil ) kadar motorlu 
veya buharlı veya yelkenli umum sefineler, 
tahtelbahirler, her nevi tayyareler müsadere 
olunur. 

B - Yüz hamule tonasmdan bin hamule 
tonasına (bin ton dahil ) kadar olan her nevi 
sefineler, kaçak hamulesi kaçak ohnıyan hamu
lesinden gümrük resmi itibarile fazla bulunduğu 
takdirde müsadere edilir . Fazla olmadığı 
takdirde müsadere yapılmayıp sefine kıymetinin 
üçte fâri derecesinde ağır para cezası alınır. 

C - Bin hamule tonasından fazla olan her 
nevi sefineler naklettikleri kaçak eşya kıyme
tinin iki misli veya daha aşağı kıymette 
oldukları halde müsadere edilir. Aksi takdirde * 
sefine kıymetinin dörtte biri derecesinde ağır 
para cezası alınır. Ancak bunun miktarı kaçak 
eşya bedelinin iki mislinden aşağı olmaz. 

D> Müsadere edilen nakliye vasıtaları baş
ka bir mahalde tevkif edilmeksizin taallukuna 
göre en yakın gümrük idaresine makbuz mu
kabilinde teslim edilir. 

Reis — Kabul edenler..; Kabul etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

YİŞMİ DOKUZUNCU MADDE - Kaçak 
şeyler inhisar maddelerine ait zarflara konuldu
ğu veya inhisar maddeleri kaçak veya sair 
maddelerle karıştırıldığı ve temettü kastile 
inhisar maddelerinin muhtelif nevileri bir 
birile karıştırıldığı veya mezuniyeti tasfiye 
edildiği taktirde mezkûr maddeler müsadere 
ve failleri hakkında bu kanunun on üçüncü 
maddesi hükmü tatbik olunur. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
kr... Kabul edilmiştir. 

OTUZUîOU MADDE—Kaçakçılıkta kul
lanılan nakliye vasıtaları ve kaçak maddelerin 
imalinde istimal olunan alâf ve edevat her 
Berede ve kimin tarafından tutulursa tutulsun 
müsadere olunarak taaluk ettiği inhisar idare
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sine «rtbttz mukabiîîncie derhal teslim olunur*. 
İnhisar idareli müsadere edilip muhafazası 
külfet ve masrafı mucit* olan bu kabil nakliye 
va#tâİarım mahallî belediyesine, bulunmiyan 
mahallerde inhisar memurları marifetile ve 
müzayede ile sattırabilir. Müsadere olunan 
nakliye vasıtaları başkasının malı olup sahip
leri fiilde zimethal ve Jmalumattar olmadıkla
rını ispat ederlerse mevcut vasıta aynen ve 
satılmış ise masraf çıktıktan sonra kalan bedeli 
kendilerine verilir. Fakat işbu vasıtaların ka
çakçılıkta istimali tekerrür ederse ilim ve 
dahillerine bakılmaksızın esbabı da firar vasıtası 
addedilerek haklarında bilerek yapanlar gibi 
muamele edilir. 

Reis — Kabul edenler... Kabul, etmiyen
ler... J<abul edilmiştir. 

OTUZ BİRİNCİ MADDE — İnhisara tabi 
maddeleri inhisar idaresince vaz ve tayin 
edilen fiyatlardan fazlasına satan bayilerin 
beyiye tezkere veya ruhsatnameleri inhisar ida
relerince iptal olunmakla beraber kendileri 
yüz liraya kadar hafif para cezasile tecziye 
olunurlar. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

OTUZ İKİNCİ MADDE — Kaçakçılığa 
mahkûm olan inhisar maddeleri bayilerinin 
beyiye tezkere veya ruhsatnameleri iptal 
edilmekle beraber kendilerine bir daha inhisar 
maddelerini satmak' hakkı verilmez. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Posta sü-
rrücüleri, kaptanlar, gemi adamları ve sair 
nakliye idare ve şirketlerinin memur ve adam
ları, otel, kahvehane, meyhane, gazino ve 
sair umumî mahaller müdür veya sahipleri 
meslek ve sanatlarının verdiği suhuletten isti
fade ederek birinci maddede yazılı kaçakçılığı 
irtikâp eyledikleri takdirde bunlardan on 
üçüncü madde mucibince para cezası alındık
tan başka haklarında muayyen' olan hapis 
cezalarının azemisi tatbik olunur. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — B» ka
nunda yazılı kaçakçılık ve sair memnu fiilleri 
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irtikâp veya bu fiillere iştirak veya bu fiilleri 
yapanlara bilerek müsamaha eden hükümet ve 
sair resmî daire ve müesseseler memur ve 
müstahdemlerile jandarma ve hudut muhafaza 
zabitan ve efradı ve imtiyazlı şirketlerin me
mur ve müstahdemleri on üçüncü madde 
mucibince para cezasına tabi tutulduktan başka 
bunlardan kaçakçılığı men ve takip vazifesile 
mükellef olanlar hakkında altı,aydan iki seneye 
kadar ve diğer memur ve müstahdemler 
hakkında çü aydan bir seneye kadar ve imti
yazlı şirketlerin memur ve müstahdemleri 
hakkında bir aydan altı aya kadar hapis cezası 
hükmolunur ve bu gibiler her halde memuriyet
lerinden çıkarılırlar . 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

OTUZ BEŞİNCİ MADDE - Kaçak madde 
aramasını bahane ederek bir kimsenin hususî 
evine veyahut iş yerine girmek suretile selâ-
hiyeti sui istimal eden hükümet veya inhisar 
memurları ve bunlara bilerek mezuniyet veren
ler hakkında Türk ceza kanunun 240 mcı 
maddesi hükmü tatbik olunur. 

Ileis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen-
madler ... Kabul edilmiştir. 

OTUZ ALTINCI MADDE — İkinci ve 
dördüncü maddelerde sayılan vazifeleri ifada 
ihmal ve terahisi görülenlerle Iâkaydî ve 
terahisi dolayısile kaçakçılığa sebebiyet verdiği 
anlaşılan memur ve müstahdemler sınıflan 
dahilinde veya sınıflarının tenzili suretile 
tahvil olunmakla beraber haklarında ceza ka
nununun hususî hükümleri tatbik olunur. Bu | 
gibi vazifelerde ihmal ve terahisi görülen köy 
muhtarları ve ihiiyar heyeti âzalarile bekçi ve 
koruculardan köy kanununun yirmi yedinci 
maddesinde tayin edilen miktar ve surette para 
cezası alınır. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

Fasıl 4 —Müteferrik hükümler 
OTUZ YEDİNCİ MADDE - Kaçakçılığı 

veya bu kanunda yazılı memnu fiilleri tespit 
edecek zabıt varakalarını vak'a anında men ve 
takip vazifesile mükellef memurlar tanzim ve 
imza ederler. Vak'aya şahit olanlar bulunduğu 
ve kaçakçılığı yapanlar hazır olduğu taktirde 
bunların dahi varakayı imza etmeleri ve şerh I 
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I vermeleri teklif edilir.Aarzu ederlerse .şerhlerin

de müdafaalarını ve şahitlerini gösterebilirler. 
İstinkâfları halinde keyfiyet zabıt varakası altına 
yazılır. Bu suretle yapılan zabıt varakaları 
takibat yapılmak üzere ait olduğu gümrük veya 

I inhisar idaresine derhal verilir. Bu zabıt vara-
I kalarınm mündericatı her hangi bir halde aksi 

sabit olunciya kadar muteber tutulur. 
Reis — Kabul edenler.. Kabul etmiyen -

ler... Kabul edilmiştir. 
OTUZ SEKİZİNCİ MADDE —Bu kanunda 

yazılı para cezalarının tahsil sureti hususî kanun 
ve nizamlarında gösterilmiş olduğu takdirde o 
kanunlar mucibince tahsil olunur. Tahsil sureti 
gösterilmemiş olduğu halde ise mahkemelerce 
hükmedilir. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen -
lnr... Kabul edilmiştr. 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Hukuku 
şalısiyeden ve tazminat nevinden olmiyan para 
cezalarının tahsilinde Türk ceza kanununun 
mevkii meriyete vaz'ma müteallik 26 nisan 
1928 tarih ve 825 numaralı kanunun altınçi 
maddesi hükmü tatbik olunur. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen -
ler.,. Kabul edilmiştir. 

KIRKINCI MADDE - Kaçakçılık ederken 
tutulan her hangi bir şahıs hüviyetini ispata 
mecburdur. İspat edemediği ve memleket da -
hilinde muaayen bir ikametgâhı olduğuna dair 
senet vermediği takdirde terettüp eden para 
cezasını depozito olarak ait olduğu daireye 
teslim ile mükelleftir. Bunu da yapamadığı 
taktirde hemen muhakemesi icra edilmek üzere 
evrakile beraber mahkemeye sevkedilir. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

KIRK BİRİNCİ MADDE — Alâkadar idare
lerin kanunen istifasına salâhiyettar olduğu 
para cezalarından maada cezayi müstelzim 
fiiller hakkında ait olduğu idarelerin memurları 
tarafından tanzim edilecek zabıt varakaları ve 
ya tahkik evrakı, muktazi takibatın icrası zım
nında müddei umumiye tevdi olunur. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

KIRK İKİNCİ MADDE — Türk ceza kanu-
ı nunun birinci kitabının altıncı babında yazılı 
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şekil ve suretlerle kaçakçılığa iştirakleri veya 
kaçak eşyayı sakladıkları muhakeme sırasında 
anlaşılan şahıslar hakkında müddei umumilikçe 
takibat yapılır. 

Reis — Kabul edenler.,. Kabul etmiyen-
ler... Kablıl edilmiştir. 

KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — İnhisar kanun 
ve nizamlarında ve bu kanunda yazılı olan 
alelumum para cezalarından yüzde elliye kadarı 
tahsilleri akabinde üç müsavi kısma ayrılıp 
her bir kısmı aşağıda gösterilen sınıflar dahi
linde ikramiye olarak tevzi olunur: 

Muhbir varsa beşte ikisi muhbire, beşte 
ikisi bilfiil takip ve derdest edenlere, beşte biri 
(takip ve derdestten evvel vukuu şartile ) takip 
ve derdest eden memurları sevk ve idare eden 
amirlere; 

Muhbir yoksa beşte üçü bilfiil takip ve 
derdest edenlere, beşte ikisi kazalik (takip 
ve derdestten evvel vukuu şartile) takip ve 
ve derdest eden memurları sevk ve idare eden 
amirlere verilir. 

Para cezasının bilmuhakeme tahsilinde, 
bunu takip ve intaç eden dava vekilleri, amir
lere verilecek hissenin nısfına iştirak ettirilir. 

Reis —Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Muhafaza 
memurlarının silâh ve cepanesi Millî Müdafaa 
Vekâletince tedarik ve mümkün olmadığı 
takdirde gümrük bütçesinden mubayaa ve te'min 
edilir. 

Millî Müdafaa emrinde bulunan sefinelerden 
münasip olanları iktiza ettiği taktirde gümrük 
idaresi emrine tahsis olunur. 

Gümrük emrine verilen sefinelerin gümrük 
hizmetinde bulundukları müddetçe devri çarh 
masrafları ve mürettebatın iaşesi gümrük büt
çesinden tesviye olunur. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

KIRK BEŞİNCİ MADDE — Gümrük ve 
inhisar kanunlarının ve kavanini sairenin işbu 
kanuna muhalif olan ahkâmile kaçakçılığın 
men ve takibi hakkındaki 23 haziran 1927 
tarih ve 1126 numaralı kanun ahkâmı mül
gadır . 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir , 

- 2 ' 

KIRK ALTINCI MADDE — Bu kanun 
1 ağustos 1929 tarihiden muteberdir . 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

KIRK YEDİNCİ MADDE — Bu kanunun 
hükümlerini icraya İcra Vekilleri Hey'eti 
memurdur. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen -
ler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bundan evvel tayini esami ile reye konan 
kanuna rey vermiyen zevat varsa lütfen reyle
rini versinler. 

İstihsali âra muamelesi hitam bulmuştur. 
15 — Maarif vergisi kanununun 1230 

numaralı zeyli ahkâmının temdidi hakkında^ 
numaralı kanun lâyihası ve Maarif, Dahiliye 
ve Bütçe Encümenleri mazbataları [i] 

Reis — Kanunun müstaceliyetle müzake
resini kabul edenler ... Etmiyenler .... Kabul 
edilmiştir. 

Hey'eti umumiyesi hakkında mütalea varmı? 
(Hayır sesleri ) Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Bütçelerinde Maarife muhtas varidatı maarif 
hizmetlerine kâfi gelmiyen vilâyetlerin 1929 

malî senesi masrafları hakkında kanun 
BİRİNCİ MADDE — Bütçelerinde maarife 

muhtas varidatı, maarif hizmetlerine kâfi gelmi
yen vilâyetlerin meclisi umumileri bu masraflara 
karşılık olmak üzere şoseler ve köprüler 
hakkındaki kanun mucibince yol parası ile 
mükellef olanlardan azamî üçyüz kuruş mikta
rında bir vergi tarh ve cibayetine mezun
durlar. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ MADDE — Mükellefiyetlerini 
bedenen ifa etmek istiyenler meclisi umumiler 
kararile maarif inşaatında ve maarif, inşaatı 
olmıyan yerlerde yevmiye istihkakları maarif 
hesabına irat kaydedilmek üzere sair idarei 
hususiye inşaatında çalıştırılabilirler. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

/ / / 249 numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur, 
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ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu vergi yol parası 

ile birlikte tahsil olunur. 
Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen-

ler... Kabul edilmiştir. 
DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun 1929 

malî senesine münhasır olmak üzere neşri 
tarihinden muteberdir. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ MADDE — Bu kanunun ahkâmını 
icraya Dahiliye, Maliye ve Maarif Vekilleri 
memurdur. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ier... Kabul edilmiştir. 

Kanunun hey'ti umumiyesini tayini esamlie 
reyinize arzediyorum. 

16 — Bütçe Encümeninin, maasatın tevhit 
ve teadülü hakkında ki kanuna müzeyyel rJE 
numaralı kanun teklifi ve mezkûr Encümen 
mazbatası [1] 

Reis — Müstacelen müzakeresini kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir . 

Hey'eti umumiyesi hakkında mütalea yoktur. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir . 

Maasatın tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna 
müzeyyel kanun 

MADDE 1 -— Maaşatın tevhit ve teadülü 
hakkındaki 1452 numaralı kanunun. ikinci 
maddesine merbut cetvelin Dahiliye Vekâleti 
kısmında bulunan 11 öadet ikinci sınıf kazalar 
nüfus memmurları ; 129 a ve 17 adet birinci 
sınıf kazalar tahrirat kâtipleri refikleri 30 a 
ve İktisat Vekâletinin baytar mektebi âlisi kıs
mında bulunan 1 adet muit 2 ye iblağ olun
muş ve Millî Müdafaa Vekâletinin kara kısmına 
öinci dereceden 70 h'ra maaşlı ladet ve 7 inci 
dereceden 55 lira maaşlı 1 adet müfetfiş ilâve 
olunmuştur. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyenler 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 —Bu kanun 1 eylül 1929 tari
hinden muteberdir. 

Reis — Kabul edenler.. Kabul etmiyenler. 
Kabul edilmiştir, 

[1] 250 numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur, 
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MADDE 3 —Bu kanunun ahkâmını icraya 
Millî Müdafaa, Dahiliye, Maliye ve İktisat 
Vekilleri memurdur. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiye
nler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun hey'eti umumiyesini kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

17— Malatyada teşebbüsaü sınaiye Türk 
Anonim Şirketine tefviz edilen arsa bedellerinin 
mahsubu hakkında 5 |ö numaralı kanun lâyihası 
ve Bütçe Encümeni mazbatası, fi] 

Reis — Müstaceliyetle müzakeresini kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Hey,eti umumiyesi hakkında mütalea yok
tur. Maddelere geçilmesini kabul edenjer ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Hisse senedi mubayaası hakkında kanun 
BİRİNCİ MADDE — Ablatyada Teşebbüsatı 

sınaiye Türk Anonim Şirketine 784 numaralı 
kanuna tevfikan tefviz olunan arsaların bedeli 
olan 27 600 liranın mezkûr şirketten alınacak 
hisse senedi bedellerile mahsubuna mezuniyet 
vazedilmiştir . 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ MADDE — Birinci maddede mez
kûr hisse senetlerinin mubayaa ve mahsubu 
için 1929 senesi maliye bütçesinde « hisse 
senedi mubayaası » namile açılacak bir faslı 
mahsusa 27 600 lira tahsisatı fevkalâde 
vazedilmiştir. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler .., Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun neşri tari
hinden muteberdir. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hük
münü icraya Maliye Vekili memurdur. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kannnun hey'eti umumiyesini tayini esami 
ile reyinize arzediyorum. 

/ / / 251 nutnaraiı matbm zaptın sonuna 
merbuttur^ 
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18 — Giresun Mebusu Hakkı Tank beyin, 

tiirk harflerinin kabnl ve tatbiki hakkındaki 
kanunun meriyeti tarihinde intişar eden tiirkçe 
matbuata pirim verilmesine dair ^ numaralı 
kanun teklifi ve Bütçe Encümeni mazbatası [I] 

Reis — Lâyihanın müstaceliyetle müzake-
sini kabul edenler ... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Hey'eti umumiyesi hakkında mütalea 
varmı? 

S ü l e y m a n Sırrı B. ( Yozgat ) — 
Bendeniz Bütçe Encümeninde bulundnğum 
halde bu kanundan malumatım yoktur. Müza
kerecinde bulunmadım. Devlet bütçesini tanzim 
etmiş, irat ve masarifim tayin etmiştir. Bunun 
karşılığı nereden bulunmuştur, soruyorum? 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü, B, 
(İzmir) — Efendim; dün Hey'eti Celilenize 
maruzatta bulunurken yeni harflerin Meclisi 
Âlice kabulü münasibetile istilzam ettiği 
külfeti en ağır bir şekilde çeken matbuatımıza 
mümkün olduğu kadar muavenette bulunma
nın vazifemiz olduğunu ilâve etmiştim. 

Ali Şuuri B. ( Bal ıkes ir ) — Gelecek 
sene için söylemiştiniz. 

Maliye Vekili Şükrü B. — Gelecek 
sene için lâyihayı kan niye takdim edeceği
mizi ilâve etmiştim. Bittabi Hükümet bu lâyi
hayı kanuniyeyi bu sene içinde yetişdiremez-
di. Hey'eti Vekileye gidecek, oradan buraya 
gelecekti . Aancak buradan bendeniz beyanatta 
bulunurken, arkadaşlar tarafından tasvip edici 
bir tezahurla karşılandığı için mebus arkadaş
larımızdan birisi kendi hakkı olan lâyihayı 
kanuniyeyi teklif etti ve encümende tetkik 
edildikten sonra Hükümet de, söylediği noktai 
nazara tevfikan bunun bir primle karşılanması 
esasını kabul etti. Maksat, çok sıkıntılı devreler 
geçirerek mühim hizmetler gördükleri için 
kendilerine gümrük resminin iadesi şeklinde 
bir miktar muavenetten, ibarettir ve bu mahdut
tur. Bu muayyen hududu atlattıktan sonra 
gazeteler artık kâr devresine vasıl olacakları 
için o devrede gümrük resmini aynen vere
ceklerdir. Bunun «karşılığı bütçemizde mevcut
tur. Yani varidat ve masarif yekûnu arasındaki 
fark bu karşılığı baliğanmabeJâğ temin edecek 
kadar kâfidir. 

IIj 245 numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur. 

Açılacak fasla gelince : Meclis açılınca 
bütçenin tatbikatı esnasında bittabi hey'eti 
celi leye müracaat edeceğiz ve bu parayı o 
fasıldan ve varidat fazlalığından tediye edeceğiz. 

Be is — Kanunun heyeti umumiyesi hak
kında başka söz istiyen yoktur. Maddelere 
geçilmesini kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Gazete primleri hakkında kanun 
MADDE 1 — Türk harflerinin kaftul ve 

tatbiki hakkındaki kanunun meriyete girdiği 
tarihte filen intişar etmekte bulunan gündelik 
türkçe gazetelerin rotatif makinede basılanlarına 
her sene beşer bin, düz makinede basılanlarına 
bin beşeryüz lira prim verilir. 

Talat B. ( Ankara )* — Reis Paşa, bir 
şey arzedeceğim, beş bin yerine bin lira 
alınamaz mı?.. Bunlar da bir parça az alıverirse 
ne olur. Biz fıkara ehalimize muavenet edemedik 
Onlar da bir parça mazur görsünler. 

Hakkı Tarık B. (Giresun) — Efendim; 
4ün arzetnıiştim ki yeni tarife kanunu düne 
kadar aldığı gümrük resmini bir misli artır
maktadır. Gazeteler kullandıkları kâğıtların 
zaten gümrük resimlerini bir kanun ile vermez
lerdi bu istisna bir prim verilmek kayt ve 
şartile ilga edilmiştir. ( Gelecek sene sesleri) 
Daha. evvelki muameleye itiraz ediyoruz. Dün 
tarife kanunu, arzetiğim gibi daha evvel gaze
tecilerin istisna [edildiği resmi bu günkü dere
ceden daha bir misli ağır olarak kabul etmiş
tir. Meclisten çıkan kanun budur. Şimdi bu 
rakamlı gazeteler ancak du fazlayı vermemiş 
mevkiinde bulunacaklardır. Yoksa kendileri 
yeniden bir şey alacak değillerdir. Yapılacak 
hesap budur. Zaten gümrük resmi iki kuruş 
iken şimdi dört kuruşa çıkmaktadır. İşte bu 
fark, o fazla kendilerinden alınmamış oluyor. 
Binaenaleyh maddenin kabulünü çok rica ederim, 
gelecek sene demek teşrinisaniden kânunu
saniye bırakmak demektir. Halbuki gazetelerin 
yeni harf dolayisile kabul ettiği çok ağır şerait 
ancak bu aylar zarfında kendilerine bir mua
veneti istilzam etmektedir. Ancak yardım için 
zaman bu zamandır. 

Maliye Vekili Beyefendi zaten bütçenin 
varidat farkından bunun kabili telafi olduğunu 
gösterdiği içindir ki bunun kabulünde mahzur 
yoktur. Maddenin kabulünü rica ederim/ 
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dat, zaten muhammendir. 
Hakkı Tarık B. — Efendim, müsaade 

buyurursanız kanunun diğer bir maddesi 
üzerine yine dikkati alinizi celbederinı. Bu 
paranın şekil ve sureti tediyesi bilahare tayin 
olunacaktır. Yoksa bu gün gazetelere böyle 
bir para verilecek değildir, hatta para vermek 
asla mutasavver değildir. Gümrüğe gelecek 
olan kâğıtlar geldikçe bu nisbet dahilinde 
ve bu nisbeti aşmıyacak surette onların prim
lerinden mahsubu icra olunacaktır. O itibarla 
kabul ve tatbikmda asla müşkülat yoktur? 
Tekrar ediyorum, maddenin kabulünü rica 
ederim. 

Recep Ziihtü B. (Sinop) — Efendim; 
gümrük resminin artması meselesi Hakkı Târik 
Beyin buyurdukları esbap dolayisile çok kuv
vetlidir, ancak kanlında bir tarih vardır, 
diyor ki yeni harflerin kabul edildiği tarihte 
intişar etmekte olan gazeteler. Yani bu yalnız 
onlara yükü tahmil ediyor, ondan sonra 
İntişar çdm] gazetelere tahmil etmiyor, niçin 
bu suretle tahdit edilmiştir. (Doğru sesleri, ret 
sesim), 

Hakkı Tarık B. -— Efendim, maddenin 
bu şekilde yazilmasının sebebi budur: Yeniden 
intişar eden ve yeniden intişar edecek olan 
azegteler, zaten hal ve vaziyeti takdir ederek 
ona göre hazırlanmış olan gazeteler demektir. 
( Öyle şey yok sesleri) Halbuki eski harfler
den yeni harflere geçinenin ne kadar ağır 
müşkülâtı davet ettiği malumunuzdur. Yoksa 
Recep Zühtü Bey bunun tashihini arzu edi
yorlarsa bizim için memnuniyetle telâkki 
etmekten başka yapılacak bir şey yoktur. 
Yalnız Maliye Vekili Beyefendinin buradaki 
beyanatından anlaşılmıştır ki, bütün mes'ele 
eski harflerden yeni haflere geçmekten müte
vellit müşkülâtı karşılamaktan ibarettir. O iti
barla tanzim edilmiş bir maddedir. Kabulünü 
bendeniz Hey'eti Umum iyeden rica ediyorum. 

Dr. Mustafa. R. ( Çorum ) — Bir 
sual soracağım ? yalnız matbuat nazarı itibare 
alınıyor; halbuki kitapçılarda vardır. 

Encümen namına Fuat B. (İstanbul) 
— Efendim, Maliye Vekili Beyefendinin izah 
ettikleri veçhile dün burada Hakkı Tarık Bey
efendinin vaki olan beyanatım hey'eti eeÜfcAfc 
temayülle karşıladı. ( Öyle şey yok sesleriV} 

Bunun üzerine vaki olan teklif Malîye Vekili 
Beyefendinin demin izah ett&tetf veçhile 
fazlai varidattan verilmek üzere tencûtnen bu
nu kabul etti. Zaten büyük bir şey değildir. 
60 bin lira kadar bir şeydir. Mevzu esaserı sırf 
gazetecilere münhasırdır. Hey'eti Gelilemzin 
gösterdiği temayül üzerine o suretle tekiif ve 
tanzim edilerek buraya gönderilmiştir. Encü
men inisiyatif olarak bir şey düşünmemiştir. 

Reis — Efendim, başka söz isteyen 
yoktur maddeyi reye koyacağım. 

Maddeyi kabul edenler . . . Etrniyenler . . . 
Madde kabul edilmemiştir. 

Ahmet Hamdı fi. (Yozftat) — kanun 
encümene iade edilsin efendim. ( Ret edildi 
seslen) 

Reis — Kanun encümene gidecektir. (Ret 
edildi sesleri) Efendim kanunun heyeti ütiru-
miyesini reddetmediniz, maddelere geçilmesini 
kabul edenler el kaldırsın dedim, kabul etti
niz ve maddelere geçtiniz. Binaenaleyh kânunun 
hey'eti umumiyesini reddetmediniz. Birinci 
maddeyi reddettiniz. Encümene veririz, encü
men yeniden tetkik eder, ona göre yeniden 
tanzim eder. ( Doğru sesleri ) 

Ruznamenin diğer maddelerine geçiyoruz: 
19 — İdare Heyetinin B. M. M. 1929 ve 

1930 seneleri bütçelerine 25 000 liralık tah
sisat konulmasına dair kanun teklifi ve Bütçe 
Encümeni mazbatası [1] 

Reis '— Kanunun müstaceliyetle müzake
resini kabul edenler ... Etrniyenler ... Kabul 
edilmiştir. Hey'eti umumiyesi hakkında söz 
isteyen varmı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler ... Etrniyenler ... Kabul edilmiştir. 
Yeniden inşa edilecek Meclis Matbaası hakkında 

Kanun 
BİRİNCİ MADDE — Yeniden inşa edile

cek Meclis Matbaasının tesis ve tanzimi için 
1929 ve 1930 seneleri zarfında tediye olun
mak üzere 50 00Ö liraya kadar taahhüt icra
sına mezuniyet verilmiştir. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etrniyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihin
den muteberdir. 

/ / / 252 numaralı matbua, iâphfı sonuna 
merbuttr. 
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İleis — Kabul edenler... Kabul etmiyen-

ler... Kabul edilmiştir. 
ÜÇÜNCÜ MADDE ~ £u kanunun ahkâ

mını icraya, Çüyük Millet Meclisi memurdur. 
#£i„ş — Kabul edenler ... Kabul etmiyen-

ler .... Kabyl edilmiştir. 
Kanunrıp hey'tti umumiyesini tayini esami 

ile reyinize arzediyorum. Bundan evvelki ka
mında rey vermiyen zevat varsa lütfen reyle
rini. versinler. 

ftundan, evvelki kanunun rey istimali mua
melesi hiiajn bulmuştur. 

20 — Ziraat makinelerinde ve ziraatte kul
lanılan mevaddı müstaile ve muharrike ile 
müstahzaratı kimyeviyenin rüsumu hakkındaki 
hamımı tadil edici ^ numaralı kanun lâyi
hası ve iktisat, Adliye, ve Bütçe Encümenleri 
mazbataları / / / 

Rjeis — Kanunun müstaceliyetle müzake
resini kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Hey'eti umumiyesi hakkında mutalea varmı? 
( Hayır sesleri). Maddelere geçilmesini kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmişfir. 
JŞİraat, makinelerinde^ ve ziraatta istimal olunan 
rnçvaddı müstaile ve muharrike ile müstahza
ratı kimyeviyenin rüsumu hakkındaki 22şubat 
1926 tarih ve 752 numaralı kanunun bazı 
maddelerinin tadiline ve mes&ûr kanuna bazı 

mevat tezyiline dair, kanun 
BİRİNCİ MAPPE — Ziraat makinelerinde 

ve ziraatte istimal olunan mevaddı müstaile 
ve muharrike ile müstahzaratı kimyeviyenin 
rüsumu hakkındaki 22 şubat 1926 tarih ve 
752 numaralı kanunun 1,2,3,4,5,6,7,8 ve g 
uncu maddeleri berveçhi ati tadil olunmnştur: 

Birinci muaddel madde — Doğrudan 
doğruya veya ortakçılık ve yahut isticar 
suretile ziraat ettiği arazi, bağ ve bahçeler 
dahilinde yapacağı her nevi ameliyatı ziraiye 
için traktör, motorlu pulluk, biçer-döğer ma
kine ve ekim, sürgü, orak ve çayır biçme ve 
bağlama veyahut harman ve kalbur makineleri 
ve motprı veya traktörle müteharrik su tulum
baları kullanan çifçilerin veyahut bu alâtı, 
ziraî ameliyat için kira ile işletenlerin sarfede-
cekleri petrol ve benzin ve mazut gümrük, 

/ / / . 253 numaralı matbua, zaptın sonuna 
merbuttur. 

istihlâk ve inhisar resimlerinden muaftır. 
İkinci muaddel madde — Nebatat, eşçar 

ve hayvanata ariz olan emrazı sariye ve haşa -
ratın tedavi ve imhasında veya üzümlerin ktı -
rutuİRia ve terbiyesinde kullanılıp esamisi İkti
sat ve Maliye Vekaletlerince müştereken tayin 
ve lüzumunda tebdil edilecek olan müstahzarat 
ve mevaddi kimyeviye, ziraatta istimal edilmek 
şartile, birinci madde de tadat edilen rüsumdan 
muaftır. 

Üçüncü muaddel madde — Çifçilerin ve 
ve birinci maddede muharrer alalı, ziraî ame
liyat için kira ile işletenlerin her ziraat senesi 
zarfında ihiyacatını takdir ve tespit etmek üzere 
mahallin en büyük mülkiye memurunun veya 
tekjjf edeceği zatın tahtı riyasetinde en büybk 
mal rnemurile ziraat müdür veya memurundan 
ve belediye meclisi azasından bir zattan müre
kkep bir komisyon teşekkül eder. 

Dördüncü muaddel madde — Birinci mad
de mucibincce mevadı müşteile muafiyetinden 
istifade etmek istyenlerin mahallî ziraat oda 
larınca tasdik edilecek ve berveçhi ati izahatı 
havi bulunacak olan beyannameyi tanzim ve 
üçüncü maddede muharrer komisyona tevdi 
eylemeleri şarttır : 

A - Kullandıkları traktör,, motorlu pulluk 
ve biçer - döğer makinesi ile su motorunun 
adet, nevi ve sistemi ile beygir küvetleri, 

B - İşleyecekleri arazinin mahalli ile dönüm 
miktarı ve bu arazide yapılacak- ameliyati 
ziraiyenin envai, 

C — (A) fıkrasındaki makinelerle ekim, 
sürgü, orak ve çayır biçme ve bağlama, har
man ve kalbur makineleri ve su tulumbaları 
İşletilip işletilmiyeceği, işletilecekse bunlarında 
nevileri ve markalan ve yapacakları iş miktar
ları. 

Beşinci muaddel madde — Üçüncü 
maddede yazılı komisyon kendisine yerilen 
beyannameleri tetkik ve İktisat Vekâletince 
alati ziraiyenin çalışma kabiliyetleri ve ameli-
yatyı nevine göre sarfedecekleri mevadı 
müstaile miktarları hakkinda tebliğ oluna -
cak mikyaslara göre beyanname sahipleriniu 
senelik mevadı müstaile ihtiyaçlarını tespit 
eder ve bu ihtiyaç miktarını derhal İktisat 
Vekâletine bildirmekle beraber mevsimine 
nazaran her beyanname sahibine azamî dört ay 
için lüzumu olan mevadı müstaile miktarları 
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ile o miktarlara ait gümrük, istihlâk ve inhisar 
resimlerini müş'ir sıra numaralı ve nüshateyin 
bir kuruşlu mazbata tanzim ederek bir nüs
hasını beyanname sahibine ita, diğer nüshasını 
da İktisat Vekâletine irsal eyler. Komisyon 
kararına razı olmıyanlar İktisat Vekâleti nez-
dinde itiraz edebilirler. Vekâletin vereceği 
karar kafidir. 

Altıncı muaddel madde—Verilmiş olan meva-
ddı müştailenin beyannamelerde yazılı olduğu 
veçhile arazı ve ameliyatı ziraiyeye temam en 
sarfından beyanname sahipleri mesuldürler . 
Aldıkları mevaddı müşteileyi arazi ve ameli -
yeti zıraiyede sarfetmediği komisyonların veya 
bu hususa memur edilecek müfettişlerin maha
llen tetkikatı ile anlaşılanlara yeniden mazbata 
verilmez ve ahkâmı umumiyeye tevfikan hak -
lannda takibata mübaşeret olunmakla beraber 
yetlerinde kalmış veya kaçırılmış mevaddı mû
ştaile varsa müsadere olunur. 

Komisyonlar beyanname sahiblerine her 
defaki müracaatlarında mazbata vermezden evvel 
mukaddema aldıkları mevaddı müştaiîe sarfiya
tını tetkika karar verebilirler. Ancak bu tet -

, kıkatın bîr hafta zarfında intacı mecburidir. 
Yedinci muaddel madde — İkinci maddede 

yazılı mevat ve müstahzaratı kimyevîye hakkı
nda da 3,4,5, ve 0 inci maddeler ahkâmı tat -
bık olunur. 

Sekizinci muaddel madde — Beşinci ve ye
dinci maddeler mucibince komisyonlar tara
fından verilen karuşlu mazbatalar muhteviyatı 
İktisât Vekâleti bütçesindeki tahsisatından 
tediye ve mahsup olunur. Tediye ve mahsu -
batın sureti icerası Maliye ve İktisat Vekâlet -
lerince tanzim edilecek bir talimatname ile 
tayin oîunnf. 

Dokuzuncu muaddel madde — Beyanname
leri hilafı hakikat imla ve tasdik edenlerle aldıkları 
mevaddı mûştaile ve kimyeviyeyi işbu kantin ile 
tayin olunan hususattan gayrı da sarf ve istimal 
eyleyenlerden veya bu mevadı her ne suretle 
olursa olsun satanlardan ve boyanmış petrol 
ve benzini alanlardan gümrük, istihlâk ve 
inhisar resimlerinin beş misli cezaen ahz ve 
kendileri altı aydan bir seneye kadar hapis 
olunmakla beraber bu kanunun bahşettiği 
muafiyetlerden istifade hakkından mahrum 
edilirler. 

Be i s — Birinci maddeyi reye arzediyorum. 

Kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... kabul 
edilmiştir. 

İKİNCİ MADDE .— Ziraat makinelerinde 
ve ziraatte istimal olunan mevadı mûştaile ve 
kimyeviye ile müstahzaratı kimyeviyenin rüsu
mu hakkındaki 22 şubat 1926 tarih ve 752 
numaralı kanuna aşağıdaki maddeler tezyil 
olmuştur : 

Birinci müzeyyel madde — Beyanname 
sahipleri aldıkları mevadı mûştaile ile 
beyannamelerinde gösterdikleri ameliyatı zıra-
iyeyi esbabı mücbireden dolayı ifa edemezlerse 
keyfiyetten komisyonu haberdar etmeğe mec
burdurlar; 

Esbabı ınücbirenin kabul ve takdiri korniş-
yona aittir. Esbabı mücbire komisyonca kabul 
edildiği takdirde bakiye kalan miktar müteakip 
ihtiyacata mahsup olunur. 

İkinci müzeyyel madde — Bu kanula 
tayin olunart vazifeleri bilerek ifa etmiyenler veya 
ihmal gösterenler hakkında İktisat Vekâletinin 
talebi üzerine takibatı kanuniye icra olunur ve 
hazinece bir gûrıa zarar hasıl olmuş ise kendi
lerine tazmin ettirilir. 

Üçûucû müzeyyel madde — Ziraat makine 
lerinde kullanılacak mevaddı müştaileyi mua
yyen bir boya ile boyattırmak gibi tedabir 
ittihazına İktisat Vekâleti selâhiyettardır. 

Dördüncü müzeyyel madde — Üçüncü ma
dde mucibince İeşkküî eden komisyonların 
reis ve azalarına İktisat Vekâletince tayin olun
acak miktar ve şeraite göre bir ücret verilir. 
Bu ücretler ve Vekâletin müsaadesile yapılacak 
masraflar İktisat Vekâleti bütçesinin mevadı 
mûştaile muafiyeti karşılîğı tahsisatından tesviye 
olunur. 

Be i s — İkinci maddeyi kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun neşri 
tarihinden muteberdir. 

Be i s —- Kabul edenler... Kabul etmiyenler 
Kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE - Bu kanunun ahkâ
mını icraya Adliye, Dahiliye, Maliye ve İktisat 
Vekilleri memurdur. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesîni tayini esami 
ile reyinize arzediyorum 

—274-
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21 — Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya 

Devleti arasında akt ve imza olunan uzlaşma 
ve hakem muahedendmesinin tasdiki hakkında 
3̂ ğ numaralı kanun layihası ve Hariciye Encü
meni mazbatası [1] 

Reis — Efendim; müstaceliyetle müzakere
sine Içarar verdiğiniz Almanya ile aramızdaki 
hakem muahedesi hakkındaki kanunun müza
keresine geçiyoruz. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? ( Hayir sesleri ) Maddelere geçilme
sini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
Türkiye Cumhuriyetile Almanya Devleti arasın
da niünakit hakem ve uzlaşma mukavelenamesi

nin tasdiki hakkında kanun 
BİRİNCİ MADDE — Türkiye Cumhuriyeti 

ile Almanya Devleti arasında 16 mayıs 1929 
tarihinde Ankarada imza edilen hakem ve uz
laşma muahedesi tasdik edilmiştir. 

Reis — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi Kabul edenler ... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İKİNCİ MADDE — İşbu kanun neşri 
tarihinden muteberdir. 

Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNÜ MADDE — İşbu kanunun icrasına 
Hariciye Vekili memurdur. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir 

Kanunun hey'eti umumiyesi tayini esami ile 
reyinize arzedilecektir. 

22 —- Bütçe Encümeninin, 1929 malî senesi 
bütçe kanununa miizeyyel T |7 numaralı kanun 
tekli fi ve mezkûr Encümen mazbatası [2] 

Reis — Evvelâ, müstaceliyetle müzakere
sini reye koyuyorum .. müstaceliyetle müzake
resini kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Hey'eti umumiyesi hakkında söz isteyen. 
varmı? Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
Etmiyenler . . . Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

/ / / 254 numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur. 

[2j 255 numaralı matbua zaptın sonuna. 
merbuttur. 

1929 malî senesi bütçe kanununa mtizeyyel 
kanun 

MADDE 1 — İktisat Vekâletinin 1929 
senesi bütçesinin 787 inci masarifi nıütenevvia 
faslının, ikinci masarifi muhakeme maddesi 
mezkûr sene.bütçe kanununun 9 unci maddesine 
merbut ( E) cetveline ithal olunmuştur. 

Reis — Mutalea varmı? Maddeyi kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştik. 

MADDE 2 — 1929 malî senesi bütçe 
kanununun 8 inci maddesine merbut ( D) cet
velinde Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinin 
(istanbul Çocuk Hastanesi) kadrosunda 6 lira 
olarak yazılı olan imamın maaşı 7 lira ve 
Nafıa Vekaletinin yilâyat kısmında 40 lira 
olarak yazılı 7 adet komiserlerin ücreti 120 
lira olarak tashih olunmuştur. 

Reis — Kabul edenler .,., Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3'—- Bu nanun ı haziran 1929 
tarihinden muteberdir. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 —Bu kanunun hükmünü icrayav 
Maliye Vekili memurdur. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami 
ile reyhize arzediyorum. ' ' -

23 — Mülkiye tekaüt kanununun 12 inci 
maddesinin tadiline dair ^ numaralı kanun 
lâyiîıasile esbak Kırşehir Mebusu Sadık Beyin, 
mahkûm olan memurin ve zabıtan maaşatınıtı 
ailelerine itası hakkında | numaralı kanun 
teklifi, Silki askeriden tafdedilenlerin hakkı te
kaütleri hakkında 5 | numaralı İcra Vekilleri 
Heyeti tezkeresile mücadeleyi milliyeye iştirak 
etmiyen ye hududu millî haricinde kalan erkan, 
ümera ve zabitan ve memurin ve men su bini as
keriye hakkında yapılacak muameleyi ve cidali 
milliye iştirak edenlerin tekaüt müddetlerinin 
sureti hesabını natık kanunun birinci maddesi
nin tefsirine dair 3121 numaralı Başvekalet 
tezkeresile nisbeti askeriyeleri katolunanlara te
kaüt maaşı tahsis ve tekaüt iken nisbeti askeri
yeleri katedilenlerin kemakan devamı itası hak
kında istida, Millî Müdafaa ve Maliye Encü-
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menkri tmzbatalarilç BMçe Encümeni maz
batası / / / 

Reis — Encümen izah etsin ! 
Bütç Encüenİ namına Fuat B. (İs -

tanbul ) — Nisbeti askeriyeleri katedilmiş 
olan zabitana tekaüt maaşı verilup verilmiyeceği 
hakkında Hükümetin tefsir talebi vardir . 
Esasen tereddüt şundan ileri geliyor: bu yolda 
cezaya duçar olan memurini mülkiye hakkında 

mülkiyç tekaüt kanunu tatbik ediliyor ki arada bir 
müsavatsızlık hasıl oluyordu. Bir kısmına verip 
bir kısmını mahrum etmek muvafık görülme -
dibinden Hükümetten gelen teklifte de gerek 
mülkiye ve gerek askeriyeden her hangi dir 
suretle olursa olsun bu yolda cezaya duçar 
olanların vermiş oldukları aidatı tekaüdiyeleri 
kendilerine daha bir miktar ilâvesile ita 
edilerek ilişiklerinin kafi cihetine gidilmek daha. 
ziyade muvafıkı atıfet gürüldü diyor. O suretle 
bu kanun layihası tadilen' Hey'eti Celilenize 
arzedildi 

Reis -—' Kanunun müstacelieetle müzake -
resini kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maddeler geçilmesini kabul edenler... Ka -
bul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Devletle alâkaları lsa'tedilen bilumum rs 
kerl ve mülkî memurlarla zabitart ve eytam 
ve eramiline tekaüt aidatlarının iadesine dair 

kanım 
BİRİNCİ MADDE — 23 nisan 1336 tari

hinden . itibaren salahiyettar olan mahkemeler 
veya hey'etler karalarile müebbedeıı memuri
yetten mahrumiyet ve hukuku medeııiyeden 
iskat ve tart ve.nisbeti askeriye kafi cezalarına 
uğrayan veya ağır cezaya mahkûm olan, idam 
edilen veya hükümet veya B. M. M. kararile 
tabiiyetten iskat ile millî hudut haricine çıkar
ılan bilumum askerî ve mülkî Devlet memur-
larile ordu ve Jandarma mensuplarının ve 
mütekaitlerinin maaşlarından kesilmiş olan 
tekaüt aidatı yekûnu yüzde elliv ilâvesile aşa
ğıdaki fıkralarda yazılı olduğu veçhile iki 
taksitte verilerek hazine ile ilişikleri kesilir . 

A - Millî hudut haricine çıkarılmış olan -
larm, işbu kanunun neşri tarihinde memleke
timizde ve tabiiyetimizde bulunan maaşa müs-

[Jj 256 numaralı matbua zaptın sonuna, 
merbıUtujr. 

tehak ailelerine; 
B - Diğ-erlerinden bu kanunun neşri tarihin* 

de haytta olanların kendilerine; 
C - İdam edilenler ile vefat etmiş, olanların 

maaşa müstehak ailelerine ( bunlardan evvelce 
vefat dolayisile maaş tahsis edilmiş olanlarda 
işbu hükme tabidir . ) 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir . 

İKİNCİ MADDE — Bu kanun mupjbince 
müstehaklanna tesviye edilecek mebaliğ Maliye 
bütçesinin reddiyat faslından mahsup oluİur. 

Reis — Kabul edenler. . . Etmiyenlejy . . 
Madde kabul edilmiştir. 

Maliye Vekili Saraeoglp Şükrü R. 
( İzmir ) — Lâyihanın kabul edilen aslında 
( ıo seneden fazla hizmet etmiş olanlar) kaydı 
mevcuttur. Zannederim tfbyiz edilirden 
unutulmuş. Müsaade buyunılursa o şekilde 
tashih edilsin. 

Reis -— ıo Seneden fazla hizmet etmiş 
olanlar, kaydı zapta geçecektir. 

Ahmet Haindi B. (Yozgat) ~ Maddeye 
ilâve edilecek değil mi efendim ? 

Reis — Madde kabul edildi, ayarı bir 
madde olarak bunu koymak isterseniz koyarız. 
Zapta geçmekle bu temin olunuyorsa hacet 
yoktur. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Esasen 
kanunu mahsusunda sarahat vardır; 10 seneden 
aşağı olanlara verilmez. 

Reis — Bu müzakere maksadı temin edi
yorsa kâfidir. 

Maliye Vekili Şükrü R. ( İ z m i r ) — 
Zapta geçmiş olması maksadı temin eder 
Paşam. 

Reis — Pekâlâ. 
ÜÇÜNCÜ MADDE - Mülkî ve askerî 

tekaüt kanunlarının ve askerî ceza kanununun 
işbu kanuna muhalif olan ahkâmı mülgadır. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun neşri 
tarihinden muteberdir. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ MADDE — Bu kanunun hüküm
lerini icraya Maliye Vekili memurdur... 
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İftfcJS' — Kâbül Ş i i l er ... Kabul etmiyen-

ler ... Klbü) müthiştiı-. 
Kârîühün tifcy&î urrıumiyeSim tâyini esamile 

reyinize âr^diyoTrüm. Bundan evvelki kanuna 
rey verrhiyenler varsa lütfen reylerini versinler 
istihsali âra muamelesi hitam bulmuştur. 

24 — Elaziz Mebusu Hüseyin Beyin, 
Elaziz Mebusu Muhittin Beyin kertmesine 
hidematt vataniye tertibinden thaaş Musisi 
hakkında | 5 ve Manisa Mebusu Saim Bey ve 
53 arkadaşının, Maarif Vekili Necati Bey 
methümûh Büyük validesi Remzfye hanıma 
ikramiye verilmesine dair f̂  numaralı kânun 
tekliftertte Bilecik Mebusu Rasîm Bey ve 23 
refikinin, Bolu Mebusu merhum Cemil Beyin 
refîkasâe oğluna ve kızına maktûan 3 600 
lira ikramiye itasına ve oğlunun liselerden 
birine leyli ve meccani olarak kabul edilmesine 
dair | 7 numaralı takriri ve Bütçe Encümeni 
mazbatası [İJ 

Reis — Müstaceliyetle müzakeresini kabul 
edenler ... Etmiyenler ... kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini kabul ederiler . . . 
Etrriîyenîer . . . Kabul edilmiştir. 

Bazı zavat ailelerine verilecek ikramiye 
Hakkında kanun 

BİRİNCİ MADDE — Bolu Mebusu merhum 
Cem» Beyin ailesine (3,600) ve Maarif Vekili 
merhum Necati Beyin büyük validesi Enline 
Remziye Hanıma (3,000) ve Elaziz mebusu 
merhum Muhittin Beyin kerimesi Faika Hanıma 
(1,000) liranın Maliye Vekâleti bütçesindeki 
masarifi gayri melhuza tertibinden itasina 
mezuniyet verilmiştir. 

Mkib — Kâbiul edenler ... Kabul etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ MADDE - Bu kanun neşri tari-
hinden muteberdir. 

-Ileis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun ahkâ
mım icra'ya Malîye Vekili memurdur. 

Hfeİs — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Hakki Tarife B. (Girestfa) — Efendim, 
Meclisi Âlinin mebus arkadaşlarımızın ailele-

[tj 257 ftUmdtaü thatbud zaptta soıiûka 
merbuttur, 
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İrini düşünmek suretile gösterdiği, alâkanın 

müteşekkiriyim. Şahsan bu teşekkür! bir rica 
ilâve etmek İstiyorum. Necati &. merhumun 
büyük validesi pek yaşlı bir hanımdır. Onun 
için kendisine tahsis edilen paranın sureti 
tedivesi, takyit edilecek olursa zannediyorum 
yerinde bir hareket olur. Bunun ya divânı 
Riyasetin veyahut Dahiliye Vekâletinin nazarı 
dikkate almaşım rica ediyorum. 

Hamdı B. ( Yozgat ) — Yani ? ... 
Hakkı Tarık B. ( Giresun ) — Efen

dim, pek yaşlı bir hanımdır. Kendisine verilen 
bir miktar vardır. Bunun zeman ve sureti 
tediyesi münasip şekillerde takyit edilecek 
olursa isabet edilmiş olur. Çünkü bu hanımın 
elinde bakmak ve büyütmek mecburiyetinde 
olduğu bir takım çocuklar vardır. Fakat ken
disi pek yaşlıdır. Bir nevi vesayet altında 
bulunmasına ihtiyaç vardır. Bu noktadan 
nazarı dikkatlerini celp etmek istiyorum. 

fteis — Efendim, Hakkı Tarık Beyefendi 
demek istiyorlar ki bu hanım 90 yaşında bir 
hanımdır, kendisine verilecek olan bu üç bin 
lirayı idare edecek şekilde değildir .Çünkü 
bin nedir üç bin lira riedir bilemez. Onun 
için verilecek olan parayı bankaya filan verilerek 

I kendisine mahiye 3 0 - 3 5 lir kadar bir para 
[ verilmesi suretile idare edilsin diyorlar . 

Münasip görülürse divanca bankaya yatırılır 
I ve Divan tarafından bankaya, filan hanıma 

mahiye şu kadar para verilecektir denir. 
Maliye Vekili Şükrü B. ( İzmir ) — 

Efendim; mutlak olarak verilmek zarureti var
dır. Ne Divanı Riyasete tevdi ederiz ne Diva
nı Riyaset istediği şekilde verebilir. 

Itejs — Bu hususî bir mülâhazadır. Aile
leri 1 e bil istişare halledilir. 

Kanunu tâyini esamile reyinize arzediyo-
rum, reylerinizi istimal buyurunuz 

25 — Ankara otomatik telef oh santralının 
tevsii için icab eden tesebbüsat ve taahhüdâtta 
bulunmağa Posta, Telgraf ve Telefon Umum 

Müdürlüğünün mezuniyeti hakkında j | f numaralı 
kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe Encümen
leri mazbataları. [İf 

Reis — Kanunnn müzakeresini müstaceli
yetle kabul edenler ... Etmiyenler ... Râfeül 

/ / / 258 humar atı matbua zaptın sonuna 
\ merbuttur. 
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edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini kadııl edenler.... 
Kabul etmiyenler ... Kabul edilınişrir. 
Ankara şehri otomotik tolefon santralının tevsii 

için teahlıüdat icrasına" dair kanun 
BİRİNCİ MADDE — Ankara şehri otomo

tik telefon santralının üç bin numaraya iblağı 
için iki senede tediye olunmak üzere 90 000 
liraya kadar teahhüdatta bulunmağa Dahiliye 
Vekili mezundur . 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ MADDE — Birinci maddede yazılı 
00 000 liranın 1929 senesine ait . 20 000 
lirası Posta ve Telgraf ve Telefon Umum 
Müdürlüğünün 1929 malî senesi bütçesinin 
400 üncü faslının ikinci maddesine mevzu 
tahsisattan ve 70 000 lirası dahi 1930 büt
çesine konulacak tahsisattan tediye olunur. 

ilci s — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir . 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun neşri 
tarihinden muteberdir. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE - Bu kanunun 
ahkâmım icraya Dahiliye ve Maliye Vekilleri 
memurdur . 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir . 

Reis — Kanunu tayini esamile reyinize 
arzediyorum. Lütfen reylerinizi istimal buyuru
nuz. 

26—"1927 mali senesi nihayetine kadar olan 
emanatı adiye ve bütçe emanetinin sureti tesviyesi 
hakkında -^ numaralı kanım layihası ve Maliye 
ve Bütçe Encümenleri mazbataları}t] 

Reis — Müstaceliyetle müzakeresini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
1927 malî senesi nihayetine kadar Milli Hükü
met bütçelerine müteallik borçlar hakkında 

kanun 
BİRİNCİ MADDE— 1927 malî senesi 
/ / / 259 numaralı matbua zaptın sonuna 

merbuttur. 
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nihayetine kadar Millî Hükümet bütçelerine 
müteallik borçlarla bütçe emanetleri ve adî 
emanet hesaplarında kayith borçların alacakli-
ları şubat 1930 nihayetine kadar mahallî en 
büyük mal memurlarına arzuhal ile müracaat 
etmeğe mecburdurlar. Bu müddet zarfında 
müracaat etmiyenlerin alacakları hazine lehine 
sakıt olur. Müracaat edenlere mal memurlarınca 
bir vesika verilir. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ MADDE — Birinci maddede yazı
lı borçlara ait evrak, merkezde teşkil olunacak 
bir komisyon tarafından tetkik edilerek bun
lardan müruru zaman ve ya sair kanunî 
sebepler dolayisile hazineye geçmesi 
icap eden kısım tasfiye ve tediyesi lâzım ge
lenler bütçelere mevzu tahsisattan tesviye edil
mek üzre tespit olunur . 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanuda yazılı 
borçların tasnif ve tespiti Maliye Vekâletince 
tanzim ve İcra Vekilleri Hey'etince tasdik olu
nacak bir talimatname ile tayin olunur. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun neşri 
tarihinden muteberdir. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ MADDE — Bu kanunun hüküm
lerini icraya Maliye Vekili memurdur. 

Jleis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun hey'eti umumiyesini tayini esa-
miie reyinize arzediyorum. Diğer kanunlara 
rey vermiyen varsa lütfen reylerinini istimal 
buyursunlar. 

İstihsali ara muamelesi hitam bulmuştur. 

27 — Mevcut evrakı nahiyenin yenilenle 
isüpdaline dair kanuna bir madde ilâvesi hak
kında T j 5 numaralı kanun lâyihası ve Maliye 
ve Bütçe Encümenleri mazbataları [i] 

[1] 260 numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur. 

- 278 



İ : 75 2-6-1929 C : 2 
Reis — Müstaceliyetle müzakeresini kabul 

edenler ... Kabul etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler ... 
Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Evrakı nakdiyenin ihtiyatlarile değiştirilmesi 

hakkında kanun 
BİRİNCİ MADDE — Eskimiş ve yıpranmış 

evrakı nakdiyeler aşağıdaki şartlar dairesinde 
ihtiyatlarile değiştirilir: 

A - Çerçeve dışındaki eksikler itibare 
alınmaz. 

B - Çerçeve içindeki parçalar iki ayni nu
marayı veya imza ile bir numarayı havi ol
dukça kabul edilir. Ancak bu takdirde ufkî 
ve şakulî yüz müsavi haneye taksim edilmiş 
bir kabarite tatbik olunarak yarıdan fazla eksi
len hanelerin her biri için kıymetten yüzde bir 
indirilir. 

C - Kalan parça bir varakai nakdiyenin 
yüzde onu ve bundan aşağı olursa imza ve 
numaraları bulunsa dahi kabul edilmez. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ MADDE — Değiştirme şekilleri 
Maliye Vekâletince yapılacak bir talimatname 
ile tayin olunur. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun neşri 
tarihinden muteberdir. 

Reis •»—. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunun 
icrasıaa Maliye Vekili memurdur. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun hey'eti umumiyesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Evvelki kanuna reylerini vermiyenler varsa 
lütfen versinler. İstihsali ara muamelesi hitam 
bulmuştur. 

28 — Tapu kay itlerin den kanunî sebeplerle 
kıymetini kaybetmiş olanların tasfiyesi hakkında 
ğ f̂ numaralı kanun lâyihası ve Adliye ve 
Maliye Encümenleri mazbataları [1] 

[lj 261 numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur. 

Reis — Müstaceliyetle müzakeresini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tapu kayitlerinden hukukî kıymetlerini gaip 

etmiş olanların tasfiyesine dair kanun 
BİRİNCİ MADDE — Tapu defterlerinde 

mukayyet olupta gayri resmî surette aherin 
mülkiyetine geçen ve kanunu medeninin meriyeti 
tarihine kadar müsakkaf ve bu hükümde bulunan 
bağ ve bahçe veyahut arsaların on beş, diğer 
arazinin on sene malik sıfatile, nizasız ve 
hüsnü niyetle tasarruf altında bulundurulanları 
zilyetleri namına Tapu dairesince tescil ile 
tapu senetleri verilir. 

Şukadar ki kayit tarihinden itibaren üç 
sene zarfında alakadarların mahkemeye müra
caatla birinci fıkradaki iktisap sebepleri 
aleyhine dava açmağa selahiyetleri vardır. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler. Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ MADDE — Aralarında tedavüle 
istinat etmeksizin, bir gayri menkul için, iki 
veya daha ziyade kimseler namına tapuda 
kayıt yapılmış olduğu görülür ise kayitlerine 
muvakkak şerh verilerek nihayet ik' ay zarfın
da mahkemeye müracaat etmek için kendilerine 
tebligat icıa olunur. Bu müddet içinde mahke
meye müracaat edilmediği taktirde tapu memu
ru hangisinin malik olması lazım geldiği 
hakkındaki noktai nazarını izah ederek keyfiye
tin karara raptını re'sen mahkemeden talep 
eyler. 

Bu kabil davarlardaki harç ve masraflar tecil 
edilerek ilende haksız çıkan taraftan istifa 
olunur. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Birinci madde mu
cibince alakadarlarının müracaatı üzerine tapu 
dairelerince tetkikat keyfiyetinin ne suretle icra 
olunacağı ve bu kanunun diğer maddelerinin 
tapu dairelerince tatbiki sureti bir nizamname 
ile tayin edilir. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun neşri 
tarihinden muteberdir. 
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>K©is — iiCabubedenler ... Kabul <etmiyerı-

ler ... kabul ^edilmiştir. 
BEŞİNCİ MADDE — Bu kanunun hüküm

lerini icraya Adliye ve Mâliye Vekilleri 
memurdur. 

J M s — Kabul edenler ... Kabul etmiyen-
fer ... 'K-abul edilmiştir. 

^ e i s —Maddeyi Kabul edenler.., Etmi -
yenler... Kabul edilmiştir. Kanunun hey'eti 
umu,miyesiniıkarjulederiler../Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2Q~~Adliye Encümeninin mülga Meclisi Ayan 
kâtiplerinden Suudillmevlevi Efendinin af fi hak
kında j§ö- numaralı kamın teklifi ve mezkûr En
cümen mazbatası [1] 

'Heis — Lâyihanın müstaceliyetle müzake
resini kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Heyeti umum iyesi hakkında söz rstiyen 
varmı? 

Maddelere geçilmesini rkabul ederrfer... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

:Suudüimeırİ0vi Efendinin malikim pJduğu 
cezmm affına tiair iskanım 

iBİRİNCİ MADDE — Mülga Ayan Meclisi 
kâtiplerinden hattat Ebüssuut zade Suudülmev-
Ievi .Efendinin Ankara istiklâl mahkemesinin 
9-̂ 2-1926 tarih ve j ^ n numaralı ilâm ile mah
kûm bul urrduğu îo sene kürek cezasının Türk 

ceza ̂ kanununun meriyetinden sonra 364 numaralı 
kanuna tevfikan 'tenzifen tahvil kılınan 2 sene 
hapis cezası bilcümle hukunî neticelerine 
şamil -olmak üzeae affedilmiştir. 

îReis — Kabul edenler... Kabul etmiyn-
ler... Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ MADDE— Bu kanun neşri .tarih in
den muteberdir. 

ilete—Kabul edenler... Kabul ietmiyen-
ler... Kahul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hük-
müuü icraya Adliye Vekili memurdur. 

'Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

/ / / 262 numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur. 

/Kanunim '"heyeti -umumiyesini kabul 'eden -
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu günkü müzakermiz hitam bulmuştur. 
İntihap neticesini arzediyorum: 
ŞurayisDevletlDeavilDairesi Reisliği ve âzalığı 

için yapılan intihap neiicesinde Adliye Müsteşarı 
Fuat B. (219) reyle reis intihap olunmuştur. 
Azalığa-da 210 reyle Kemal AtıfB . intihap 
okunmuştur . 

Diğer reylerin neticesini arzediyorum : 
Yeniden inşa edilecek Meclis Matbaası için 

tahsisai verilmesi hakkındaki kanuna (214) zat 
rey vermiştir. Kanun (214) reyle kabul olun
muştur. Tuz kanununa (214) zat rey vermiştir 
kanun (214) reyle kabul edilmiştir. 

Ankara şehri otomatik telefon kanununa 214 
zat rey vermiştir . Kanun ( 214 ) reyle kabul 
edilmiştir. 

Devletle alâkaları kat edilenler hakkındaki 
kanuna(2i4) zatrey vermiştir. Kanun. ( 214 ) 
reyle kabul olunmuştur. 

Bazı zevatın ailelerine verilecek ikramiye 
hakkındaki kanuna ( 214 ) zat rey vermiştir. 
Kanun ( 214 ) reyle kabul edilmiştir. 

Maarif vergisi kanununa ( 214 ) zat rey 
vermiştir, kanun (214) reyle kabul edilmiştir. 

Malatyada'teşebbüsatı sınaiye anonim şirketi
ne tefviz edilen arsa bedellerinin mahsubu 
hakkındaki kanuna ( 214 ) zat rey vermiştir. 
Kanun (214) reyle kabul edilmiştir. 

Samsun sahil demir yolları Türk anonim 
şirketinden satın alınacak hisse senetleri i hak
kındaki kanuna ( 214 ) zat rey vermiş, kanun 
( 214 ) reyle kabul edilmiştir. 

Şose >ve köprüler hakkındaki kanuna (214) 
zatrey vermiş kanun ( 214 ) reyle kabul 
olunmuştur. 

Türk - Alman hakem ve uzlaşma muahedesi 
hakkındaki kanuna ( 214 ) zat rey vermiştir. 
Kanun (214) reyle kabul edilmiştir. 

Ziraat makinelerinde ve ziraatte kullanılan 
mevaddı müştaile ve muharrike ile müstah-
zeratı kimyeviyenin rüsumu hakkındaki kanu
nun tadiline dair kanuna ( 214 ) zat rey ver
miştir. 'Kanun (214) reyle kabul edilmiştir. 

'Yarın saat 14 te içtima etmek üzere 
iniıcada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati: 18 12 



Yeniden inşa ed i lecek iVleeiîs,Matbaası hakkındaki kanunun nettceiı-anası 

Adana 
Hilmi B. 
kadri B. 

Afyon,Kara hisar 
Haydar B. 
İzzet Ulvü B. 
Musa Kâzım B. 

Aksaray 
Besim Ataiay B. 
Kâzım B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Antalya 
Doktor Cemal B, 
Hasan Sıdkı B< 
Rasih B, 
Süleyman Şevket B. 

Ankara 
Ali B. 
İhsan B. 
Rifat B. 
Sami B. 
Şakir B. 
Talat B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Emin Fikri B. 
Doktor Reşit Galip B. 
Mitat B. 
Tahsin B„ 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Emin B. 

Aza adedi : 316 
Reye iştirak edenler : 214 

Kabul edenler : 214 
Reddedenler : o 
Müstenkifler : o 

Reye iştirak etmiyenjer : gg 
Münhall er : 3 

[Kabul edenler] 

[ K a n u n k a b u l ed i lmiş t i r 

Fahrettin B. 
Hayreddirı B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Akif, B. 
Memet Cavit B. 
Osman NiyaziıB. 
Sadık B. 

Bay ez it 
İhsan B. 
Halit B. 
Şefik B. 

Bilecik 
:Asaf B. 
:Rasim B. 

BUUs 
İİlyas Sami B. 
Muhiddin B. 

Bolu 
Doktor Emin .-Cemal B> 
Şükrü B. 

Burdur 
Salih Vahit B 

Bursa 
Ahmet Münür B. 
Bakteriyoiuk Refik B. 
Doktor Şefik, Lutfi B. 
Esat B. 
Mustafa, Fehmi B. 
Refet B. 

Cebelibereket 
Naciı Pşv 

Çanakkale-
Memet B, 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B., 

Çankırı 
Rifat B. 

Ziya B. 
Çorum 

Doktor Mustafa B. 
Denizli 

Haydar Rüştü B, 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım pş. 
Rüştü B. 

Edirne 
Faik B. 
Şakir B. 
Zeki Mesut B. 

Elaziz 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

; Mustafa B. 
'Nakittin B. 

Erzincan 
Abdftlhak B. 
Aziz Samih R. 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Doktor Ahmet Fikri B.ı 
Nafiz B. 
Tahsin B. 

Eskişehir 
Emin Bi 
Dr. İsmail Besim Pş. 
Sait B. 

Gazı aylntap 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenani B. 

Ferit B. 
OiresuM, 

Hakki Tarık B. 
Knzırn B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

Gümîışajıe 
Halil Nihat. B. 
Hasan Fehmi, B. 

I Şevket B. 
İçel 

\ Emin B. 
Hakkı B. • 

İzmUv 
Hüseyin B. 
Mahmut Celâl ıB. 
Mustafa Rahmi B. 
Münür B; 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. 

İsparta 
Hakim Rıza B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

istanbul 
Akçuraoğlu Yusuf B* 
Doktor Nureddin AH B, 
Fuat B. 
Ham di Br 
Hamdullah Subhu»B. 
İhsan Pş* 
Tevfik Kâmil B. 
Ziyaettin B, 

Kats 
Ağaoğlu Ahmet B 
Baha Tali.B. 

281 



I : *75 2 - 6 - 1 9 2 9 
Dr. Sadrettin B. 
Faik B. 
Halit B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Cemal B. 
Refik B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Doktor Burhanettin B. 
Doktor Halit B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Doktor Fuat B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lutfi Müfit B. 

Kocaeli 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Kemalettjn B. 
Kıhçoğlu Hakkı B. 
Rağıp B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Musa Kâzım B. 
Naim Hazim B. 

Nevzat B. 
Refik B. 
Tevfik fikret B. 
Zühdü B. 

Kütahya 
Cevdet B. 
İbrahim B. 
İsmail Hakkı B. 
Niyazi Asım B. 
Nuri B. 
Recep B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Dr. Fazıl Berki B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Akif B. 
Doktor Saim B. 
Kani B. 
Kemal B. 
Osman B. 
Yaşar B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 
İrfan Ferit B. 

Mersin 
Ali Münfi B. 
Hakkı B. 

Muğla 
Nuri B. 

Niğde 
Ata"B. 
Faik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
H. Fahri B. 
Hamdi B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Ali B. 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Adil B. 
Doktor Asım B. 
Ethem B. 
Nusrat Sadullah B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Refik İsmail B. 

Sivas 
İbrahim Alâeddin B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemseddin B. 

Ziyaettin B. 
£. Kara Hisar 

İsmail B. 
Memet Emin B. 
Tevfik B, 

lekirdağı 
Faik B. 

Tokat 
Bekir Lütfi B. 
Hüseyin Hüsnü B. 

Trabzon 
Abdullah B. 
Ali Becil B. 
Arif B. 
Danış B. 

Urfa 
Doktor Refet B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Hamdi B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. 
Hüsnü B. 
Memet Nazif B 
Rifat B. 

Reye iştiark etmiyenler 

Adana 
kemal B. 
Zamir B. 

Afyon kara hisar 
Ali B. 
İzzet 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Neşet B. 

Antalya 
Ahmet Saki B. 

Ankara 
Gazi Mustaf Kemal 
Pş. [ Rs. C. ] 
Halit Ferit .B 

Aydın 
Doktor Mazhar B. 

Balıkesir 
Kâzım Pş. 

Bilecik 
İbrahim B. 

Bitlis 
Muhiddin nami B* 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. [ İ. A. ] 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 

Muhlis B. 
Senih B. 

Cebelibereket 
Ali riza B. 
Avni Pş. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 

Çankırı 
Mustafa AbdüIhalikB.V, 
Talat B. 

Çorum 
İsmail kemal B. 
İsmet B. 
Münür B. 
Ziya B. 

Denizli 
Doktor Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Necip Ali B. 

Diyaribekir 
İshak Refet B. 
Zekâi B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 

Erzurum 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Ali Ulvi B. 
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Ödü Ayintap 

Kılıç Ali B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hacim Muhittin B. 

^Gümüşüne 
Gemal Hüsnü B. [V.] 

Hakâri 
İbrahim B. 

İzmir 
Ahmet Enver B. 
Dr. Tevfik Rüştü B.[V.] 
Kâmil B. 
Mahmut Esat B. [V.] 
Osmanzade Hamdi B. 
Vasıf B. 

İstanbul 
Abdülhak Hamit B. 
Ahmet Rasim B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Dr. Refik B. IV.] 
Edip Servet B. 
Haydar B. 

Hüseyin B. 
Süreyya Pş. 

Kastamonu 
Hasan Fehmi B. 
Memet Fuat B. 
Velet B. 

Kayseri 
Hasan Ferit B. 

Kırklat eli 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Yahya Galip B. 

Kocaeli 
Salâhattin B. 

Konya 
Fuat B. 

Kütakya 
Rağıp B. 

Malatya 
İsmet Pş. [Bş.V.], 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Bahri B. 
Mustafa Fevzi B. 

Maraş 
AbdülkadirB. 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Nuri B. 
Yakup Kadri B. 

Muğla 
Ali Nazmi B.. 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Ordu 
İsmail B. 

Rize 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Ali Rana B. 
Avni B* 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
Necmeddin Sâdık B. 

Tekirdaği 
Celâl Nuri B. 
Cemil B • 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 
Şevki B. 

Trabzon 
Hasan B. (R.V.) 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Ferit Celâl B. 
Mahmut B. 

Yozgat 
Avni B. 

Zongoldak 
Rağıp B. 

Tuz kanununnun neticel aras ı 
[Kanun kabul edilmiştir] 

Adana 
Hilmi B. 
Kadri B. 

Afyon Karahisar 
Haydar B-
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Kâzım B. 

Aza adedi : 316 
Reye iştirak edenler : 214 

Kabul edenler : 214 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : o 

Reye iştirak etmiyenler : 99 
Münhalİer : 3 

/ KabuledenlerJ 
Amasya 

Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Hasan Sıdkı Bv 
Rasıh B. 
Süleyman Şevket B. 

Ankara 
Ali B, 
İhsan B. 
RifatB. 
Sami B. 
ŞakirB. ; 

Talat B. 
Artvin 

Asım B. ' 
Memet Ali B. 

Aydın 
Emin Fikri B. 
Dr. Reşit Galip B 
Mitat B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Emin B. 
Fahrettin B. 
Hayrettin B. 
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İsmail Hakkı.B. 
Memet »AJkifB.. 
Memet Gavit B. 
Osman Niyazi B. 
Sadık B. 

Bayazıt 
İhsan B. 
Halit B. 
Şefik B. 

Bilecik 
Asaf B. 
Rasim Bi 

Bitlis 
İlyas-Sami B. 
Muhittin B. 

Bolu 
Dr. Emin CemalB. 
Şükrü B. 

Burdur 
Salih Vahit B. 

Bursa 
Ahmet Müfflür B. 
Bakteriyolök Refiki B* 
Dr. Şefik Lutfi B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

Cebelibereket 
Naci Pş. 

Çanakkaiet 
Memet B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 

Denizli 
Haydar Rüştü B-
Mazhar MüiİtvB. 
Yusuf B. 

Diy^rbeldr 
Kâzım Pş 
Rüştü B. 

Edmm. 
Faik B. 
Şakir B. 
Zeki Mesut B. 

Etazim 
Fazıl Ahmet; B> 
Hasan Tahsin; Bı 
Hüseyin B. 
Mustafa B* 
Nakittin B* 

Erzincan 
Abdülhaki B, 
Aziz Samih. B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B-, 
Nafiz B. 
Tahsin B;. 

Eskişehir 
Emin B. 
Dr. İsmail Besifli Pş, 
Sait B. 

Gazi Ayintop 
Ahmet Remzi-'B. 
Ali Cenanı fB? 
Ferit B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 
Tahir» B: 

Gümüşüne 
Halil Nihat B., • 

1 Hasan Fehmi B.; 
I Şevket B. 
I İçel 
\ Emin B. 
j Hakkı B. 
I İzmir 
i Hüseyin B. 
I Mahmut Celal B. 
| Mustafa Rahmi B. 
| Münür B» 
1 Saraçoğlu Şükrü B. 
İ Vasıf B. 
! Jsparta 

Hakim Rıza B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem.B. 

İstanbul 
Akçora oğlu Yusuf. B* 

Dr, Nurettin Ali; B; 
Fuat B. 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi ;B< 
İhsan Pş̂  
Tevfik Kâmil B* 
Ziyaettin B. 

Kars 
Ağaoğlu Ahmet B. 

- Baha Tali B, 
Dr. Sadrettin B. 
Faik B., 

I Halit B. 
j Kastamonu 
| Ali Rıza B. 
i Cemal B. 
j Refik B. 
i Kayseri 
! Ahmet Hilmi B. 
j Dr. Burhanettin.B. 
Dr. Halit B, 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lutfi Müfit B. 

ı Kocaeli 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Râgıp B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Musa Kâzım B. 
Naim Hazim B. 
Nevzat B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B, 
Zühtü B. 

Kütahya^ 
Cevdet B. 
İbrahim^ B; 
İsmail Hakkı B. 

Niyazi Aşım B, 
Nuri B. 
Recep B. 

Malatya 
AbdülmuttaJip B. 
Dr. Hilmi B. 
Dr. Fazıl, Berki B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Akif B. 
Dr. Saiın B. 
Kani B. 
Kemal B, 
Osman B. 
Yaşlar B. 

Mardin.. 
JVli Rıza B. 
İrfan Ferit B. 

Mersin 
Ali Münif B. 
Hakkı B. 

Muğla 
Nuri B. 

Niğde, 
Ata B. 
Faik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
H. Fahri B. 
Hamdi B. 
Recai B. 
Şevket B. ' 

Rize 
Akif B. 
Ali B. 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Adil B. 
Dr. Asım B. 
Ethem B. 
Nusrat Sftdullah B. 

Siirt 
Halil HulkiB. 

Sinop* 
Recep Zühtü B> 
Refik İsmail B. 
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Sivas 

ibrahim Alâettin B. 
Rahmi B. 
Remzi B. 
Rasim B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Ş. Karahisarı 
İsmail B. 

•'Mem&'Emin'B. 
Tevfik B. 

Tekirdağı 
Faik B. 

Tokat 
Bekir Lutfi B. 
Hüseyin Hüsnü B. 

Trabzon 
Abdullah B. 
Ali Beril B. 

Arif B. 
Daniş B. 

örf a 
°E)r. Refet B. 

mm 
'Msünip^B. 

Ymgttt 

Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Celal Sahir B. 
Halil B. 
Hüsnü B. 
Memet Nazif B. 
Rıfat B. 

Reye iştirak etmlyenler 

Adana 
Kemal B. 
Zamir B. 

Afyon Karâhisar 
Ali B. 
İzzet B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Neşet B. 

Antalya 
Ahmet SakiB. . 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal 
Pş. [Rs. C ] 
Halit Ferit B. 

Ay d m 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Kâzın* Pş. (Rs;) 

Bilecik 
İbrahim B. 

Bitik 
Muhittin rî%mi !B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Faîih Rıfkı-B. [İ. A] 

îB&rdur 
Mustafa Şeref <B. 

Bursa 
Asaf B. 
Muhlis !B. 
Senin B. 

Cebelibereket 
AH Rıza B. 
Avni Pş. 

Çanakkale 
Samih Rıfat B. 

Çankırı 
Mustafa âbdülhalik B. 
Talat B. 

Çorum 
İsmail; Kemâl B. 
İsmet B. 
Münür B. 
Ziya B. 

Denizli 
Dr. Kzim B. 
Emin Arslan B. 
Necip Ali B. [ İ. A..] 

Diyarbekir 
İshak Refet B. 
Zekâi B. 

Edime 
Hasan Hayri B. 

Erzurum 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Ali Ulvi B. 

Gazi Ayintap 
Kılıç Âli B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hacim Muhittin'B. 

Gümüşhane 
Cemal Hüsnü B. (V.) 

Hâkâfi 
İbrahim B. 

İzmir 
Ahmet Enver B. 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V. 
Kâmil B. 
Mahmut Esat 'B. [V.] 
Osmanzade Hamdi-B. 

İstanbul 
Abdülhak Bamit B. 
Ahmet'Rasim 'B. 
Dr. Hakkı Şinâsi'Pş. 
Dr. Reük B. [V:j 
Edip Servet'B. 
Haydar B. 
Hüseyin B. 
Süreyya Pş. 

Kastamonu 
Hasan Fehmi B. 
Memet Fuat B. 
Velet B. 

Kayseri 
Hasan Ferit B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Yahya Oâİip B. 

Kocaeli 
Saiâhettirt'B. 

Konya 
Fuat B. 

Kütahya 
Ragıp B. 

Mûtatyn 
İsmet Pş. [Bş. V:] 
Mahmut4 Nedim B. 

Manisa 
Bahri B. 
Mustafa Fevzi B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Mehmet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 

Yakup Kadri B. 
Muğla 

Ali Nazmi B. 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

Ordu 
İsmail B. 

Rize 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Ali Rana B. 
Avni B. 

.Süit 
Mahmut B. 

Sinop 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B 

Tekirdağı 
Celal Nuri B. 
Cemil B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 
Şevki B. 

Trabzon 
Hasan B. 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Ferit Celal B. 
Mahmut B. 

Yozgat 
Avni B. 

Zonguldak 
Rağıp B. 
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Ankara şehri otomatik telefon kanununun neticei arası 

( Kanun kabul edilmiştir 

Adana 
Hilmi B. 
Kadri B. 

Afyon kara hisar 
Haydar B. 
İzzet Ulvi B. 
Musa kâzım B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Kâzım B, 

Amasya 
EsatB. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Antalya 
Doktor Cemal B. 
Hasan Sıdkı B. 
Rasih B. 
Süleyman Şevket B. 

Ankara 
Ali B. 
İhsan B. 
Rifat B. 
Sami B. 
Şakir B. 
Talat B. 

Artvin 
Asım B . 
Memet Ali B. 

Aydın 
Emin fikri B. 
Dr. Reşit Galip B. 
Mitat B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Emin B. 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Rettedenler : 

Müstenkifler : 
Reye iştirak etmiyenler 

Münhaller . 

316 
: 214 

214 
0 
0 

99 
3 

/ Kabul edenler J 

Fahrettin B. 
Hayrettin B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Akif B. 
Memet CaVit B. 
Osman Niyazi B. 
Sadık B. 

Bayazıt 
İhsan B. 
Halit B. 
Şefik B. 

Bilecik 
Asaf B. 
Rasim B. 

Bitlis 
İlyas Sami B. 
Muhittin B. 

Bola 
Dr. Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Salih Vahit B. 

Bursa 
Ahmet tyüfıür B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Şefik Lütfi B.
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

Cebelibereket 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Memet B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Rifat B. 

Ziya B. 
Çorum 

Dr. Mustafa B. 
Denizli 

Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

Diyaribekir 
Kâzım Pş. 
Rüştü B. 

Edirne 
Faik B. 
Şakir B. 
Zeki Mesut B. 

Elaziz 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Nakittin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafiz B 
Tahsin B. 

Eskişehir 
Emin B. 
Dr. İsmail Besim Pş. 
Sait B. 

Gazi Ayintap 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenanı B. 

Ferit B. 
Oiresun 

Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

Giimüşane 
Halil Nihat B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İzmir 
Hüseyin B. 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münür B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. 

İsparta 
Hakim Rıza B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

istanbul 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Dr. Nurettin Ali B 
Fuat B, 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphu B. 
İhsan Pş. 
Tevfik Kâmil B. 
Ziyaettin B. 

Kars 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Baha Tali B. 

286 
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Dr. Sadrtftiö B. 
S * - ^ f ;. 
Haîît Ş^ ... 

Ali RizaU t 
Cemal B. 
Refik B. 

Koy&ri 
Ahmet flfiutri B. 
Dr: Burhanettiri B. 
Dr. Haltt B. 
Reşit B. 

KtrMürtili 
Dr. PuatB. 
Şevket B. 

Ktrşekir 
Hazim B. 
Lutfi Müfit 8. 

Kocaeli -
İbrahimJI. 
İbrahim âüreyyja # . 
KemaleMi« b. 
Kıuço£hTft% B* 
RağıpB. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Hüsnü B. 
Kâzım rBi&aüB. 
Mj0Şfah ,-. 1 >, 
Musa Kâzım B. 
Naim Hazim B. 

Adana 
kemal B. 
Zamir B. 

Af iyon kara hisar 
Ali B. 
İzzet B. 
Ruşen EşıefB. 

Ajmrtm 
Neşet B. 

Antalya 
Ahmet Sa^B, 

Ankara 
Gazi Mustafa. Kemal Rş. 
{Rs. C J 
Hafit J ^ B . 

Nevzat B, ? 
Refik B,T 
Tevfik fikret-B. 
2ühtü B. ' 

Kütahya 
Cevdetıİ. 
İbrahim B. 
İsmail Hakkı B. 
Niyazi Asım B. 
Nuri Bv 

ReçepB* 
iM&tiya 

AbdülmuüaHp B. 
Dr. HOmi B.f 
Dr. Fazıl Bfa-ki B. 
Vasıf & " 

Manisa 
Akif B. 
Dr. Saim B. 
Kani B. t 
Kemal B. 
Osman B. 
Yaşar B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 
îrfan Ferit B. 

Mersin 
AH Mönif B. 
l*Mr«Bv -; -
.;....,; Muğla 
NİiıriB. 

Reye iştirtti 

Aydın 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Kâzım ı Pş. [Rs.] 

Bilecik 
İbrahim Ş. 

Bitlis 
Muhiddin Nam i B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Fâlih RıfkıB.fi. A] 

Bordur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 

M ^ 
Ata Br ; 
Faik B, r iv 
Oalip B. 
Hafit B. 

QrMu 
H. Fahri B. 
Hamdi B. 
Recai % 
Şevket & 

Hm 
Akif B. , 
Ali B. 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Adil B, 
Dr. Asım B. 
EthşmB. 
Nusrat saduKah B. 

Sürt 
Halil Htt&LB. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 

. Jtefik İsmail B. 
Sivas 

İbrahim Alâettin B. 
Raİmıi% ; 

Rasim B. 
Remzi B. 
Şeraseiştkı B. 

tefamyenfer ^ 

Muhlis .B 
Senin B. 

'"' Cebelibereket 
Ali Rıza B. 
Avfti Pş 

Çanakkale 
Samih Rıfat B. 

Çanktn 
Mustafa Abdülhalik B. 
Talat B. 

Ç&um 
İsmail kemal B. 
İsmet B. 
MûBür B. 
Ziya B. 

Ziyaetlin B, .. »• 
£. Kam Umar 

ismail B. 
Memet Emin B; 
TevfikB. 

Tthirdağı 
Faik'a 

Tokat 
Bekir Lügî^B, 
Hüseyin Hüsnü B 

Trabzon 
AbduHahB. 
Aü Becil B. 
Arif B. 
Daniş B. 

Urfa 
Dr. Refet B. 
Refet B* 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgrıt 
Hamdi B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B 
Haliför 
Hüsnü B. 
Memet Nazif B. 
Rifat B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Necip Ali B-{İ.A. 

Diyarbekir 
İshak Refet B. 
Zekâyi B. 

Edirne 
Haşan Hayri B. 

Erzurum 
Nafi AtufB. r 

Necip Asım B. 
Esfu&kir 

Ali .Ulvi % 
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Oazi Ayintap 

Kılıç Ali B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hacim Muhittin B. 

Oümiişane 
Cemal Hüsnü B. [V.] 

Hakâri 
İbrahim B. 

İzmir 
Ahmet Enver B. 
Dr. Tevfik Rüştü B.[v.] 
Kâmil B. 
Mahmut Esat B. [V,] 
Osmanzade Hamdi B. 

İstanbul 
Abdülhak Hamit B. 
Ahmet Rasim B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Dr. Refik B. [V.] 
Edip Servet B. 
Haydar B. 
Hüseyin B. 

Süreyya Pş. 
Kastamonu 

Hasan Fehmi B. 
Memet fuat B. 
Velet B. 

Kayseri 
Hasan Ferit B. 

Kırklakelı 
Memet Nahit B; 

Kırşehir ' 
Yahya Galip B. 

Kocaeli 
Salâhattin B. 

Konya 
Fuat B. 

Kütahya 
Rağıp B. 

Malatya 
İsmet Pş. [ Bş. V. ] 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Bahri B. 
Mustafa Fevzi B. 

Maras 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
MitatB. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Nuri B. 
Yakup Kadri B. 

Muğla 
Ali Nazmi B. 
Şükrü Kaya B.; [V.] 
Yunus Nadi B. 

Ordu 
ismail B. 

Rize 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Ali Rana B. 
Avni B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 

Tekirdağı 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 
Şevki B. 

Trabzon 
Hasan B. [Rs. V.] 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı. B-. 
Şefik B. 

Ur fa' 
Ali Saip B. 
Ferit Celâl B. 
Mahmut B. 

Yozgat 
Avni B. 

Zonguldak 
Rağıp B. 

Devletle alakaları katedilenler hakkında kanunun netieei arası 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Adana 
Hilmi B. 
kadri B. 

Afyon Kara hisar 
Haydar B. 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B, 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Kâzım B. 

Aza adedi : 316 
Reye iştirak edenler : 214 

Kabul edenler : 214 
Reddedenler : o 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak ettrriyenler : 99 
Münhal : 3 

/ K&bul edenler ] 
Amasya 

Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Hasan Sıdkı B. 
Rasih B. 
Süleyman Şevket B» 

Ankara 
Ali B. 
İhsan B. 
Rifat B. 
Sami B. 
Şakir B. 
Talat B. ,./:. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. •' : 

> 

Aydın 
Emin Fikri B. 
Dr. Reşit Oalip B 
Mitat B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuurî B. 
Emin B. 
Fahrettin B. 
Hayrettin B. 

2 8 8 -



İsmail Hakkı EL 

Memef Câvit ,|J. "" 
Osman, tyiyazf B. 
sadık S::, ->;; * 

B'ayâzıl \, 
İhsan B. ' * . '"t 
Halit E. , ;' '' L 

şefik E '.';;' 
Bilecik 

Asaf B. 
Rasim B. 

Bitlis 
İlyas Sami B. , 
Muhittin1 &'"*? """ 

Dr. EminX£majB.. ^ 
Şükrü EL ır " 

Burtyr 
Salih Vahit B. , 

Bursa 
Ahmet İVJünür Ş..v -
Bakteriyplojk ,H^ik B. 
Dr. Şefik Lutü B. , 
Esat B. ; 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. ». t 

Cebe\$er$ket 
Naci Pş.j ,: . , 

Çanakkale 
Memet j | î / f) 
Şükrü B. "\ ." 
Ziya Gevher B. 

Çankırı'. 
Rifat B. . 
Ziya B. ' 

Çorum 
Dr. Mustafa B. ~ 

Denizli [ 
Haydar Rüştü '$• 
Mazhar Müfit j^'. * 
Yusuf ,fcM*1 *' 

İDiydrbekir 
Kâzını Pş 
Rüştü B. 

Edirne 
Faik B. 
Şakir B. " 
Zeki Mesut fa.' , 

Fazıl Ahmet &. ^ 
Hasan Tab$ifB. 
Hüseyin B r { t^^ -
Mustafâ B. . V ; 
Nakittin B.,, 

Erzincan : , 
Abdûlhak B. c;"' ' 
Aziz Samih B, 
Saffet B r i ; ; 

Erzurum ^ •"" 
Asım B. 
Aziz & v* t v -
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafi? B*. ' ^ 
Tansın J j ' . ^ ,J 

< Eskişehir.', 
Emin B. ^ 
Dr. İsmail BeşirrT P§u 
SaitB. 

OÖ^' Ayfatap 
Ahmet Remzi, B. 
AH Cenini B. 
Ferit B.. 

Qiresun 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B* . \ 
Şevket B . : ; i 
Tahir & ^ v,,v 

Onmüşme, : 
Halil Ntoat,S, 
Haşan Fehmi] Bi 
Şevket B,,v;rJ 

Emin B. v -^-, ,-, 
Hakkı B. 

2 -C T lŞ20 ,G : % 

Hüseyirt B. f i , 
Mahmut, .Celal ?P. 
MustafayRahmi. B. ?• 
Münur B,o < .:*•? 
Saraçoğlu £i&ru B. 
Vasıf B. i >. 

İsparta 
Hakim Rıza, B-* 
Hüseyin Hüsnü B, :, 
İbrahim IB. , _..-,* 
Mükerrem B. 

İstanbul 
Akçora oğlu Yusuf B. 

Dr. NurettinMi B. . . 
Fuat B. ' , . 
Hamdi B f i l î., 
Hamdullah Suphi B. 
İhsan Pş, 
Tevfik K I N İ Î P -
Ziyaettjn, Bt 

Kars 
Ağaoğlu A&met.B, 
Baha Tali # " •" 
Dr. Sadrettîh B. 
Faik B. 

nm B. ; 
Kastamonu 

Ali, Rızaı Bi v . j 
Cemal B. , > 
Refik B. , ) 

Kayseri,.• 
Ahmet Hilmi B. ., 
Dr. Burhanettin B. 
Dr. Halit B. 
Reşit B. 

Kırklareli > 
Dr. Fuat- B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lutfi Müfit B. 

KaçaflL 
İbrahim B.. t • 
İbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B-
Kıhcoğlu Hakkı' B. 
Ragıp B. , 
Reşit Saffet B-

Konya 
Ahmet Hamcji B. 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B, 
Mustafa B, , 
Musa K^un B* 
Naim Haşm Ş, 
Nevzat B., , 
Refik B. v; 
Tevfik Fikret fiV 
Zühtü B. ;V 

Kütahya, 
Cevdet /&-;=/.-".,/••. 
İbrahim B. • 
İsmail Hakkı B. 

Kiyazİ ÂsımB. 
Nuri B M - J - . •.•.•Ah 
Recep B. ^ h, 

Malatya -
Abdülmuttalip jR.-
Dr. Hilmi B. « ;., 
Dr. Fazıl Berki B>-
Vasıf.BL - ' ; , 

Manisa, 
Akif B. 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
Kemal B. 
Osman B -̂
Yaşar B. . iS 

Mardin-j ^ 
AliBız^B. ; j 
İrfan Ferit B. 

Mersin 
Ali MüniftB. t 
Hakkı B.;... 

Muğla .• 
Nuri B. 

Niğde 
Ata B. , 
Faik B. 
Oalip B. 
Halit B. 

Ordu 
H. Fahri B. 
Hamdi B. 
RecaiB. -
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Ali B; 
Atıf B. . 
Esat B. 
Fuat B̂  

Samsun 
Adil B. 
Dr. Asım Bv 
Ethem Br 
Nusrat Sadullah B. 

Siirt 
Halil Httlki B. 

Sinop 
Recep Zühtü B« 
Refik İsmail B. 
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Sivas 

İbrahim Alâettin B. 
Rahmi B. 
Remzi Bi 
Rasim B. 
Şemsettin B. 
Ziyaeitin Bv 

$. Karahisarv 
İsmail B. 

Adana 
Kemal B. 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
İzzet B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Neşet B. 

Antalya 
Ahmet Saki B. 

Ankara 
Oazi Mustafa Kemal 
Pş. [Rs. C ] 
Halit Ferit B. 

Aydın 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Kâzım Pş. (Rs.) 

Bilecik 
İbrahim B. 

Bitlis 
Muhittin Nami B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. [İ. A] 

Bordur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 
Muhlis B. 
Senih B. 

Cebelibereket 
Ali Rıza B. 
Avni Pş* 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 

Memet Emin B. 
Tevfik B. 

TekirdÛğı 
Faik B. 

Tokat 
Bekir Lutfi 6. 
Hüseyin Htisnü B. 

Trabzon 
Abdiillah fit 
Ali Becil B. 

Arif B. 
Daniş B. 

Urfa 
Dr. Refet B: 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Hamdi B. 

Reye istiftik etmiyenler 

ÇanMrı 
Mustafa abdülHalfk B. 
Talat B. 

Çorum 
İsmail KemarB. 
İsmet B. 
Münür B. 
Ziya B. 

Denizli 
Dr. Kzim B. 
Emin Arslan B. 
Necip Ali B. (İ. A. ] 

Diyarbekir 
İshak Refet B. 
Zekâi B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 

Erzurum 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Ali Ulvi B. 

Gazi Ayihtap 
Kılıç Ali B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hacim MuhittnrB. 

GilmüşHafıe 
Cemal Hüsnü B. (V.) 

Hakâri 
İbrahim B. 

İzmir 
Ahmet Enver B. 
Dr. Tevfik Rüştü Bf(V.) 
Kâmil B. 
Mahmut Esat B. [V.] 

1 Osmanzade HamdiB. 

hiaıMü 
Abdülhak Hamit B. 
Ahmet Rasim B. 
Dr. Hakkı Şfriasi Pş. 
Dr. Refik B. [V.] 
Edip Servet B. 
Haydar B. 
Hüseyin B. 
Süreyya Pş. 

Kastamonu 
Hasan Fehmi B. 
Memet Fuat B. 
Velet B. 

Kayseri 
Hasan Ferit B. 

Kırklareli 
Memet Na&t B. 

Kırşehir 
Yahya Galip B. 

Kocaeli 
Salâhettin B. 

Konya 
Fuat B. 

K&tekya 
Ragıp B. 

Malatya 
İsmet Pş. {fif; V.] 
Mahmut Nedim B. 

Mtmisa 
Bahri B. 
Mustafa Fevzi B. 

Maraş 
Abdüfkadir B. 
Mehmet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Nuri B. 

Salih B. 
Süleyman Sim B; 
Tahsin B. 

Zctiğûİİİak 
Celal Sahir B. 
Halil BV 
Hüsnü B. 
Memet Nazif B. 
Rifat B. 

Yakup Kâtfri B. 
Mu$a 

Ali Naznttl1& 
Şükrü' Kaya B: 
Yunus Nadi B. 

Ordu 
İsmail B. 

Rİze 
Hasan Grvİt B. 

Samsun 
Ali Ranâ B. 
Avni B. 

Sirit 
Mahmut B. 

Sinop 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
Necmettin Sadik B 

TekirdağH 
Celal Nuri B. 
Cemil B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi p. 
Süreyya tevfik B, 
Şevki B. 

Trabzon 
Hasan B. 
Nebizade Hamdı B 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Ferit Celal B. 
Mahmut B. 

Yozgat 
Avni B. 

Zonguldak 
Rağıp B, 
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Bazı zevat ailelerine îki*ainiye itası hakkındaki, kanunu neticei araş* 

[ Kanını kabul edilmiştir ] 

•.'• » i V V - " - ' 

Adana 
Hilmi B. 
kadri B. ^ 

Afy<m Kttrd'httâr ' 
Haydar B. [! '* 
İzzet U!vüvBi 
Musa Kâzım B. 

Aksaray 
Besim Atâlay B. 
Kâzım B. ' „ • 

Amasya 
Esat B; 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Antalya 
Doktor Cemal B. 
Hasan Sıdkı B. 
Rasih B. 
Süleyman Şevket B7 

Ankara 
Ali B. 
İhsan B. 
RifatB, \ , ; 
Sami B. , 
Şakir B. ' / . 
Talat B. / 

Artvin "' , 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Emin Fîfcri B. 
Doktor fcjşit Oalip B. 
Mitat B. 
Tahsin B. 

Balitâşîr 
Ali Şuuri B7 
Emin B. 

Âza adedi : 316 
Reye iştirak edenler : 2İ4 * 

Kabule edenler : 214 
Reddedenler : o 
Müstenkifler : o 

Reye iştirak etmiyenler : 99 
M Mûnhaller :. 3 

[ KalnıL edenler ] 

1 Fahrettin B. 
Hayreddin B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet AkiTB. 

'Memet Çavit B. ' 
Osman Niyazi B. 
Sadık B. 

Bayezıt 
; İhsan B. 
Halit B. 
Şefik B. 

Bilecik 
Asaf B. 
Rasim B. 

JBittis 
İlyas Sami B. 
Muhiddin B. 

Bolu 
Doktor Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Salih Vahit B 

Bursa 
Ahmet Münür B. 
Bakteriyoluk Refik B. 
Doktor Şefik Lütfi B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

Cebelibereket 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Memet B. 
Şükrü B. 
Ziya Oevher B. 

Çankırı 
Rifat B. 

Ziya B. 
Çarkım 

Doktor Mustafa B. 
Benizli 

Haydar Rüştü B. s 

Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

Diyar bek İr 
Kâzım pş. 
Rüştü B. 

Edirne 
FaikB. 
Şakir B. 
Zeki Mesut B. 

Elâziz * 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsîn B. 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Nakittin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 

'Aziz Şamih B. 
SaffefB. " 

Erzurum 
Asım B. ,, 

rAziz B. ' V , 
Doktor Ahmet Fikri B. 
Nafiz,B. 
Tahsin B. 

Eskişehir 
Emin p. 
Dr. İsmail Besim Pş. 
Sait B. 

Gazı ayİhtap 
Ahmet-Remzi B. 
Ali Genani B. 

Ferit B. 
Giresun 

Hakki Tarık B\ 
Kâzım B. 
Şevket B; ' 
Tahir B. \ 

Gumüşâne 
Halil Nihat1 B. ; 

\ Hasan Fehmi B. 
Şevket B. ' 

İçel ; 
Emin B. 
Hakkı B.; 

lzmw ' 
Hüseyin B. 
Mahmıit Celâİ*Î3. 
Mustafa Rahmi B. 
Münür B. *! 

Saraç oğlu • Şükrü B; 
Vasıf B. 

İsparta 
Hakim Rıza B, 
Hüseyin Hüsnü B. 

Ubrahim B. 
Mükerrem |3. 

istanbul 
jAkçuraoğlu Yusuf B. 
' Doktor Nureddin Âli B 
Fuat B, I 
Hamdl ti. ' " 
Hamdullah Subhu B. 
İhsan Pş.* 
Tevfik Kâmil B.' 
Ziyaettin B; 

l> Kars' 
Ağaoğlu Ahmet B 
Baha Tali B.' 



Dr. Sadretttn B. 
Faik B. 
Halit B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B, 
Cemal B. 
Refik-B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Doktor Burİıanettin B* 
Doktor Halit B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Doktor Fuat B. 
Şevket B. 

Kırşehir ::., . 
Hazim B. 
Lutfi Müfit B. 

Kocaeli 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Kıhçoğltı Hakkı B. 
Rağıp B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Musa Kâzını B. 
Naim Hazim B. 

İ : 7 5 
Nevzat B. 
Refik B. 
Tevfik fikrçt B. 
zühdü B: 

Kütahya 
Cevdet B. 
İbrahim B. 
İsmail Hakkı B. 
Niyazi Asım B. 
Nuri B. 
Recep B, 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Dr. Fazıl Berki B. 
Vasıf > B, 

Manisa 
Akif B. 
Doktor Saim B. 
Kani B. 
Kemal B. 
Osman B. 
Yaşar B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 
İrfan Ferit B. 

Mersin 
Ali Münfi B. , 
Hakkı B. 

Muğla 
Nuri B. 

$.0-1^29 C : 2 
Niğde 

Ata Bl 
Faik B. 

. Oalip B. 
fFialit B, . 

'Ördü 
H. Fahri B. 

; Hamdi B. 
Reci» B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
M B. 
Atıf B. 
Esat B. : , ' j . - . , : . . ' . " 
Fuat B. M 'J 

Samsun . 
Adil B. ;ı 
Doktor, Asım B. 
Ethem B. 
Nusrat Sadullah B. 

Siirt 
Halil Iiulki B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Refik İsmail B. t 

Sivas 
İbrahim Alâeddin B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemseddin B. , 

Ziyaettin B> ıH ( ? 
Ş. Kara nısdr 

İsmail B. 
Memet Emin B, 
Tevfik B. 

lekirdağı 
Faik B. 

Tokat 
Bekir Lütfi B. 
Hüseyin Hüsnü B. 

Trabzon 
Abdullah B. 
Ali Becil B. 
Arif B. w.' 
Danış B. 

Ur/a t; 
Doktor Rejefc Bf A 
Refet B. 

Van v 
Hakkı B,t 
Münip B, ,Î 

Yozgat 
Hamdi B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. :; 
Hüsnü B. ,; 
Memet Nazif B. 
Rifat B. ; 

Reye iştiark etmiyenler lc 
Âdâna 

kemal B. 
Zamir B. 

Afyon kara*hisar 
A l i B. •-• 
İzzet 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Neşet B. 

Antalya '" 
Ahmet Saki B. 

Ankara 
Oazi Mustaf Kemal 
Pş. [Rs. C . ) 
Halit Ferit -jB 

Aydın 
Doktor Mazhar B* 

Balıkesir 
Kâzım Pş. 

Bilecik 
İbrahim B, 

Bitlis 
Muhiddin nami B* 

Bolu " 
Cevat Abbas B. 
Falih RıfkıB. [ İ . A. 

Burdur f
: 

Mustafa Şeref B. 
Bursa 

Asaf B. 

Muhlis B. 
Senih B. A 

Cebelibereket 
Ali riza B. '.'_. 
Avni Pş. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 

Çankırı 
Mustafa AbdülhalikB. V, 
Talat B. 

Çorum ,.., 
İsmail kemal B.. 
İsmet B. 
Münür B. 
Ziya B. 

Denizli 
Doktor Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Necip Ali B. 

Diyaribekir 
İshak Refet B.J , 
Zekâi B. 

Edirne 
Hasan HayK B.; 

Erzurum 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Ali Ulvi B.: 

- 2 9 2 
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Oazi Âyintap 

Kılıç Ali B. 
Reşit B. " 
Şahin &. 

Giresun 
Hacim Muhittin B. 

Oiimksane 
Cemal Hüsnü B. [V.] 

Hakâri 
İbrahim B. 

İzmir 
Ahmet Enver B. 
Dr. Tevfik Rüştü B.[V.) 
Kâmil B. 
Mahmut Esat B.' [ V / 
Osrnanzade Hamdi B. 
Vasıf B. 

İstanbul 
Abdülhak Hamit B. 
Ahmet Rasim B. 
Dr. Hakkı Şinasİ Pş! 
Dr. Refik B. [V.] 
Edip Servet B. 
Haydar B. 

Hüseyin B. 
Süreyya Pş. 

Kastamonu 
Hâ'san Fehmi B. 
Memet Fuat B. 
Velet B. 

Kayseri 
Hasan Ferit B. 

Kırklat eti 
Memet Nahit B. v 

Kırşehir 
Yahya Oaiip B. 

Kocaeli 
Salâhattin B. 

Konya 
Fuat B. 

Kütahya 
Rağıp B. 

Malatya 
İsmet Pş. [Bş.V.] 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Bahri B. 
Mustafa Fevzi B. 

Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Nuri B. 
Yakup Kadri B. 

Muğla 
Ali Nazmi B. 
Şükrü Kaya B, (V.) 
Yunus Nadi B. 

Ordu 
İsmail B. 

Rize 
Hasan Gavit B. 

Samsun 
Ali Rana B. 
Avni B* 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
Necmeddin Sâdık B. 

Tekirdağ'ı 
Celâl Nuri B. 
Cemil B • 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 
Şevki B. 

Trabzon 
Hasan B. (R.V.) 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B, 
Şefik B. 

Ur/a 
Ali Saip B. 
Ferit Celâl B. 
Mahmut B. 

Yozgat 
Avni B. 

Zonguldak 
Rağıp B. 

Malatyadtı teşebbüsatı sınaiye şirketi hakkındaki kanunun neticei arası 
[ Kanun kabul edilmiştir] 

Adana 
Hilmi B. -
Kadri B. 

Afyon Karahisar 
Haydar B. 
İzzet Ulvi B : " 
Musa Kâzım* B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Kâzım B. 

Âza adedi : 316 
Reye iştirak edenler : 214 

Kabul edenler : 214 
Reddedenler : o 
Müstenkifler : o 

Reye iştirak etmiyenler : 99 
Münhaller : 3 

/ Kabul edenler ] 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Antalya 
Dr. Cemal B; 
Hasan Sıdkı B. 
Rasıh B. 
Süleyman Şevket B, 

Ankara 
Ali B. 
İhsan B. 
Rıfat B. 
Sami B. 
ŞakirB. 
Talat B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Emin Fikri B. 
Dr. Reşit Galip B. 
Mitat B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Emin B. 
Fahrettin B. 
Hayrettin B. 

293 



İsmail Hakkı B. 
MemeyUdf B. 
Memet Câvit B. 
Osman Niyazi B. 
Sadık B 

Bayezıt 
İhsan B. 
Halit B. 
Şefik B. 

Bilecik 
Asaf B. 
Rasim B. 

Bitlis 
İlyas Sami B. 
Muhittin B. 

Bola 
Dr. Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Salih Vahit B. 

Bursa 
Ahmet mtinür B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Şefik Lütfi B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

CebeliBereket 
Naci pş. 

Çanakkale 
Memet B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 

Denizli 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Mfiftt B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir • 
Kâzım pş. 
Rüştü B. 

Edirne 
Faik B. 
Şakir B. 
Zeki Mesut B. 
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Elaziz 

Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsili B. 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Nakittin B. 

Erzincan 
Abdülh^k B. 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafiz B. 
Tahsin B. 

Eskişehir 
Emin B. 
Dr. İsmail Besim Pş. 
Sait B. 

Gazi Ayintap 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Ferit B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
Kazım B. 
Şevket B. 
Tâhir, B.-. 

Gumüşane 
Halil Nihat B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

izmir 
Hüseyin B. 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. [V.] 
Münür B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. 

İsparta 
Hakim Rıza B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İstanbul 
Akçuraoğlu Yusuf B. 

& 1 

Dr. Nureddin Ali B. 
Fuat B. 
Hamdi 3. 
Hamdullah Subhu B, 
İhsan Pş. 
Tevfik Kâmil B;. 
Ziyaettin B. 

Kars 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Baha Tali B. 
Dr. Sadrettin B. 
Faik B. 
Halit B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Cemal B. 
Refik B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Burhanettin B. 
Dr. Halit B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lutfi Müfit B. 

Kocaeli 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Kılıç oğlu Hakkı B. 
Rağıp B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
-Mustafa B. 
Musa Kâzım B. 
Naim Hazim Bv 
Nevzat B, 
Refik B. 
Tevfik fikret B. 
Zühtü B. 

Kütafıya 
Cevdet B. 
İbrahim B. 
İsmail Hakkı B. 

u -

Niyazi Asım -B. 
Nuri B. 
Recep B. 

Malatya 
Abdülmjuttalip B. 
Dr. HiJmi B. 
Dr. Fazıl Berki B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Akif B. 
Dr. Saim B. 
Kâm B. 
Kemal B. 
Osman B. 
Yaşar B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 
İrfan Ferit B. 

Mersin 
Ali Münif B, 
Hakkı B. 

Muğla 
Nuri B. 

Niğde 
Ata B. 
Faik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
H. Fahri B. 
Hamdi B. 
Recai B. 
Şevket B. 

. Rize 
Akif B. 
AliB. 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Adil B. 
Dr. Asım B. 
Ethem B. 
Nusrat SadMİlah B 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Recep Zühtö B. 
Refik İşnail B> 



Sataş I 
İbrahim Alâettin B. 
Rahmi # . , 
Remzi B. 
Rasim B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Ş. Karahisan t 
İsmail B. 

1 

Adana 1 
Kemal B. 
Zamir B< 

Afyon Karahisar 
Ali B. ! 
İzzet B. 
Ruşen Eşref B. v 

Aksaray 
Neşet E 

Antalya 
Ahmet Saki B. 

Ankara 
Gazi Mustafa •; Kemal 
Pş. [Rs. C ] 
Halit Ferit & 

Aydın 
Dr. M&thar B. 

Balıkesir 
Kâzım Pş> (Rs.) 

Bilecik 
İbrahim B. 

0lis 
Muhittin Nami B. 

Bola 
Cevat Abbsas B. 
Falih R^kı B. [İ. A ] 

Bordur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 
Muhlis B, 
Senih B. 

Cebelibereket 
AH Rıza a 
Avni Pş. 

Çcmdkkak 
Şamili Rifat B, 

1 :.7ı6 2-6-1920 M : 2 
Memet*Emin B. s 1 
Tevfik B. 

Tekirdağı 
Faik B; 

Tokat ' 
Bekir Lutfi B. 
Hüseyin Hüsnü B. 

Trabzon 
Abdullah B. 
Ali Beril B, | 

Ari! B,,-, , | 
Daniş B. 

Urfa 
Dr. Refet B. 
RefetB, 

Van 
Hakkı#. 
Münip B. 

, Mozgat 
Hamdi B. | 

Reye iştirak etmiyenler 
Çankırı 1 

Mustafa abdülhalik B. 
Talat B. 

v Çorum 
İsmaiUKemal B. 
İsmet B. 
Münür B. 
Ziya B. 

Denizli 
Dr. Kzim B. 
Emin Arslaiı B. 
Necip Ali B. [1 A.} 

Diyarbekir 
İshak Refet B. 
Zekâi B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 

Erzurum 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B, 

Eskişehir 
Ali Ulvi B. 

Gazi Ayiritap 
Kılıç Ali B. 
Reşit B* 
Şahin B. 

Giresun 
I Hacim Muhittin B. 

Gümüşhane 
Cemal Hüsnü B. (V;) 

Maftâri 
İbrahim B. 

: izmir 
Ahmet Enver B. 
Ör. Tevfik Rüştü B. (W 
Kâmfl B* \ 
Mahmut tsât B, JV.J 

1 Qşmarızade Hamdi B. 

İstanbul 
Abdülhak Hamit B. 
Ahmet Rasim B.. 
Dr. Hak&i Şinasi Pş. 
Dr. Refik B. [V.] 
Edip Servet B. 
Haydar B. 
Hüseyin B. 
Süreyya Pş. 

Kastamonu 
Hasan Fehmi B. 
Memet Fuat fi. 
Velet B. 

Kayseri ,-"r 
Hasan Ferit B. 

Kırklareli 
Memet Nahiit B; . 

Kırşehir 
Yahy* Galip B. 

Kocaeli 
j SalâhettitttBv 

Kenya 
Fuat ,B. y 

Kütahya 
Ragıp E» v 

;.-.: Malatya 
İsmet Pş.[Bş. V.j 
Mahnmıt MedimB. 

Manisa ./ 
Bahrim 
Mustafa Fevzi B. 

; Mcıraş 
I Abdülkadir Bl 

Mehmet B. 
J Mitat B. 
I Mardin 

Abdürrezzak B, 
[NuriB; 

Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Celal Sahir B. 
Halil B. 
Hüsnü B. 
Memet Nazif B. 
Rifat B. 

Yakup Kadri B. 
Muğla 

Ali Nazmi B. 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. , 

Ordu 
İsmail B. 

, Rize 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Ali Rana B. 
Avni B. 

Sirit 
Mahmut B. 

Sinop 
Yusuf Kemal B. 

Şıvas ;•--••. • 
Necmettin Sadık B 

Tmrdagt 
Celal NuriB. 
Cemil B. 

| Tokat 
Mustafa Vasfi B. : 

Süreyya Tevfik B. 
Şevki B. 

Trabzon 
Hasan B. 
Nebizade Hamdi B 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. 

Urfa 
Ali Saip B, 
Ferit Celal B. 
Mahmut B. 

Yozgat 
Avni B. 

Zonğuld&k 
1 Rağıp B, 
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Samsun sahil demir yolları şirketi hakkındaki kanunun neticei arası 

[ Kanun kabul edilmiştir 

' î ' ' 

Mana 
Hilmi B* 
kadri B. 

Afyon Kara hisar 
Haydar B. 
İzzet Ulvü B. 
Musa Kâzım B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Kâzım B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Antalya 
Doktor Cemal B. 
Hasan Sıdkı B. 
Rasih B. 
Süleyman Şevket B. 

Ankara 
Ali B. 
İhsan B. 
RifatB. 
Sami B. 
Şakir B. 
Talat B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet AH B. 

Aydın 
Emin Fikri B. 
Doktor Reşit Galip B. 
Mitat B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Emin B. 

Âza âdedi : 316 
Reye iştirak edenler : 214 

Kabul edenler : 214 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 99 
Mûnhaller : , 3 

[ Kabul edenler ] 

Fahrettin B. 
! Hayreddin B. 

İsmail Hakkı B. 
Memet Akif B. 
Memet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 
Sadık B. 

Bayeztt 
İhsan B. 
Halit B. 
Şefik B. 

Bilecik 
Asaf B. 
Rasim B. 

Bitlis 
İlyas Sami B. 
Muhiddin B. 

Bolu 
Doktor Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Salih Vahit B 

Bursa 
Ahmet Münür B. 
Bakteriyoluk Refik B. 
Doktor Şefik Lütfi B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

Cebelibereket 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Memet B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Rifat B, 

Ziya B. 
Çorum 

\ Doktor Mustafa B. 
Denizli 

S Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. . « 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım pş. 
Rüştü B. 

Edirne 
Faik B. 
Şakir B. 
Zeki Mesut B. 

Elaziz 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Nakittin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Doktor Ahmet Fikri B. 
Nafiz B. ' 
Tahsin B. 

Eskişehir 
Emin B. 
Dr. İsmail Besim Pş. 
Sait B, 

Gazı ayintap 
Ahmet Remzi B. 
AH Cenani B, i 

Ferit B. 
Giresun 

Hakki Tarık B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

Gilmüşane 
Halil Nihat B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İzmir 
Hüseyin B. 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münür B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. 

İsparta 
Hakim Riza B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

istanbul 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Doktor Nureddin Ali B 
Fuat B. 
Hamdi B. 
Hamdullah Subhu B. 
İhsan Pş * 
Tevfik Kâmil B. 
Ziyaettin B. 

Kars •" •; 
Ağaoğlu Ahmet B 
Baha Tali B, 
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Ör. âadrettin B. 
Faik B, 
Halit B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Cemal B. 
Refik B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Doktor Burhanettin B. 
Doktor Halit B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Doktor Fuat B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lutfi Müfit B. 

Kocaeli 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Kem alettin B. 
Kılıçoğlu Hakkı B. • 
Rağıp B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Musa Kâzım B. 
Naim Hazim B. 

Adana 
kemal B. 
Zamir B. 

Afyon kara hisar 
Ali B. 
İzzet 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Neşet B. 

Antalya 
Ahmet Saki B. 

Ankara 
Gazi Mustaf Kemal 
Pş. [ Rs. C ] 
Halit Ferit B 

Nevzat B. 
Refik B. 
Tevfik fikret B. 
Zühdü B. 

Kütahya 
Cevdet B. 
İbrahim B. 
İsmail Hakkı B. 
Niyazi Asım B. 
Nuri B. 
Recep B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Dr. Fazıl Berki B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Akif B. 
Doktor Saim B. 
Kani B. 
Kemal B. 
Osman B. 
Yaşar B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 
İrfan Ferit B. 

Mersin 
Ali Münfi B. 
Hakkı B. 

Muğla 
Nuri B. 

Reye işfiark 

Aydın 
Doktor Mazhar B. 

Balıkesir 
Kâzım Pş. 

Bilecik 
İbrahim B. 

Bitlis 
Muhiddin nami B' 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih- Rıfkı B. [ İ. A. ] 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 

Niğde 
Ata B. 
Faik B. 
Galip B, 
Halit B. 

Ordu 
H. Fahri B. 
Hamdi B. 
Recai B-
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Ali B. 
Atıf B. 
Esat B. i -
Fuat B. 

Samsun 
Adil B. 
Doktor Asım B. 
Ethem B. 
Nusrat Sadullah B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Refik İsmail B. 

Sivas 
İbrahim Alâeddin B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemseddin B. 

etmiymUr 

Muhlis B. 
Senih B. 

Cebelibereket 
Ali riza B. 
Avni Pş. 

Çanakkale 
Samih Rıfat B. 

Çankırı 
Mustafa AbdülhalikB.y. 
Talat B. 

Çorum 
İsmail kemal B* 
İsmet B. 
Münür B. 
Ziya B. 

Ziyâettin 8. 
£. Kara Hisar 

İsmail B. 
Memet Emin B. 
Tevfik B, 

lekirdağı 
FaikB. 

Tokat 
Bekir Lütfi B. 
Hüseyin Hüsnü B 

Trabzon 
Abdullah B. 
Ali Becil B. 
Arif B. 
Danış B. 

Ur/a 
Doktor Refet B. 
Refet B, 

Van 
Hakkı B. 
Münip 'B. 

Yozgat 
Hamdi B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. 
Hüsnü B. 
Memet Nazif B. 
Rifat B. 

Denizli 
Doktor Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Necip Ali B. 

Diyaribekir 
İshâk Refet B. 
Zekâi B. 

Edirne 
Hasan Hayrı B. 

Erzurum 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Ali Ulvi B. 

2 9 7 -
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ÖÖZ/ Ayintap 

Kılıç Ali B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hacim Muhittin B. 

Oümüşane 
Cemal Hüsnü B. [V.] 

Hakâri 
İbrahim B. 

İzmir 
Ahmet Enver B. 
Dr. Tevfik Rüştü B.[V.] 
Kâmil B. 
Mahmut Esat B. [V.] 
Osmanzade Hamdi B. 
Vasıf B, 

İstanbul 
Abdülhak Hamit B. 
Ahmet Rasim B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Dr. Refik B. [V.] 
Edip Servet fi. 
Haydar B. 

Hüseyin B. 
Süreyya Pş. 

Kastamonu 
Hasan Fehmi B. 
Memet Fuat B. 
Velet B. 

Kayseri 
Hasan Ferit B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Yahya Oalip B. 

Kocaeli 
Salâhattin B. 

Konya 
Fuat B. 

Kütakya 
Rağıp B. 

Malatya 
İsmet Pş. [Bş.V.J 
Mahmut Nedim B, 

Manisa 
Bahri B. 
Mustafa Fevzi B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Nuri B. 
Yakup Kadri B. 

Muğla 
Ali Nazmi B. 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Ordu 
İsmail B. 

Rize 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Ali Rana B. 
Avni B* 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Yusuf Kemal B. 

§ıvaû 
Necmeddin Sadık B. 

Tekirdağ'ı 
Celâl Nuri B. 
Cemil B • 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 
Şevki B. 

Trabzon 
Hasan B. (R.V.) 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. 

Ur fa 
Ali Saip B. 
Ferit Celâl B. 
Mahmut B. 

Yozgat 
Avni B. 

Zongoldak 
Rağıp B. 

Sosa ve köprüler kanununun netteeî arası 
[ Kanun kabul edilmiştir) 

Adana 
Hilmi B. 
Kadri B. 

Afyon Karahisar 
Haydar fi. 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Kâzım B. 

Aza adedi : 316 
Reye iştirak edenler : 214 

Kabul edenler : 214 
Reddedenler : o 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 99 
Münhaller : 3 

/ Kabul edenler ] 
Amasya 

Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Hasan Sıdkı B. j 

Rasıh B. 
Süleyman Şevket B. 

Ankara 
Ali B. 
İhsan B. 
Rifat B. 
Sami B. 
ŞakirB. 
Talat B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Emin Fikri B. 
Dr. Reşit Oalip B 
Mitat B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Emin B. 
Fahrettin B. 
Hayrettin B, 

298 
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ismail Hakkı Ö. 
Memet Akif B. 
Memet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 
Sadık B 

Bayezıt 
İhsan B. 
Halit B. 
Şefik B. 

Bilecik 
Asaf B. 
Rasim B. 

Bitlis 
İlyas Sami B. 
Muhittin B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Salih Vahit B. 

Bursa 
Ahmet münür B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Şefik Lütfi B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

CebeliBereket 
Naci pş. 

Çanakkale 
Memet B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 

Denizli 
Haydar Rüştü B. 
Mazhaf Müfit B. 
Yusuf B. 

Diyarbehir 
Kâzım pş. 
Rüştü B. 

Edirne 
Faik B. 
Şakir B. 
Zeki Mesut B. 

Elaziz 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Nakittin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafiz B. 
Tahsin B. 

Eskişehir 
Emin B. 
Dr. İsmail Besim Pş. 
Sait B. 

Oazi Ayintap 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Ferit B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
Kazım B. 
Şevket B. 
Tâhir B. 

Gümüşane 
Halil Nihat B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

içel 
Emin B. 
Hakkı B. 

izmir 
Hüseyin B. 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. [V.] 
Münür B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. 

İsparta 
Hakim Rıza B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İstanbul 
Akçuraoğlu Yusuf B. 

Dr. Nureddin Ali B. 
Fuat B. 
Hamdi B. 
Hamdullah Subhu B. 
İhsan Pş. 
Tevfik Kâmil B. 
Ziyaettin B. 

Kars 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Baha Tali B. 
Dr. Sadrettin B. 
Faik B. 
Halit B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Cemal B. 
Refik B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Burhanettin B. 
Dr. Halit B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lutfi Müfit B. 

Kocaeli 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Kılıç oğlu Hakkı B. 
Rağıp B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Musa Kâzım B. 
Naim Hazim B. 
Nevzat B. 
Refik B. 
Tevfik fikret B. 
Zühtü B. 

Kütahya 
Cevdet B. 
İbrahim B. 
İsmail Hakkı B. 

Niyazi Asım B. 
Nuri B, 
Recep B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Dr. Fazıl Berki B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Akif B. 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
Kemal B. 
Osman B. 
Yaşar B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 
İrfan Ferit B. 

Mersin 
Ali Münif B. 
Hakkı B. 

Muğla 
Nuri B. 

Niğde 
Ata B. 
Faik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
H. Fahri B. 
Hamdi B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Ali B. 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Adil B. 
Dr. Asım B. 
Ethem B. 
Nusrat Sadullah B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Recep Zühtü B, 
Refik İsmail B. 

- 2 9 9 



ŞibaM 
ibrahim iAlâettin B. 
Rahmi B> 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Ş. Kara Hisar 
ismail B. 

Adana 
kemal B. 
Zamir B. 

Af iyon kara hisar 
Ali B. ; v 
İzzet B, 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Neşet B. 

Antalya 
Ahmet Sakı B. 

Ankara 
Gazî Mustafa Kemal Pş. 
[Rş. C ] 
Halit Ferit B. 

Aydın 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Kâzım Pş. [Rs.] 

Bilecik 
İbrahim Eİ. 

Bitlis 
Muhiddin Nami B. 

Bolu 
Gevat Abbas B. 
Falih RıfkıB.[İ, AJ 

Bordur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 
Muhlis ,B'-i* 
Senih B. L 

Cebelibereket 
Ali Rıza & 
Avni Pş 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
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Memet Emin B. 
Tevfik B. 

Tekirduğı 
Faik B. 

Tokat 
Bekir Lütfi B. 
Hüseyin Hüsnü B. 

Trabzon 
Abdullah B. 
Ali Becil B. • , 

Arif B. 
Daniş B. 

Urfa 
Dr. Refet B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Hamdi B. 

Reye iştirak etmeyenler 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Talat B. 

Çorum 
İsmail kemal B. 
İsmet B. 
Münür B. 
Ziya B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Necip Ali B-[İ.A. ] 

Diyarbekir 
İshak Refet B. . 
Zekâyi B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 

Erzurum 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B, 

Eskişehir 
Ali Ulvi B. 

Oazi Ayintap 
Kılıç Ali B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Oiresun 
Hacim Muhittrn B» 

Gümüşane 
Cemal Hüsnü B. [V.J 

Hakâri 
İbrahim B. 

İzmir 
Ahmet Enver B. 
Dr. Tevfik Rüştü B.[v.] 
Kâmil B. 
Mahmut Esat B. [V.] 
Osmanzade Hamdi B., | 

• : - İP 

İstanbul 
Abdülhak Hamit B. 
Ahmet Rasim B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Dr. Refik B. [V.] ' , .-
Edip Servet B. 
Haydar B. 
Hüseyin B. 
Süreyya Pş. 

Kastamonu 
Hasan Fehmi B. 
Memet fuat B. 
Velet B. 

Kayseri 
Hasan Ferit B. 

Kırklakelı 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Yahya Galip B. 

Kocaeli 
Salâhattin B. 

Konya 
Fuat B. 

Kütahya 
Rağıp'B. 

.Malatya 
İsmet Pş. [Pş. V.] 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Bahri B. 
Mustafa Fevzi B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Nuri B. 1 

Salih Ö; 
Süleyman Sırrı Ö. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B 
Halil B. 
Hüsnü B. 
Memet Nazif B. 
Rifat B. 

-

Yakup Kadri B. 
Muğla 

Ali Nazmi B. 
Şükrü Kaya B. [V.] 
Yunus Nadi B. 

Ordu 
ismail B. 

Rize 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Ali Rana B. 
Avni B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 

Tekirdağı 
Celâl Nuri B. 
Cemil B, 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 
Şevki B. 

Trabzon 
Hasan B. [Rs. V.] 
Nebizade Hamdi B 
Süleyman S ı rnB. 
Şefik B. 

Urfa 
Ali Saip B. , 
Ferit Celâl B. 
Mahmut B. 

Yozgat '•-
Avni B. 

Zonguldak 
Rağıp B. 
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Türk - Alman muahedesi kanununun netieei aras ı 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

316 
214 
214 

O 
O 

99 
3 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmîyenler 
Münhal 

[Kabul edenler ] 
Adana 

Hilmi B. 
kadri B. 

Afyon Kara hisar 
Haydar B. 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Kâzım B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Hasan Sıdkı B. 
Rasih B. 
Süleyman Şevket B. 

Ankara 
Ali B. 
İhsan B. 
Rifat B: 
Sami B. 
Şakir B. 
Talat B. 

Artvin 
Asım B. ; 
Memet Ali B. 

Aydın 
Emin Fikri B. 
Dr. Reşit Oalip B. 
Mitat B. ; 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Emiri B, 

Fahrettin B. 
Hayrettin B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet AkifB. 
Memet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 
Sadık B. 

Bay azıt 
İhsan B. 
Halit B. 
Şefik B. 

Bilecik 
Asaf B. 
Rasim B. 

Bitlis 
İlyas Sami B. 
Muhittin B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Salih Vahit B. 

Bursa 
Ahmet Münür B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Şefik Lutfi B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

Cebelibereket . 
Naci1;Pş. 

Çanakkale 
Memet B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Rifat B. 

Ziya B. 
Çorum. 

Dr. Mustafa B. 
Denizli 

Haydar Rüştü B* 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş 
Rüştü B. 

Edirne 
Faik B. 

, Şakir B. 
Zeki Mesut B. 

Elaziz 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Nakittin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafiz B. 
Tahsin B. 

Eskişehir 
Emin B. 
Dr. İsmail Besim Pş. 
Sait B. 

OazL Ayintap 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenanı B, 

Ferit B. 
Oiresun 

Hakkı Tank B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

Gümüşane 
Halil Nihat B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

İçel 
Emin B. • 
Hakkı B. 

izmir 
Hüseyin B. 
Mahmut Celal B. 
Mustafa.Rahmi B. 
Münür B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. 

İsparta 
Hakim Rıza B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İstanbul 
Akçora oğlu Yusuf B. 
Dr. Nurettin Ali B. 
Fuat B. 
Hamdi B. ' 
Hamdullah Suphi B. 
İhsan Pş. 
Tevfik Kâmil B. 
Ziyaettin B. 

Kars 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Baha Tali B, 
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Dr. Sadrettin B. 
Faik B. 
Halit B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Cemal B. 
Refik B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Burhanettin B. 
Dr. Halit B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lutfi Müfit B. 

Kocaeli 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Musa Kâzım B. 
Naim Hazim B. 

Adana 
Kemal B. 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
İzzet B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Neşet B. 

Antalya 
Ahmet Sakı B. 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(Rs. C.) 
Halit Ferit B. 
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Nevzat B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 
Zühtü B. 

Kütahya 
Cevdet B. 
İbrahim B. 
İsmail Hakkı B. 
Niyazi Asım B. 
Nuri B. 
Recep B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Dr. Fazıl Berki B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Akif B. 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
Kemal B. 
Osman B. 
Yaşar B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 
İrfan Ferit B. 

Mersin 
Ali Münif B. 
Hakkı B. 

Muğla 
Nuri B. 

Reye iştirak e 

Aydın 
Dr. Mazhar B. 

Aalıkesir 
\ Kâzım Pş. ( Rs. ) 

Bilecik 
İbrahim B. 

Bitlis 
Mühiddin Nami B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. (İ.A.) 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
1 Asaf B, 

Niğde 
Ata B. 
Faik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
H. Fahri B. 
Hamdi B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Ali B. 
Atıf B. ( 
Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Adil B. 
Dr. Asım B. 
Ethem B. 
Nusrat Sadullah B. 

Siirt 
Halil Mülki B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Refik İsmail B. 

Sivas 
İbrahim Alâettin B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 

tmiyenler 

Muhlis B. 
Senih B. 

Cebelibereket 
Ali Rıza B. 
Avni Pş. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 

Çankırı 
Mustafa abdülhalik B. 

1 Talat B. 
Çorum 

İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münür B. 

1 Ziya B. 

Ziyaettin B. 
Ş. Karahisar 

İsmail B. 
Memet Emin B. 
Tevfik B. 

Tekidağı 
Faik B. 

Tokat 
Bekir Lutfi B. 
Hüseyin Hüsnü B 

Trabzon 
Abdullah B. 
Ali becil B. 
Arif B. 
Daniş B. 

Ur/a 
Dr. Refet B. 
Refet B. 

Van 
Hakki B. 
Münip B. 

Yozgat 
Hamdi B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir fi. 
Halil B. 
Hüsnü B, 
Memet Nazif B. 
Rifat B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin aslan B. 
Necip Ali B. 

Diyaribekir 
İshak Refet B. 
Zekâi B. 

Edirne 
Hasan Hayrı B. 

Erzurum 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Ali Ulvi B, 
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Oazi Ayintap 

Kılıç Ali B. 
Reşit B. 
Şahin-B. 

Giresun 
Hacım Muhittin B. 

Qümü§ane 
Cemal Hüsnü B. JVJ 

fiakıâri 
İbrahim B. 

İzmir 
Ahmet Enver B, 
Dr. Tevfik Rüştü B.[V.] 
Kâmil B. > 
Mahmut Esat B. [V.J 
Osmanzade Hamdi B. 
Vasıf B. 

İstanbul 
Abdülfaak Hamit B. 
Ahmet Rasim B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Dr. Refik; B. [V.] 
Edip Servet B, 
Haydar B. 

Hüseyin B. 
Süreyya Pş. 

Kastamonu 
Hasan, Fehmi B. 
fylemet Fuat B, 
Velet 3. 

Kayseri 
Hasan Ferit B. 

Kırklareli 
Memet Nahjt B. 

Kırşehir 
Vahya Oalip B. 

Kocaeli 
Salâhatttn B. 

' ! ''. Konya 
Fuat B. 

Kütakya 
Rağıp B. 

Malatya 
İsmet Pş. [Bş.V.] 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Bahri B. 
Mustafa Fevzi B. 

Mnraş 
Abdülkadir B. 
Memet Ek 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Nuri B. 
Yakup Kadri B. 

Muğla 
Ali Nazmi B, 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Ordu 
İsmail B. 

Rize 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Ali Rana B. 
Avni B\ 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
Necmeddin Sadık B. 

Tekirdaği 
Celâl Nuri B. 
Cemil B • 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 
Şevki B. 

Trabzon 
Hasan B. (R.V.) 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. 

Urfa 
Ali Şaip B. 
Ferit Celâl B. 
Mahmut B. 

Yozgat 
Avni B. 

Zonguldak 
Rağıp B. 

Ziraatta müstamel mevaddı müşteile hakkındaki kanununun neticei arası 

[Kanun kabul edilmîf tir] 

' . - • • ' 

Adana 
Hîlmi B. 
Kadri B. 

Afyon Karahisar 
Haydar B-
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 

Aksaray 
Besim îASaiay B. 
Kâzjm .B, 

Âza aded i : 316 
Reye iştirak edenler : 214 

Kabul edenler : 214 
Reddedenler : ö 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 99 
- • ' Münhaller : 3 

L /Kabul edenler ] 
Amasya 

Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz :B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Hasan Sıdkı B. 
Rasıh B. 
Süleyman Şevket, B. 

Ankara 
Ali B. 
İhsan B. 
RifatB. 
Sami B. 
ŞakirB. 
Talat B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B, 

Aydın 
Emin Fikri B. 
Dr. Reşit Galip B 
Mitat B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Emin B. 
Fahrettin B. 
Hayrettin B, 
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İsmail Hakkı B. 
Memet Akif B. 
Memet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 
Sadık B 

Bayezıt 
İhsan B. 
Halît B. 
Şefik B. 

Bilecik 
Asaf B. 
Rasim B. 

Bitlis 
İlyas Sami B. 
Muhittin B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Salih Vahit B. 

Bursa 
Ahmet münür B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Şefik Lütfi B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

CebeliBereket 
Naci pş. 

Çanakkale 
Memet B. 
Şükrü B. 
Ziya Oevher B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 

Denizli 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım pş. 
Rüştü B. 

Edirne 
Faik B. 
Şakir B. 
Zeki Mesut B, 

Elaziz 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Nakittin B. 

Erzincan 
AbdülhakB. 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafiz B. 
Tahsin B. 

Eskişehir 
Emin B. 
Dr. İsmail Besim Pş. 
Sait B. 

Oazi Ayintap 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenanı B, 
Ferit B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
Kazım B. 
Şevket B. 
Tâhir B. 

Oümüşane 
Halil Nihat B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

izmir 
Hüseyin B. 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. [V.] 
Münür B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. 

İsparta 
Hakim Rıza B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İstanbul 
Akçuraoğlu Yusuf B. 

Dr.NureddlnAH B. 
Fuat B. 
Hamdı B. 
Hamdullah Subhu B. 
İhsan Pş. 
Tevfik Kâmil B. 
Ziyaettin B. 

Kars 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Baha Tali B. 
Dr. Sadrettin B. 
Faik B. 
Halit B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Cemal B. 
Refik B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Dt. Burhanettin B. 
Dr. Halit B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lutfi Müfit B. 

Kocaeli 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Kılıç oğlu Hakkı B. 
Rağıp B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Musa Kâzım B. 
Naim Hazim B. 
Nevzat B. 
Refik B. 
Tevfik fikret B. 
Zühtü B. 

Kütahya 
Cevdet B. 
İbrahim B. 
İsmail Hakki B, 

Niyazi Asım B. 
Nuri B. 
Recep B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Dr. Fazıl Berki B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Akif B. 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
Kemal B. 
Osman B. 
Yaşar B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 
İrfan Ferit B. 

Mersin 
Ali Münif B. 
Hakkı B. 

Muğla 
Nuri B. 

Niğde 
Ata B. 
Faik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
H. Fahri B. 
Hamdi B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Ali B. 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Adil B. 
Dr. Asım B. 
Ethem B. 
Nusrat Sadullah B. 

Siirt 
Halil Hulkr B. 

Sinop 
Recep Zühtü Û. 
Refik İsmail B, 
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Sivas 

İbrahim Alâettin B. 
Rahmi B. 
Remzi B. 
Rasim B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Ş. Karahisan 
İsmail B. 

Adana 
Kemal B. 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
İzzet B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Neşet B. 

Antalya 
Ahmet Saki B. 

Ankara 
Oazi Mustafa Kemal 
Pş. [Rs. C ] 
Halit Ferit B. 

Aydın 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Kâzım Pş. (Rs.) 

Bilecik 
İbrahim B. 

Bitlis 
Muhittin Nami B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. [ İ. A ] 

Bordur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 
Muhlis B. 
Senih B. 

Cebelibereket 
Ali Rıza B. 
Avni Pş. 

Çanakkale 
Samih Rifafc B, 

Memet Emin B. 
Tevfik B. 

Tekirdağı 
Faik B. 

Tokat 
Bekir Lutfi B. 
Hüseyin Hüsnü B. 

Trabzon 
Abdullah B. 
Ali Becil B. 

Arif B. 
Daniş B. 

Ur/a 
Dr. Refet B. 
Refet B. 

Van 
Hakki B. 
Münip B. 

Yozgat 
Hamdi B. 

Reye iştirak etmiyenler 

Çankırı 
Mustafa abdülhalik B. 
Talat B. 

Çorum 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münür B. 
Ziya B. 

Denizli 
Dr. Kzim B. 
Emin Arslan B. 
Necip Ali B. [İ. A. ] 

Diyarbekir 
İshak Refet B. 
Zekâi B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 

Erzurum 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Ali Ulvi B. 

Oazi Ayintap 
Kılıç Ali B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hacim Muhittin B. 

Gümüşhane 
Cemal Hüsnü B. (V.) 

Hakâri 
İbrahim B. 

İzmir 
Ahmet Enver B. 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Kâmil B. 
Mahmut Esat B. [V.] 
Osmanzade Hamdi B. 

İstanbul 
Abdülhak Hamit B. 
Ahmet Rasim B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Dr. Refik B. [V.] 
Edip Servet B. 
Haydar B, 
Hüseyin B. 
Süreyya Pş. 

Kastamonu 
Hasan Fehmi B. 
Memet Fuat B. 
¥elet B. 

Kayseri 
Hasan Ferit B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Yahya Galip B. 

Kocaeli 
Salâhettin B. 

Konya 
Fuat B. 

Kütahya 
Ragıp B. 

Malatya 
İsmet Pş. [Bş. V.] 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Bahri B. ? 

Mustafa Fevzi B. 
Maraş 

Abdülkadir B. 
Mehmet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B, 
Nuri B. 

Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Celal Sahir B. 
Halil B. 
Hüsnü B. 
Memet Nazif B. 
RifatB. 

Yakup Kadri B. 
Muğla 

Ali Nazmi B. 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

Ordu 
İsmail B. 

Rize 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Ali Rana B. 
Avni B. 

Sirit 
Mahmut B. 

Sinop 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B 

Tekirdağı 
Celal Nuri B. 
Cemil B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 
Şevki B. 

Trabzon 
Hasan B. 
Nebizade Hamdi B 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. 

Ur/a 
Ali Saip B. 
Ferit Celal B. 
Mahmut B. 

Yozgat 
Avni B. 

Zonguldak 
Rağıp B, 

'•$— 
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Maarif vergisi kanununun 1230 numaralı zeyli ahkâmının temdidi hökkındaki 

kanunun netiçei arası 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Adana 
Hilmi B. 
kadri B. 

Afyon Kara hisar 
Haydar B. 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Kâzım B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Hasan Sıdkı B. 
Rasih B. 
Süleyman Şevket B. 

Ankara 
Ali B. 
İhsan B. 
Rifat B. 
Sami B. 
Şakir B. 
Talat B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Emin Fikri B. 
Dr. Reşit Galip B. 
Mitat B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Emin B, 

Âza adedi : 316 
Reye iştirak edenler : 2 H 

Kabul edenler : 214 
Reddedenler : o 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 99 
Mûnhaller : 3 

/ Kabul edenler ] 

Fahrettin B. Ziya B. 
Hayrettin B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet AkifB. 
Memet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 
Sadık B. 

Bayazıt 
İhsan B. 
Halit B. 
Şefik B. 

Bilecik 
Asaf B. 
Rasim B. 

Bitlis 
İlyas Sami B. 
Muhittin B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Salih Vahit B. 

Bursa 
Ahmet Münür B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Şefik Lutfi B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

Cebelibereket 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Memet B. 
Şükrü B. 
Ziya Oevher B. 

Çankırı 
Rifat B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 

Denizli. 
Haydar Rüştü B* 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş 
Rüştü B. 

Edirne 
Faik B. 
Şakir B. 
Zeki Mesut B. 

Elaziz 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Nakittin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafiz B. 
Tahsin B. 

Eskişehir 
Emin B. 
Dr. İsmail Besim Pş. 
Sait B. 

O az i Ayintap 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenani B. 

Ferit B. 
Giresun 

Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 
Tanır B. 

Giimâşane 
Halil Nihat B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

t çel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İzmir 
Hüseyin B. 
Mahmut Celal B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münür B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. 

İsparta 
Hakim Rıza B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İstanbul 
Akçora oğlu Yusuf B 
Dr. Nurettin Ali B-
Fuat B. 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
İhsan Pş. 
Tevfik Kâmil B. 
Ziyaettin B. 

Kars 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Baha Tali B. 
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Dr. SadıtettMi B. 
Faik B. 
Halife B. f 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Cemal B. 
Refik B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Doktor Burhanettin B. 
Doktor Halit B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Doktor Fuat B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lutfi Müfit B. 

Kocaeli 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
KemalettinB. 
Kılıçoğlu Hakkı B. . 
Rağıp B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Musa Kâzım B. 
Naim Hazim & 

Nevzat B; 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 
Zühdü B. 

Kütahya 
Cevdet B. 
İbrahim B. 
İsmail Hakkı B. 
Niyazi Asım B. 
Nuri B. 
Recep B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dri. Hilmi B. 
Dn Fazıl Berki B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Akif B. 
Doktor Saim B.< 
Kani B. 
Kemal B. 
Osman B. 
Yaşar B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 
İrfan Ferit B. 

Mersin 
Ali Münif B. 
Hakkı B. 

Muğla 
Nuri B. 

Niğde 
At*B. 
Faik B. 
Oalip B. 
Halft B. 

OrM 
H. Fatei B. : 
Hamdi B. 
Reçai B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif p. 
Ali B. 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Adil B. 
Doktor Asım B. 
Ethem B. 
Nusrat Saduilâh B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Refik İsmail B. 

Sivas 
İbrahim Alâeddin B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B, 
Şemseddtn B. 

Ziyaettin B. 
Ş. Kara Hisar 

İsmail B. 
Memet Emin B. 
Tevfik B. 

Tekirdağı 
Faik B. 

Tokat 
Bekir Lütfi B. 
Hüseyin Hüsnü B. 

Trabzon 
Abdullah B. 
Ali Becil B. 
Arif B. 
Daniş B. 

Ur/a 
Doktor Refet B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Hamdi B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. 
Hüsnü B. 
Memet Nazif B. 
Rrfat B. 

Reye istiark etmiy enler 
Adana 

kemal B. 
Zamir B. 

Afyon kara Hisar 
Ali B.' 
İzzet B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Neşet B. 

Antalya 
Ahmet Saka B. 

Ankara 
Oazi Mustaf Kemal 
Pş. [Rs. G; J-
Halit Ferit B. 

Aydın 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Kâzım Pş. 

Bilecik 
İbrahim B. 

Bitlis 
Muhiddin Nami B, 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Fâlih Rıfkı B. [ 1. A. J 

Burdur 
Mustafa Şeref B~ 

Bursa 
Asaf B, 

Muhlis B. 
Senih B., 

Cebelibereket 
A l i riza B . ••;*.• 
Avni Pş. 

Çanakkale 
Simih Rifat B. 

Çankırı 
Mustafa abdülhalik B. 
Talat B. 

Çorum 
İsmet B. 
İsmail kemal B. 
Münür B. 
Ziya B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
İshak Refet B. 
Zekâyi B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 

.Erzurum 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Esktşeker 
Ali Ulvi B. 
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Gazi Ayintap 

Kılıç Ali B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hacim Muhittin B. 

Giimiişane 
Cemal Hüsnü B. (V.] 

Hakâri 
İbrahim B. 

İzmir 
Ahmet Enver B. 
Dr. Tevfik Rüştü B.{V.] 
Kâmil B. 
Mahmut Esat B. [V.] 
Osmanzade Hamdi B. 
Vasıf B. 

İstanbul 
Abdülhak Hamit B. 
Ahmet Rasim B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Dr. Refiİ B. {V.] 
Edip Servet B. 
Haydar B. 

Hüseyin B. 
Süreyya Pş. 

Kastamonu 
Hasan Fehmi B. 
Memet Fuat B. 
Velet B. 

Kayseri 
Hasan Ferit B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Yahya Galip B. 

Kocaeli 
Salâhattin B. 

Konya 
Fuat B. 

Kütahya 
Rağıp B. 

Malatya 
İsmet Pş. [Bş.V.] 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Bahri B. 
Mustafa Fevzi B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Nuri B. 
Yakup Kadri B. 

Muğla 
Ali Nazmi B. 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi 6. 

Ordu 
İsmail B. 

Rize 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Ali Rana B. 
Avni B* 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
Necmeddin Sadık B. 

Tekirdaği 
Celâl Nuri B. 
Cemil B • 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 
Şevki B. 

Trabzon 
Hasan B. (R.V.) 
Nebizade Hamdİ B. 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. 

Ur/a 
Ali Saip B. 
Ferit Celâl B. 
Mahmut B. 

Yozgat 
Avni B. 

Zonguldak 
Rağıp B. 
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Sıra NQ 2 4 2 
2ft mayıs 1928 tarih ve 1331 numaralı kanunun yedinci 
maddesinin tefsiri hakkında 4 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Dahiliye, Malîye ve Bütçe Encümenleri 

mazbataları 

T. C 
Baş vekâlet 15-12-928 

• Muamelât Müdürlüğü 
Şube 1 

S(iyi 6012 

B.:M. M. Yüksek Reisliğine 
Temlik kanununun yedinci maddesinin tefsiri hakkında Maliye vekâletince yazılan 5/12/928 

tarih ve 8894 numaralı tezkerenin rausaddak sureti leffen takdim olunmuştur. 
Muktazasımn ifa ve neticesinin iş'arına müsaade Duyurulmasını rica ederim efendim. 

Baş vekil 
İsmet 

Maliye Vekâletinin 5-12^928 tarih ve 8894 numaralı tezkeresi 
suretidir. 

Ahiren mevkii meriyete vaz edilen 28 mayıs 928 tarih ve 1331 numaralı temlik kanunu
nun yedinci maddesinde ( 13 Eylül 331 ve 15 nisan 339 tarihli kanunlara tevfikan vaziyet 
edilmiş ve edilecek emvali gayri menkule gerek mübadillere tahsis ve tefviz edilmiş olsun, 
gerek hazine uhdesinde bulunsun hükmen tahakuk edecek müstehliklerine iade edilmeyip ancak 
kıymeti mukadderden I5nisan 341 tarihli kanuna tevfikan hazinei maliyeden tesviye olunur ) 
denilmektedir. Kanunun bu hükümdeki itlakma göre kanunen devlte intikal etmiş olan bu kabil 
emvalin istirdadı hakkındaki mahkeme kararı tarihi ne olursa olsun kanunun meriyetine kadar 
iade edilmemiş olan emvalin ancak kıymetleri verilebileceği dergâr iken icra dairelerince 
meriyeti tarihinden evvelki karârlara müsteniden gayri menkulün aynen iadesi talep ve teklif 
edildiği anlaşılmaktadır. 

Diğer cihetten maddei kanunıyede kıymeti mukadderelerinin 15 Nisan 341 tarihli kanuna 
tevfikan tesviye edileceği yazılıdır . Vazii kanunca bu emvalin vaziyet tarihindeki veya hali. 
hazırdaki kıymetlerinin yeniden takdiri maksut olmadığı ve çünkü bu kiymetin 15 nisan341 
tarihli kanunun ikinci maddesinde ( bu suretle esmanı tevzi edilecek emvali gayri menkulenin 
331 senesi bidayetindeki kiymeti mukayyedereleri bilahara maliye bütçesinden istihsal oluna
cak tahsisattan eshabı nisabına kayt) edileceği musarrah olduğu cihetle kiymeti mukadderenin 
bu suretle 331 bidayetindeki kiymetlerin tevsik ve takriri şeklinde olması lâzım geleceği 
teemmül edilmektedir. 

Maddei kanuniyenin tatbiki nda hata edilmemek üzere 28 mayis 928 tarihli kanunun meriyetine 
kadar iade edilmeyen emvalin hazinece kiymetlerinin tediyesi ve bu kiymetin de nisan'341 
tarihli kanundaki delâlet veçhile 331 senesindeki kıymetlerden ibaret olduğunun tefsiren 
takririne müsaadeleri arz ve istirham olunur efendim. -
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T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 12 - 3 - 1929 
Şube 1 
Sayı ftjjj 

B.M.M. Yüksek Reisliğine 
15-12-929 tarih ve g§55 numaralı tezkereye zeyldir: 
Temlik kanununun tefsiri hakkındaki teklife zeylen Maliye Vekâletinin 9 Mar 929 tarih ve 

12 535 numaralı tezkeresile gönderilen esbabı mucibe sureti leffen takdim olunmuştur. 
Bahsedilen tezkere ile birleştirilmesine müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe sureti 
Gerek 13 Eylül 331 tarihli ve gerek buna matuf 15 Nisan 1339 tarihli kanunların ruhu, 

meali mahalli ikametlerini terkle, İstanbula veya memaliki ecnebiyeye veya sair mahallere firar 
ve tegayyüp etmiş eşhasın gayri menkul mallarının tasfiyesini ve bu mallar ile alâkalarının 
kat'ını amir olduğu halde, 15 Nisan 339 tarihli kanunun ( Her ne suretle olursa olsun tegayyüp 
veya müfarekat ve yahut memaliki ecnebiye ve meşguleye veya İstanbul ve mülhakatına firar 
edenler...) şeklindeki altıhcı maddesi bazı mahakim tarafından başka suretle telâkki ve tefehhüm 
edilerek ezcümle bulundukları yerlerden tedavi, memuriyet veya mümasil sebeplerle ve bazan 
pasaport istihsaliyle ayrılmış olanların vaziyetine kabili tatbik olmadığı ve mallarının iadesi lâzım-
geldiği suretinde hüküm verildiği anlaşılmaktadır. 15 Nisan 339tarihli kanunun altıncı madde
sinde, firar, tegayyüp müfarekat hadiseleri (ya) edatiyle ayrilmış ve maddenin evelindeki her ne 
suretle olursa kaydile bu hadiselerin mutlak surette yani ister hükümetin mezuniyetile ve ister 
mezuniyeti olmaksızın vuku bulsun infikâkin tahakkuku halinde bu malların tasfiyeye tebaiyetini 
müstelzim olduğu tasrih kılınmış olduğundan bu hadiselerden her hangi birinin yani yalnız 
firar, yalnız tegayyüp veya yalnız müfarekatın sübutü ile emvali hakkında emvali metruke 
muamelesinin tatbiki zaruri görülmüştür. 

Maddei mezkûrenin istihdaf ettiği gaye temamiyle tayyün etmek ve tegayyüp veya firar 
ve infikâk şekilleri ne olursa olsun kanunun ayni hükmü cereyan eyleceği tespit kılınmak 
üzere bu hususun da Meclisi Âlice tefsiren takririne müsaade buyrulması niyaz olunur 
efendim. 

T. B. M. M. 
Dahiliye Encümeni 

Karar M 13 
Esas M jfş 

Dahiliye encümeni mazbatası 
RİYASETİ CELİLEYE 

28 mayıs 928 tarih ve 1331 numaralı kanunun yedinci maddesinin tefsiri hakkında Baş 
vekâletten gönderilip Riyaseti celileden Encümenimize hrvale buyrulan tezkere Dahiliye ve 
Maliye vekâletlerinden gelen memuru mahsuslar hazır oldukları halde tetkik olundu. 

1331 numaralı kanunun yedinci maddesinde zikrolunan kanunlardan 15 nisan 339 tarihli 
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kanunun altıncı maddesinde (Her nesuretle olursa olsun teğayyüp, firar veya müfarakât veyahut 
memaliki ecnebiye ve meşguleye veya İstanbul ve mülhakatına firar edenlerin emvali menkule 
ve gayri menkule ve düyun ve matlubatı hakkında da 13 eylül 331 tarihli kanunu muvakkat ile 
tadilat ahkâmı tatbik olunacağı müsarrah bulunduğuna, ve mezkûr kanunlar ahkâmının mucibince 
vaziyet edilmiş olan emvali gayri menkulenin hükmen tahakkuk edecek müstahiklerine aynen iade 
olunmayıp kıymetleri 15 Nisan 341 tarihli kanun ahkâmına tevfikan hazinei maliyeden tesviye 
olunacağı; tefsiri talep olunan maddede mezkûr bulunmasına, ve 15 Nisan 341 tarihli kanu
nun ikinci maddesinde de bu kıymetlerin 331 senesi başındaki kıymeti mukayyede olduğu tayin 
olunmasına mebni 1331 numaralı kanunun neşrinden sonra her hangi suretle zuhur eden müs-
tahiklarına bu gibi gayri menkulatın aynen iade olunamayacağı ve ancak Nisan 341 tarihli kanunun 
ikinci maddesinde zikrolunan kıymet üzerinden bedellerinin tesviyesi icap eylediği cihetle bu 
bapta tespit olunan tefsir fıkrasının Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arzolunmak üzere evrakı 
Müteallikası ile beraber riyaseti celileye takdimine müttefikan karar verildi. 

Âza 
Çorum 

/. Kemal 
Âza 

Samsun 
Avni 

Âza 
Malatya 

Vasıf 
Âza 
Rize 
Esat 

Âza 
Kars 

Baha Tali 
Âza 
Rize 
Atıf 

M. M. 
Malatya 

A. Muttalip 
Âza 

Eskişehir 
Sait 

R. V. 
Adana 
Hilmi 

Âza 
Zonguldak 

Rifat 

Da. E. R. 
Tekirdağı 

Cemil 
Âza 

Balıkesir 
Fahrettin 

Tefsir fıkrası 
13 Eylül 331 ve 15 Nisan 339tarihli kanunlar ahkâmı mucibince her ne suretle olursa 

olsun teğayyüp veya firar veya mufarekat etmiş olanların devlete intikal eden gayrı menkul 
mallarının, her hangi suretle zuhur eden müstahiklarına, 1331 numaralı kanunun neşrinden 
sonra bu mallar aynen iade olunmayıp hazinei maliyece Nisan 341 tarihli kanunun ikinci 
maddesinde zikrolunan kivmet üzerinden bedelleri tesviye olunur. 

23*3*1920 

Maliye Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

28/Mayıs/Q28 tarih ve 1331 numaralı kanunun 7inci maddesinin tefsirine dair 15-1-2928 
tarih ve 6/5022 numaralı Baş Vekâleti celile tezkeresine merbut Maliye vekâleti tezkeresile 
Dahiliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları ve l3/eylûl/331 tarihli kanunun 6 inci maddesinin de 
tefsirine müteallik olup mezkûr tezkere ile birleştirilmek üzere encümenimize havale buyrulan 
12/3/929 tarih ve 6/1101 numaralı Baş Vekâlet tezkeresi ve merbutu tefsir lâyihası Dahiliye 
ve Maliye Vekâletlerinden gelen memuru mahsusları hazır olduğu halde mütalaa ve tetkik 
edildi . 

Encümenimizin bu hususlara dair mütalaaları berveçhi zirarzolnunur: 
1 - 28/Mayıs/928 tarihli kanunun 7 inci maddesinde 13/eylûİ331 ve 15 nisan/339 tarihli 

kanunlara tevfikan vaziyet edilmiş ve edilecek emvali gayrı menkule gerek mübadillere tahsis ve 
tefviz edilmiş olsun gerek hazine uhdesinde bulunsun hükmen tahakkuk edecek müstahiklarına iade 
edilmeyüp ancak kıymeti mukaddereleri 15-nisan-341 tarihli kanuna tevfikan hazenei maliyeden 
tesviye olunur diye zikrolunmasına göre işbu kanunun neşrinden mukaddem aynen müstahik-

T. B. M. M. 
Ma. Encümeni 
Karar M- 28 
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lerine teslimine hüküm lahik olan emvali gayri menkulenin kıymetleri üzerinden bedelen 
telsvi^esi/ve alelıtlak -teğayyüp veya firer • veyahut müfarekat etmiş addile emvaline vaziyet 
edilıhfş olanların emvali geyri menkuleleri hakkında dahi aynı ahkâmın ceryan etmesi maksat 
ve rulîu kanuna muvafıktır. 

AHcak tesviye olunacak bedelin kıymeti niukayyedemi yoksa kıymeti mukadderemi olarak 
tediyesi hususuna gelince , yukarıda yazılı olan 7 inci maddenin matufu aleyhi olan 
15 -nisan - 1341 tarih ve 622 numaralı kanunun 2 inci maddesinde « emvali gayri 
menkuieniri 1331 senesi bidayetindeki kıymeti mukayyedeleri tesviye olunacağı tasrih 
olunmasına ve ayrıca • şekli takdirden bahsedilmemiş bulunmasına ve esasen Hükümet 
tarafımdan gönderilen lâyihai kanuniyede kıymeti mukayyede olarak teklif edilmiş ve 
encüniıenlerce dahi kıymeti mukayyede şeklinde heyeti umumiyeye sevk edilmiş olduğu 
olbabdaki dosyanın tetkikinden anlaşılmış olmasına binaen hükümdeki esbabı mucibe her ne 
olursa olsun müstahiklerine aynen teslimine hüküm lâhık olmuş ve olacak olan emvalin 
kıymeti mukayyedelerinin tesviyesi maksuttur. 

2 - Tefsiri istenilen i2 nisan 339 tarihli kanunun 6 mcı maddesinde « her ne suretle 
olursa olsun teğayyüp veya müfarakat veyahut memaliki ecnebiyeye ve rtıeşğuleye veya 
İstanbul ve mühakatına firar edenlerin emvali menkule ve gayri menkule ve düyun ve matlubatı 
hakkında dahi mezkûr 13 eylül 331 tarihli kanunu muvakkat ile işbu tadilât ahkâmı tatbik 
olunur»diye zikir ve tasrih edilmiş olmasına ve müfarakat, teğayyüp, firar hadiseleri ve edatile 
yekdigerinden ayrılmış ve maddenin evvelindeki her ne suretle olursa olsun kaydile bu hadise

lerin mutlak surette yani ister Hükümetin mezuniyetile ve ister mezuniyeti olmaksızın her hangi 
bir mahalle vukubulan mufarakatın tahakkuku halinde bu malların tasfiyeye tabiiyetini 
müztelzim olduğu sarahaten zikr edilmiş olduğundan bu hadiselerden her hangi birinin yani 
yalnız/firar yalnız teğayyüp yalnız mufarakatın subutu takdirinde , velevki avdet etmiş olsa 
bile emvali metruke muamelesinin tatbiki kanunun hüküm ve şumuli dahilindedir. 

Bu mütalealara göre encümenimizce iki tefsir maddesi tanzim edilmiştir. Heyeti Umumiyeye 
arz edilmek üzere Riyaseti Celileye takdim kılındı. 

Âza Âza Âza Â^a Âza Âza Âza Reis 
Konya Kırklareli Konya Bayazit Kayseri Ankara 

T. Fikret Şevket Fuat İhsau Mustafa A. Hilmi Sami A. Rana 

28 nıayıs 1928 tarih ve 1331 numaralı temlik kanununun 7 inci 
maddesinin, tefsiri 

Yedinci madde — « 13 eylül 1331 ve 15 nisan 1339 tarihli kanunlara tevfikan vaziyet 
edilmiş ve edilecek emvali gayri menkûle gerek mübadillere tahsis ve tefviz edilmiş olsun 
gerek hazine uhdesinde, bulunsun hükmen tahakkuk edecek müstahiklerine iade: edilmeyip 
ancak kıymeti jnmkaddereleri 15 nisan 1341 tarihli kanuna tevfikan Hazinei Maliyeden tesviye 
oknur » diye zikrolunmasına göre gerek işbu kanunun neşrinden mukaddem ve gerek 
neşrinden sonra hükümdeki esbabı mucibe her ne olursa olsun müstahiklerine aynen 
teslimine hüküm lâhik olmuş ve olacak olan emvali gayri menkulenin kıymetleri üzerinden 
tesviyesi icap ettiği gibi mezkûr maddei kanuniyenin matufu aleyhi voIan 15 nisan 341 tarihli 
kanunun 2 inci maddesinde « emvali gayri menkulenin 331 senesi bidayetindeki kıymeti 
mukayyedeleri tesviye olunacağı »tasrih olunmasına ve ayrıca şekli takdirden bahsedilmemiş 
bulunmasına nazaran vazıı kanunun bundan kast ettiği mana kıymeti mukaddere olmayıp 
kıymeti mukayyede olması bedihi bulunmasına binaen tediyesi icap eden kıymetin kıymeti 
mukayyede olması muktazidir. 
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15 - Nisan - 339 tarih ve 333 numaralı kanunun g inci maddesinin 

tefsiri 
Altıncı madde <t her ne suretle olursa olsun teğayyüp veya mufarakat ve yahut memaliki 

ecnebiye ve meşğuleye veya İstanbul ve mülhakatına firar edenlerin emvali menkule ve gayri 
menkule ve diyon ve matlubatı hakkında dahi 13 - Eylül - 331 tarihli kanunu muvakkat 
ile işbu tadilat ahkâmı tatbik olunur » diye yazılı olmasına binaen gerek mezuniyet ve has
talık gibi kendi arzu ve ihtiyarlarile ve gerek suveri sairei muhtelife ile yani her ne esbap 
ve avamil tahtında olursa olsun bulundukları mahalden evvel ve ahir infikâk etmiş olanlar 
dahi velevki avdet etmiş olsalar bile işbu kanunun hüküm ve şümulüne dahil olup emvalleri 
hakkında emvali metruke muamelesi cereyan eder. 

Bütçe Encümeni mazbatası 
RİYASETİ CELİLEYE 

Mübadil, gayri mübadil, muhacir ve saireye kanunlarına tevfikan teffiz veya adiyen tahsis 
olunan gayri menkul emvalin tapuya raptına dair olan 28 mayıs 1928 tarihli ve 1331 nu -
maralı kanunun yedinci maddesinin tefsiri kakkında Baş vekâletten varit olup bidayeten Da -
hiliye ve Bütçe encümenlerine havale. buyrulmuş ve Dahiliye Encümeni mazbatasile encüme -
nemize tevdi edildiği sırada ayni kanunun altıncı maddesinin tefsirine dair diğer bir Başve
kâlet tezkeresinin Maliye Encümeninde derdesti tetkik olduğu anlaşılmağla her iki maddeye 
ait tefsir taleplerinin birlikte mütaleasına imkân vermek üzre encümenimizce vaki müracaat 
üzerine Maliye Encümeninede havale olunup mezkûr encümen mazbatasile tekrar encümenimize 
gelmiş olan tezkere ve merbutu Maliye Vekâleti tezkeresile Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü Bey 
hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Yedinci maddeye ait olan Maliye Vekâleti tezheresinde 28 mayıs 1928 tarihli ve 1331 
numaralı kanunun yedinci maddesindeki ( 13 eylül 331 ve 15 nisan 339 tarihli kanunlara 
tevfikan vazıyet edilmiş ve edilecek emvali gayri menkule gerek mübadillere tahsis ve teffiz 
edilmiş olsun, gerek hazine uhdesinde bulunsun hükmen tahakauk edecek müstehiklerine aide 
edilmeyüp ancak kıymeti mukaddereleri 15 nisan 1341 tarihli kanuna tevfikan hazinei 
maliyeden tesviye olunur. ) hükmündeki itiaka göre kanunen Devlete intikal etmiş olan 
bu kabil emvalin istirdadına ait mahkeme kararı tarihi ne olursa olsun kanunun meri
yetine kadar iade edilmemiş olan emvalin ancak kıymetleri verilebileceği derkâr iken icra 
dairelerince meriyeti tarihinden evvelki kararlara müsteniden gayri menkulün aynen iadesi 
talep ve teklif edildiği ve diğer cihetten maddedeki kiymeti mukadderenin 15 nisan 1341 tarihli 
kanuna tevfikan tesviye edileceği yazılı olduğu ve bu kayde göre vazıı kanunca bu emvalin 
vazıyet tarihindeki veya hali hazırdaki kıymetlerinin yeniden takdiri mevzubahs olınayup 
kıymetin 15 nisan 1341 tarihli kanuna tevfikan tayinine işarette bulunulduğu ve bu son kanu
nun ikinci maddesinde de ( Bu suretle esmanı tevzi edilecek emvali gayri menkulenin 1331 
senesi bidayetindeki kıymeti mukayyideleri bilâhara Maliye bütçesinden istihsal olunacak 
tahsisattan eshabı hesabına kaydi ) musarrah olmasına nazaran kıymeti mukadderenin 
1331 senesi bidayetindeki kıymeti mukayyede olmak lâzım geldiği halde yanlış tatbikata 
tesadüf olunduğu zikredilmiş, Dahiliye Encümeni mazbatasında Maliye Vekâleti nokta 
nazarına iştirak edilerek 13 eylül 1331 ve 15 nisan 1339 tarihli kanunlar ahkâmı mucibince 

B. Encümeni 
Mazbata M 128 

Esas M ıfj îes 
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her ne suretle olursa olsun takayyüp veya firar veya müfarekat etmiş olanların Devlete İntikal 
eden gayri menkul mallarının-her hangi suretle zuhur eden müstehiklerine 1331 numaralı 
kanunun neşrinden sonra bu mallar aynen iade olunmayup haznei maliyece 15 nisan 1341 
tarihli kanunun ikinci maddesinde zikrolunan kıymet üzerinden bedelleri tesviye olunacağı 
yolunda bir tefsir fıkrası tanzim olunmuştur . 

Maliye Encümeni mazbatasında da temi 1 kanunun yedinci maddesi hükmüne göre mezkûr kanu, 
- nun neşrinden mukaddem aynen müstehiklerine teslimine hüküm lâhik olan emvali gayri menku-

lenin kıymetleri üzerinden bedelen tesviyesi ve alelitlak tagayyüp veya firar ve yahut müîarakat etmiş 
addile emvaline vaz'iyet edilmiş olanların emvali gayri menkuleleri hakkındadahi ayni ahkâmın 
cereyan maksat ve ruhu kanuna muvafık olacağı tesviye edilecek bedelin kıymeti mukayyede veya 
kıymeti mukadderesi olması hususundada yedinci maddenin matufun aleyhi olan 15 nisan 341 
tarihli ve 622 numaralı kanunun ikinci maddesinde^ ayrıca şekli takdirden bahsedimiyerek 
münhasıran kıymeti mukayidelerin tediyesi tasrih edilmiş ve esasen temlik kanunu Hükümet 
şeklinde yedinci maddede kıymeti mukayyide yazıldığı ve encümenimizcede bu dairede kabul 
edildiği halde her nasılsa tabında bir sehiv eseri olarak kıymeti mukayyide yerine kıymeti, 
mukaddere çıkmış olmasına nazaran hükmün kıymeti mukaddereye atfı icap edeceği mutale-
sında bulunularak temlik kanunun neşrinden evvel ve sonra hükümdeki esbabı mucibe ne 
alursa olsun müstahiklerine aynen teslimine hüküm lahik olmuş ve olacak olan emvali gayri 
menkulenin kıymetleri üzerinden tesviyesi icap ettiği gibi temlik kanununun yedinci maddesinin 
matufunaleyhi olan isnisan 1341 tarihli kanunun ikinci maddesi sarahatına nazaran vazı kanunun 
maksadı kıymeti mukaddere olmayup kıymeti mukayyede olacağı bedihi bulunduğu ve binaen
aleyh tediyesi icap eden kıymetin kıymeti mukayyede olması lâzım geleceği yolunda bir tefsir 
fıkrası ihzar kılınmıştır. 

14 mayıs 1331 tarihli kanunu muvakkatin ikinci ve 15 nisan 1341 tarihli ve 333 numaralı 
kanunun öıncı maddeleri mucibince icabatı askeriyeye mebni nakledilmiş olanlarla her ne suretle 
olursa olsun tagayyüp veya müfarakat veyahut memaliki ecnebiyeye ve meşguleye veya İstan
bul veya mülhagatına firar edenlerin mutasarrıf bulundukları emvali gayri menkule bidayeten 
13 eylül 1331 tarihli kanunu muvakkatin ikinci ve 15 nisan 134i tarihli ve 333 numaralı 
kanunun birinci maddeleri ahkâmına göre tasfiyeye tabi tutulmuş bu emvalin bir taraftan 
hazinei maliye namına kayitleri icra edileceği ve diğer tarftan takdir olunacak bedellerinden 
badettasfiye kalacak miktarı eshabı namına emaneten hazinece irat kaydolunacağı tasrih 
edilmişti. 

8 Teşrinsani 1339 tarihli ve 368 numaralı kanun ile 16 nisan 1340 tarihli ve 488 numa
ralı kanun bu emvalden lüzumu görülecekleri mübadele sürelile Yunanistandan gelen veya evelce 
gelmiş olup mübadeleye tabi bulunan muhacirinden Yunanistanda emvali gayri menkule terk 
etmiş olanlara ve alelitlak muhacirin ile düşman tarafından meskenleri tahrip ve ihrak edilen 
muhtacine tahsis ve tevziine 13 mart 1340 tarihli ve 441 numaralı kanunda mübadeleye 
gayri tabi eşhasa ait olup Hükümet yedinde bulunan metruk emlâk ve arsaların düşman, ussat 
ve hasbelüzum hükümet tarafından hedm, tahrip veya harp dolayısile ihrak edilmiş olan emlâk 
sahiplerine muhtaçları şerh edilmek şartile tevzi ve temlikine mezuniyet vermiş ve 622 numaralı 
kanunlada salifüzzikir 441 numaralı kanun tadil olunarak bubabdadaha sarih ahkâmı mahsusa 
vazolunmuş olduğu gibi 13 mart 1926 tarihli ve 781 numaralı kanunada mübadeleye gayri tabi 
eşhastan metruk olup 13 mart 1340 ve 15 nisan 1341 tarihli ve 441 ve 622 numaralı kanunlar ah
kâmına tabi bulunan emlâk ve arsalar ile 15 nisan 1339 tarihli kanunu muvakkat mucibince vakıfı 

namına kaydedilen icareteynli müsakkafat ve müstegıllattan ve 134İmuvazenei umumiye kanununun 
23 üncü maddesinin (V) fıkrası mucibince idarei hususiyelere terk edilmiş olanlardan mübadil
lerden maada kanunen hakkı iskânı haiz olanlara'adiyen iskân veya tefviz tarikile verilmiş ve 
bundan böyle verilecek emvali gayri menkule ile muharebelerde meskenleri harap olanların 
ikametlerine tahsis edilen hanelerin istirdat olunmaıup bunların bedellerinin i4kânunusaniiQ26 
tarihli borçlanma kanunu mucibince kendilerinden alınacağı ve bedeli için de 13 mart 1340 



ve lönisan 1341 tarihli kanunlar ahkâmına tabi bulunanların 331 senesindeki kiymeti mukayyede-
lerinin eshabı hesabı carilerine geçirilmek üzere maliye hazinesine bırakılarak üst tarafının 
ziraat bankasına verileceği gösterilmiş ve 2.8 Mayıs 1928 tarihli ve 1331 numaralı kanunla da 
mübadeleye tabi ahaliye verilecek emvali gayri menkule hakkındaki 16 Nisan 1340 tarih ve 
488 .numaralı kanun ile 8 teşrinsani 1339 tarihli ve 368 numaralı ve 13 Mart 1926 tarihli 
ve.781 numaralı kanunlarla kendilerine gayri menkul emval tefviz ve icar edilmiş 
veya edilecek olan mübadillerin tevfiz vesikalarının tapuya raptolunacağı ve mem
leketinde mal terketmeyen mübadillerle gayri mübadil, muhacir, mülteci ve aşiret efradı ve 
harikzedelere iskân ve borçlanma kanunları mucibince adiyen verilen gayri menkul emval için ita 
oluan muvakkat tasarruf vesikalarını tapu ile istipdal edileceği zikredildikten sonra mübadeleye 
tabi eşhastan metruk olanlar hariç olmak üzere bilumum emveli metrukenin 1331 numaralı 
kanunun meriyeti tarihine kadar tefviz edilmiş veya edilmek üzere bulunmuş olanlardan maadasının 
ve kezalik mübadeleye tabi eşhasa ait olupta şimdiye kadar usulü dairesinde tefçiz veya tahsis 
olunmayan emvalden harabiye duçar olacağına Dahiliye Vekâletince karar verilen emvalin gayri 
mübadil eşhasa ait iken hasbellüzum iskân emrine verilmiş olan emvale mahsuben hazineye 
intikal edeceği ve 13 eylül 1331 ve lönisan 1339 tarihli kanunlara tevfikan vaziyet edilmiş ve edi
lecek olan emvali gayri menkule gerek mübadillere taksis ve tefviz edilmiş olsun, gerek hazine 
uhdesinde bulunsun hükmen tahakkuk edecek mustahıklarıne iade olunmayıp ancak 15 nisan 
1341 tarihli kanuna tevfikan kıymeti mukayyedelerinin maliyeden tesviye olunacağı esasları 
vaz ve teyit edilmiştir. Elyevm gayrı menkul emvali metrukenin kanunlar muvacehesinde ki 
vaziyeti bu hulâsa dairesindedir. 

Tafsilat takip edilince görüliyorki vazıı kanun muhtelif sebepler dolayisile metruk addedilen 
emvaligayri menkuleyi iptidadan beri tasfiyeye tabi tutarak hazine namına kaydını icra ettirmiş 

ve bunların eshabına iadesini tecviz etmiyerek 331 senesindeki kıymeti mukayyedeye göre ancak 
bedelleri üzerinde alâkalarını tanımış ve istihkak ve alacak iddialarına da bu kıymeti mukay-
yedeyi karşılık ittihaz etmiştir. Bu mevzuata göre her hangi bir gayrı menkulün makamatı 
aidesince metruk addedilmesi eshabmın tayini vaziyeti ile alâkadar bir muamele ve kararı 
idarî olmasına mebni bu yoldaki bir muamele ve karardan dolayi hukuku muhtel olanlar 
Şurayı Devlete ikamei dava ederek vaziyetlerine nazaran mallarının metruk addine mahaf 
olmayacağına dair bir hüküm almadıkça emvali gayri menkulelerinin ne kendilerine, ne 
vekillerine aynen iadesine imkân kalmamış, ve bu emvalde istihkak veya eshabı zimmet
lerinden alacak iddia edenlerin de usulü dairesinde iddiaları subut bulduğu takdirde hakları 
ancak metruk malın 1331 senesi bidayetndeki kıymeti mukayyedesinden temin edilmek 
icap etmiştir. Binaenaleyh umumiyetle Devlete intikal etmiş olan emvali metruke 
hakkında halen ne vaziyette olursa olsun artık aynen iade mevzubahis değildir. Bu yoldaşadır 
olmuş hükümler varsa onlar da tarihi ne olursa olsun bunlardan mahkümulehleri namına henüz 
tapu verilmemiş olanların velev icra muamelâtı yapılmış olsa bile ancak kiymeti mukayyedeye 
taallûk etmek ve Maliyece bütçeye konacak tahsisatı dairesinde ve 441, 622 ve 627 numaralı 
kanunlar nazarı itibare alınarak tediye olunmak lâzım gelmektedir . 

Talep olunan tefsirlerin esasını bu dairede nıütalea eden ve Dahiliye ve Maliye encümen-
lerile de hemfikir bulunan ^encümenimiz tespit olunan tefsir fıkralarını bir derece daha 
tavzihi iltizam ederek yeni bir fıkrai tefsiriye tanzim eylemiş ve Heyeti .Um um iyeye arzına 
karar vermiştir. l / V I / 1 9 2 9 

Râ. R. V. 
Kütahya Tokat Erzurum İsparta Bursa İstanbul 

Niyazi Asım O. Şevki ti. Aziz Mükerrem Muhlis Fuat 
Aydın Elâziz Vozgat Samsun 

Alühendis Mithat Hasan Tahsin S, Sırrı Adil 



Tefsir fıkrası 
28 mayıs 1928 tarihli ve 1331 numaralı temlik kanununun yedinci maddesi ile 13 eylül 

1331 ve 15 nisan 1339 tarihli kanunlara tevfikan vazıyet olunan ve edilecek olan emvali 
gayri menkule hazine namına kaydedilmiş hükmünde olduğu ve eshabının bunların ancak 
1331 senesi iptidasındaki kıymeti mtıkayyedeleri üzerinden haklan mahfuz tutulduğu 
cihetle bu emvalin bilahare ister muhtelif kanunlar mucibince tahsis, tefviz edilmiş, 
ister satılmış veya hazine uhdesinde muhafaza edilmiş olâun 13 eylül 1331 ve 15 nisan 
1339 tarihli kanunların tatbiki aleyhine Şurayi Devletçe bir hüküm verilmedikçe eshabına 
aynen, iadesine imkânı kanunî olmadığı gibi 28 mayıs 1928 tarihli kanunun gerek neşrinden 
evvel, gerek neşrinden sonra hükmen tahakkuk etmiş veya edecek müstahaklanna da aynen 
iadesine cevaz verilmeyerek ancak eshabına veya hükmen tahakkuk eden veya edecek olan 
müstahaklanna bu emvalin 15 nisan 1341 tarihli kanuna tevfikan 1331 senesi iptidasındaki 
kiymeti mukayyedelerinin verilmesi ve bundada 15 nisan 1341 tarihli ve 622 numarafı kanun 
ahkâmının nazarı itibara alınması maksuttur, 



Stra-ifr 
Setrin Karahisar Mebusu İsmail Beyin, bilumum askerî 
malullerin terfihi hakkındaki kanunun yedinci maddesinin 
tefsirine dair £ numaralı takriri ve Millî Müdafaa ve Bütçe 

Encümenleri mazbataları 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Askerî malûllerin terfihi hakkında neşredilen 551 numaralı kanunun yedinci maddesine 

göre bilcümle malûllerin her iki senede bir defa icra edilmesi lâzım gelen sıhhî muayeneleri 
neticesinde derecei maluliyette bir tebeddül olduğu anlaşıldığı takdirde bu tebeddülün terfih 
derecatı ile maaşı asliyemi yoksa maaşı aslî sabit kalarak yalnız terfih derecatınamı müessir 
olması lâzım geldiğinde alâkadar daireler arasında ittihadı efkâr olmadığı ve bu yüzden bir 
çok alâkadarların muamelelerinin intaç edilmediği anlaşılmakta olduğundan keyfiyetin Mecilsi 
âlice tefsiren tavzihini arz ve teklif ederim efendim. Şebin kara hisar 

İsmail 

T: B M . M. 
M. M. Encümeni 24-2-1929 

Kurar M 3ö 
Esas M 

Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

^ Numara ve 16 - 11 - 1929 tarihile encümenimize havele buyrulan ve askerî malâlle-
riri terfihine dair 551 numaralı kanunun yedinci maddesinin tefsir edilmesinden bahis olan 
Şebinkarahisar mebusu İsmail beyin teklifi M. M. vekili Beyin huzurile tetkik ve müzakere 
edildi. 

Maluliyet maaşı askerî tekaüt ve istifa kanununun 26 inci maddesinde yazıldığı veçhile 
malûlün rütbesine ve hizmet müddetine göre isabet edecek tekaüt maaşı üzerine işbu tekaüt maaşile 
malûlün rütbesi maaşı arasındaki farkın maluliyet derecesi her ne ise o dereceye mukabil tespit 
edilmiş yüzde nisbetin zammile hasıl olacak yükündür. 

551 numaralı terfih kanununun yedinci maddesi ise (bilcümle mallûlerin her iki senede bir 
defa heyeti sıhhiyeyi askeriye tarafından bilmuayene dereeci maluliyetleri tahkik ve neticeye 
göre maluliyet ve terfih derecatı tecdiden tespit ve tashih olunur) demektedir. Binaenaleyh 
mezkûr iki maddenin delaletile malûlivet maaşlarının tahsisine, maluliyet derecelerinin esas 
tutulduğu vebu derecelerin, muayyen zamanlarda ki muayene neticesinde tebeddülü 
vukuunda maluliyet maaşile ona merbut terfih derecelerinin de değişmesi lâzım geleceği 



Sârahatan anlaşıldığı cihetle keyfiyetin tefsirine mahal görülmediğine karar verildiği arzolunur 
efendim. 

Âza Âza Âza Âza Kâ. Ma. Mu. Reis 
Tokat Bitlis İstanbul Cebelibereket 

İbrahim B. Lııtfi Halet Kâzım M. Naml İhsan Cad 
Âza Âza 

Aziz Sami M. Kâzım 

T. B. M. M. 
B. Encümeni 

Karar ,¥ 124 
Esas M 55 

Büİçe Encümeni mazbatası 
RİYASETİ CELİLEVE 

Bilumum askerî malullerin terfihi hakkındaki 551 numaralı kanunun yedinci maddesi 
mucebince malullerin her iki senede bir defa icra edilecek muayeneleri neticesinde maluliyet 
derecesinde bir tebeddül olduğu anlaşıldığı takdirde bu tebeddülün terfih derecatı ile maaşı 
asliye mi ? yoksa maaşı asli sabit kalarak yalnız terfih derecatına mı müessir olacağının 
tayin ve tefsiri hakkında Şebin Karahisar Mebusu İsmail Bey tarafından verilüp Millî Müdafaa 
Encümeni mazbatasile birlikte encümenimize tevdi kılınan takrir tetkik ve müzakere olundu. 

Maluliyet maaşatının ne suretle tahsis olunacağı n ağustos 1325 tarhli askeri tekaüt ve 
istifa kanunun 26 inci maddesinde ve bu maaşın rütbeyi askeriye maaşatını hiç bir sureti 
tecavüz etmeyeceği dahi 28 nisan 1330 tarihli kanunu mvakkatin ikinci maddesinde tasrih 
edilmiştir. 551 numarlı kanunun birinci maddesi ile maktuan bir zam verilmesi ve yedinci 
maddesi ilede malullerin her iki senede bir icra edilecek muayene neticesinde tahakkuk edecek 
derecei maluliyetleri üzerine maluliyet ve terfih derecelerinin tecdiden tespit ve tashih edileceği 
zikredilmiş olamasına nazran meselenin muhtacı tefsir bir ciheti olmadığına ve Millî Müdafaa 
Encümeninin noktayı nazarına iştirak olunarak keyfiyetin Heyeti Cali leye arzına karar verilmiştir. 

1-6-929 
Kâ . R. V. 

Samsun İsparta Kütahya Aydın İstanbul 
Adil M üter rem Niyazi Asım M. Mitat Fuat 
Bursa yozgat Erzurum Erzurum Tokat 

5. Lütfi S. Sırrı H. Aziz N. Atuf O. Şevki 



Sıra NQ 238 
Sabık Ergani valisi Rifat Beyin kırmızı şeritli istiklâl 
madalyası ile taltifine dair i numralı Millî Müdafaa Encümeni 

mazbatası 

T.B.M. M. 
MM. Encümeni 

Mazbata K° 67 1-6-1929 
M. M. Encümeni mazbatası 

RİYASETİ CELİLEYE . 

Arzuhal Encümeninden" encümenimize havale olunan sabık Ergani Valisi Rifat Beye ait 
istiklâl madalyası evrakı encümenimizce tetkik ve müzakere olundu. 

Mumaileyhin, müracaatı müddeti kanuniyesi zarfında ve gösterdiği fedakârane hizmetler 
olbaptdaki kanunun maddei mahsusası mucibince kırmızı şeritli istiklâl madalyasile mûstahakki 
taltif görülmüş olduğundan keyfiyetin Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arzedilmesine 
karar verildi efendim. 

Âza Âza Âza Âza Âza M. M. Reis 
Tokat Erzican Cebelibereket 

Esat L. Müfit M. Kâzın B. Lütfi Rasint Abdülhak Naci 

• » < < : . < ° — 





Sıra No 233 
Şose ve köprüler hakkında ̂ [ numaralı kanun lâyihası ve 

Nafıa, Dahiliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları 

Başvekâlet 
Muamelât Müdürlüğü 10-4- 1929 

Şube 1 
Sayı jğf2 

13 J O I . Yüksek Reisliğine 
Nafıa Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 3-4-929 tarihli içtimainda Yüksek 

Meclise arzı kararlaştırılan şose ve köprüler kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte takdim 
olunmuştur. 

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

İsmet 

Şose ve köprüler kanunu lâyihası esbabı mucibesi 
Bu gün temeddün ve terakki merhalelerinde pek çok ilerilemiş olan memleketlerde insanların 

ve eşyanın bir mahalden diğer mahalle gidiş ve götürülüşü medenî kuvvetlerinden ve asıl 
kıymetlerinden hiç bir şey kaybetmeksizin mükemmel rahat ve çabuk vasıtalarla yapılmakta 
olduğu ve bu sayede «bunlar benliklerini, içtimaî münasebetlerini sıkı bir tesanütle yekdiğerine 
bağlayarak varlık ve vermelerinden istifade ederek maddî kuvvet ve kazançlarım daima 
artırmakta olduklarım sade bir bakışla görüp anlamaktayız. Yüksek fayda ve kolaylıklarile 
memleketin varlığını koruyan ve vasıtalar kara, deniz, su ve hava yollarıdır. Doğduğu 
günden beri vatanı refah ve saadete ulaştıracak çareleri göz önünde tutan Cumhuriyet 
Hükümeti Milletin kazancını ve bu yüzden refahını yükseltecek nakil vasıtalarından en tesirli 
ve vergili olan demiryollarının yapılmasından işe başlamıştır. .Demiryolları bir kaç koldan 
hedeflerine doğru hızlı hızlı uzanırken öteden beri bildiğimiz bir hakikat olan ve bir nehrin 
tabileri gibi demiryollarını besliyecek bulunan şoseler ihtiyacını pek açık göstermiştir. 

Demir yollarının her durağını iç memleketlerden gelecek insan ve malları kolaylıkla kabul 
idebilmesi için şoselerde aynı dikkat ve ehemmiyetle iki tarafa dal budak salmalıdır. 

Bundan başka şoseler demiryollarına yardım ettikleri kadar bu gün pek yüksek kudret ve 
istirahatı havi hizlı gidişli makineli nakliye vasıtalarının gidip gelmesine yaramaktadırlar . 
Şoseler demiryollar kadar büyük masrafı mucip olmadığı halde memleketin en kenar noktalarına 
kadar sokulurlar. Kolay ve çabuk yetiştirecek vasıtaların hareketine müsaade suretile umumî 
ümrana hizmet ederler ve bu suretle şoseler iki başlı hizmet ifa edegeldiklerinden 
ehemmiyetleri üzerinde daha ziyade durmak fazla olur. Memleketimizde yol yapma işlerine ilk 
olarak 2 ağustos 1285 ( 1872 ) tarihli nizamla başlamıştır. Bu nizama göre 16 yaşından 60 
yaşına kadar olan erkekler, evlerinin bulunduğu yerlerde 12 saat uzaklara gidip ve hayvan, 
araba sahipleri bunları da beraber götürüp senede 4 gün yollarda çalışmağa borçlu tutulmuş 
ve köprü, divar gibi yapı işlerile inşaata lâzım olan alât ve edevatın ve memur maaşlarına 
verilmek üzere lâzım olan para doğrudan doğruya Devlet hazinesinden tedarik olunmuştu. 



_ 2 -
fakat bilgisizlik yüzünden vukua gelen bir çok fena tutumlar bu işi angariye haline getirmiş 
ve Devlet hazinesinden verileceği kabul edilen para da bazan verilmiş olmasından bu nizam bir 
işe yaramamıştı. 1306 - (1893) senesi iptidasında bu nizam değiştirilmiş, yerine Ziraat Bankası 
ondalık kârlarından ( 30 000 ) lirası memur maaşîariyle sair masarife karşılık tutulmuş, mükel
leflerin yaşı 16 dan 20 ye çikanlmış ve her vilâyetin zenginlere göre kıyılan parayı vermek 
veya senede 4 gün yol işlerinde çalışmakta serbest olmak şartile ikinci bir nizam konmuştur. 
Bundada mükelleflerin çalışma veya para verme arasında serbest birakılmaları memleket hudutlarının 
genişliğine göre nüfusu az şehir ve köylerin birbirinden uzak bulunmasından mükelleflerin 
hepsinin yollara getirilmemesi ve yol vergisi adıyla toplanılan paranın yol işlerinden başka 
taraflara sarfına göz yumulması gibi çıkan sebeblerden bir fayda elde edilmemiştir. 

Yirmi senede bu ikinci deneme ile geçirildikten sonra 1325 (1909) senesi umumî bütçesile 
geçen usullerden kalma ödenmemiş yol borçlarının hepsi af ve yol borcunun yalnız para ile 
ödenmesi kararlaşdınlmıstır. Bu usul yol işlerine o zamana göre oldukça uygunluk göstermekte 
iken Balkan harbi ve daha sonra büyük harp sebebile tatbik edilmemiş ve neticesi hakkıle 
anlaşılmamıştır. Muharebelerin sonunda 542 numaralı şimdiki kanun ilân edilmiştir. Bu kanun
da da mükellefler yollarda çalışma veya para verme arasında serbest bırakılmış çalışma 
yerlerinin uzaklığı 8 saat ve mükellefiyet miktarı da 6 ile 12 gün arasında temdit ve memleketin 
bütün erkek nüfusunun 18 ila 60 yaşı arasmdakileri bu nizama tabi tutulmuştur, 

Bu kanunla iş yapılamadı denilemez; her vilâyette az çok yol ve köprü işleri meydana 
getirilmiştir. Fakat bu tarzda çalışmanın sonu "bir gayeye müteveccih olmadığından ve bir 
merkezden idare edilmediğinden tertipsiz, daginık işler açılmış bazı yolların tamiratı yapılırken 
buna yetişilmediği halde yeni yolların açılmasına girişilmiştir. Mükelleflerin 8 saatten daha 
uzak mesafelere götürülmemeside hem bu şekle yardım ve hemde çalışma kuvvetlerinin küçük 
parçalara ayrılmasını icap ettiğinden memleket içinde her tarafta birden gelişi güzel yapılan 
yollar parça halinde bir birinden uzak dağınık ve baglanışsız bir şekil almıştır. O derecedeki 
iki vilâyetin yekdiğerine komşu iki kazası dahilindeki uzun yollar bile birleşdirilmemiştir. İşte 
bu suretle uzun senelerin Cumhuriyet Hükümetine miras birakdığı büyük ihtiyaçlar arasında 
yollar içinde girişilen işlerde iyi arzulara rağmen belli bir program ve fennî icapların tatbikina 
muvaffak olunamadığmdan memleket evladının sarfettikleri para ve emek hedere mahkûm 
bulunuyor. . 

Buna binaen vatanın bu günkü askerî ve iktisadî ihtiyaçatma göre memleketin her tarafını 
şoselerle örülmüş bir ağ içine almak ve bu işte en son yüksek fennî esasları tatbik hususlarını 
gaye bilen Hükümet geçen tecrübelerden aldığı neticelere göre yeni bir (şose ve köprüler 
kanuuu ) nun tanzim ve mevkii tatbika vazedilmesine ihtiyaç duyulmuştur. 

Bu ihtiyaçtan doğan ve lâyiha halinde takdim edilen kanun, memleketi müdafaa ve iktisa
diyatı noktalarından vatanı kaplayacak bir şose şebekesi vücuda getirmek ve bu günkü nakliye 
vasıtalarının pek büyük faydalarından istifade için yine aynı derecede tahripkâr tesirlerine karşı 
koyabilecek tarzda şoselerin yapılışlarında en son fennî terakkileri tatbik etmek gayesile yol 
işlerinin bir merkezde idaresini istihdaf etmektedir. 

Alâkadar makamlarla müştereken tespit edilen esaslara göre memleketin halen ihtiyacı, en 
idareli hesap ile, •uzunlukları toptan ve takriben 12 kilometreye varan köprüler ile (15 000 ) 
kilometresi bu gün mevcut fakat baglanışsız parçalar halinde noksan, bozuk bulunan ve (6 000) 
kilometresi yeniden açılmağa ihtiyaç gösteren-ki : Hepsi birden ( 21 000 ) kilometre lotan şose
lerden ibarettir. 

Memlekette geçer fiyata göre yapılan hesaplarda köprülerin inşası takriben (12) milyon ve 
şoselerin yapılması da ( 220 ) milyon ki : Cem'an ve yuvarlak bir hesapla ( 232 ) milyon liraya 
ihtiyaç görülmektedir. 

Ehemmiyeti pek aşikâr olan bu işi başarmağa azmeden Hükümet, devamlı, müstakır bir usul 
ile çalışmak arzusile ihtiyaçları sıraya koymak lüzumunu görmüş bunun için de gidiş, geliş 
engel ve her sene vukua gelen kazalardan bir çok insan ve mal kaybedilmesine sebep olan 



sular üzerindeki mühim ve büyük köprülerle Devlet merkezi olan Ankara civarındaki yollar 
ve vatanın vücutlarına en çok ihtiyaç gösteren ve en büyük faydalar getirecek olan şoselerin 
ehemmiyetlerine göre yapılır. Sıralarının ayırt edilmesi icap etmiş ve alâkadar makamların yol 
ihtiyacı karşısındaki görgü ve duygularının birleştirilmesi maksadile yapılma sıralannm tayini 
İcra Vekilleri Heyetinin kararma bağlı tutulması tabiî görülmüştür. Çünkü yapılmasına ihtiyaç 
olan (21 000) kilometre yola eldeki vasıtalara göre her taraftan birden başlamak imkânsızlığı 
meydanda olduğundan yol yapmada güdülecek bir sıra kurmak zaruridir. Binaenaleyh büyük 
iş meydana getirilirken yalnız bir takım dağınıklıklara sebebiyet verilmemek maksadiyle yapıla
cak olan ayırt keyfiyetinin yollar arasında bir gûna sınıf tefriki fikrinin çıkmasına fırsat vere
cek hiç bir sebep yoktur. Buna ilâveten yeni yapılacak Cumhuriyet yollarında bu gün fen saha
sında meydana gelmiş olan en yeni esaslara tatbik edilmesi yani iniş, yokuşları, dönemeçleri 
kilometre taşları, muhafaza kulübeleri ve hatta şosenin iki taraf boyunca dikilen ağaçlan mümkün 
olan yerlerde yolcu ve hayvanların su ihtiyacına karşı çeşmeleri gibi asrımızın icabatı tatbik 
edebilmekle beraber bizatihi şose ve köprüden dayanıklı ve sürekli ömürlü olacak şekillerde 
yapılabilmeleri de göz önünde tutulmuştur. Çünki şimdiye kadar mevcut olan yollar sadece 
hayvanla geçilir ağır yürüyüşlü az yüklü araba tekerlekleri altında azar azar aşınarak eskimekte 
iken son zamanlarda çoğalan hızlı gidişli ve ağır yüklü makineli arabaların lâstik tekerlekleri 
şoselerin yüzlerini söküp atmaktadır. Bu sebeple de üzerlerin de gidiş, geliş pek çok olan işlek 
şoselerin yüzlerini, yolun gövdesini bozulmaktan koruyacak maddeler ile kaplamak kararı alınm
ıştır. Bu bir süs değil neticesi kârlı bir ihtiyaçtır. 

Bu tarzda büyük emek ve masraflar ile meydana getirilecek şoselerimizi bitirdikçe geçmiş 
zamanlarda olduğu gibi kendi hallerine yüz üstü bırakmağa rıza gösterilmiyecegi tabiidir . 
Şoselerin her zaman yeni eyi ve sağlam bulunmalarını temin ve az vakitte harap olarak büyük 
masraflara meydan vermemesi için inşalarını müteakip hemen sıkı bir mütemadi tamirata tabi 
tutulmaları lüzumu herkesçe musaddaktır. Yokarıdan beri yazılan bütün bu işlerin Nafia Vekâteti 
tarafından mahsusi talimatnamelerile tespiti emri tabiidir. 

Yeniden yapılacak veya esaslı tamirata tabi tutulacak şose ve köprülerin yapılmalarının 
muhtaç olduğu karşılıklara gelince; bu günkü yol mükellefiyeti kanununa göre son üç sene 
içinde meydana çıkarılan mükelleflerin sayısından orta hesap her seneye yol inşasile mükellef 
2.038.0002.019-000-2.257000^ 2-131-000 amele düştüğü ve yine her mükellefe vilâyet meclisleri 
kendi kararlarına göre başka başka çalışma günleri veya buna karşı muhtelif miktarda para 
kıydıkları ve bu paranın miktarı en yukarı orta hesapla 8-80 lira tuttuğu cihetle yukarıda 
miktarı yazılı amele işinin para olarak tutarı (-18 ) milyon ( 752 ) bin ( 800 ) liraya yüksel
diği anlaşılmıştır. 

Halbuki : Bu miktar pek azdır. Bu hesabı diğer memleketlerin bu türlü hesaplarile 
karşılaştırırsak meselâ : Almanyad'a yol mükelleflerinin sayısı bütün erkek nüfusun % 56, 
Danimarkada % 52, Fenîândiyada % 53 , Fransada % 57, Portekiz ve İspanyada % 50, 
Japonyada % 51, Amerikada % 55 olduğu halde bizde % 33 olması bir çok mükelleflerin 
hesap dışında kaldıklarına şüphe bırakmamaktadır. İleride yapılacak ciddî takibat ile mükellef 
miktarının en az % 42 ye çıkarılması mümkündür. Bu nisbet memleketimizin umum erkek 
nüfusu arasındaki 18 ilâ 60 yaşındaki mükelleflerin bilhesap asgarî miktarıdır . Şu halde 
umum nüfusa göre mükellef adedi (2 765 000 ) bunun yukarıda zikredilen vasati 
miktardan kesirin tarihile 8 lirdan tutarı ( 2 2 120 000 ) lira etmek icap eder . Bu mukayese 
Hükümetin aldığı kararda ilerisi için ümit bahştır. Ancak bu günkü vaziyette (700) Bin kadar 
mükellef bedenlerile çalışmak vaziyetinde olduklarından yukarıda mükellef miktarının kesri 
olarak görülen (763) Bin mükellef tarh edildiği takdirde mukabili 763 000 X 8 - 6 100 000 
lira ederki bu miktarı da yukarıdaki yekûnden çıkarmak lâzımdır . 

Kanunen muaf olan anasır karşılığı ile tahsilatta ilk seneler için vaki olacak noksan mukabili 
de çıkarılırsa bedenlerile çalışacak ameleden başka 12 milyon kadar bir nakit kalır . 
Hususî idarelere terkolunacak yüzdeler çıkarılınca senede altı milyonluk bir naktm esaslı 
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İnşaat için elde kalacağı hesap olunabilir. Muallim mektepleri için kesilen yüzde onîarın yol 
parasına tesiri takriben bir milyon iki yüz bin lira kadar olduğundan mezkûr kanunun sonu 
olan 930 senesi nihayetine kadar beş, beşbuçuk milyonla; çalışılması mümkün olacağı tahmin 
edilir. Tabiî bu miktar her senede artacaktır. Hakikatta san'at ve ihtisas sahibi amele ve fen 
adamlarına ihtiyaç gösteren yol ve köprü işlerinin mahiyetleri para ile iş yapmağı amirdir . 
Bu böyle olmakla beraber fennin son icabatma tebaan yapılacak Cumhuriyet yolları için kuru
lacak yeni nizamda mükellefler borçlarını eski kanunda olduğu gibi bedenen veya bedelen 
ödemek arasında serbest birakılmış ve Nafıa Vekâleti tarafından yapılacak yeni yollar için yalnız 
bedelen toplanacak paranın yarısı alınmak suretile karşılık gösterilmiştir. 

Ancak bedenen çalışacaklara, borçlarını ödeye bilmeleri için mutlaka iş göstermek zarurî bulundu
ğundan dağınık ve bir birinden uzak köylerdeki halktan çalışmak isteyenlerin hepsine iş bulmak 
için evlerinden 12 saat mesafeye kadar gidip yol işlerinde çalışmaları ve yol işi bulunmazsa 
diğer nafia işlerinde çalışmalarının kabul edilmesi doğru ve elzem sayılmıştır. Bazı mahallerin 
nüfusu sık ve bazılarının seyrek olmasından nüfusu az olan mahallerin yolları gen kalmaması ve 
memleketin her cihetinin ümran ve inkişafının temini maksadile muayyen ve muntazam bir 
programa teban sarfolunacak olan bu paranın temelini teşkil eden yol vergisi de orta hesapla 
adam başına tutarı bulunan 8 liranın mükelleflere müsavi olarak taksimi muhik addolunmuştur. 
Bu 8 lira şimdiye kadar mahllelerinin takdiri ile alman paraların orta miktarından 8 lira daha 
aşağı olduğu gibi bu yeni nisbetle bir çok vilâyetler şimdiye kadar verdiklerinden az verecekleri 
gibi yalnız bir kısım vilâyetler bir az fazla vereceklerdir. 

Ancak suda var ki; Nafıa Vekâletince yapılacak büyük köprülerle yeni şoselerden inşasına 
henüz sıra gelmeyenlerle bu gün mevcut ve üzerlerinden geçilmekte olan diğer bilcümle yolların 
tamirlerine sarfedilmek üzere tahsil olunacak paranın % 25 nin ve verginin toplanmasile 
bedenen çalışacak amelenin şevkleri için kullanılacak,memur ve müstahdemlere verilmek üzere 
yine tahsilatın %10 nu ve bu gün mevcut olmayıpta mahallî idareleri tarafından mahalleri 
için faydalı görülecek yollara sarfedilmek şartile de ayrıca tahsilatın %15 nin yani para 
tahsilatının yarısmn vilâyetlere bırakılması düşünülmütür. Bunlardan başka mükelleflerin 
bedenen ödeyeceklerden tamamen vilâyetler istifade edeceklerine ve bu da umum mükellefiyetlerin 
üçte biri nisbetinde bulunduğuna göre yol mükellefiyetinin %67 sinden vilâyetler istifade 
edüp yalnız %33 büyük köprülerle yeniden açılacak millî şoselere kalır. Fazla olarakta vilâyet 
umumî meclisleri isterlerse kendi hisselerine ait olmak üzere yol vergisini daha iki liraya kadar 
çoğaltma salâhiyetleri kabul edilmiştir. Zaten yukarda beher mükelleften para olarak alınan 
8 lira bazı vilâyet umumî meclislerinin kabul ettikleri miktarlardan hayli azdır. Bu da hesaba 
katılırsa vilâyetlerin yol mükellefiyetinden istifadeleri en yüksek dereceye çıkarılmıştır. 

Nafıa vekâleti yol programını tatbik ederek işe devam ederken Devletçe herhangi bir sebepten 
dolayi bu program haricinde bir yol inşasına ihtiyaç hasıl olursa bu yolun karşılığı ait olduğu 
vilâyetlere Nafıa vekâletine alınan paradan tesviye edilmesi muvafık bulunmuştur. 

Yol parasını toplamak için kanuna konulan usullerin çoğu bugünküne benzemekte olup buda 
senesi içinde Vilâyetlerde tayin olunacak iki müsavi taksitte alınacak ve umumî hususî 
bütçelerden ve belediyelerden maaş ve tahsisat ve ücret alan memur ve müstahdemler yol 
borçlarının eski nizam gibi para olarak ödenmesi münasip görülmüştür. Bu sarahat dahilinde 
toplanacak yol vergisinden vilâyetlere terk olunacak para çıkarıldıktan sonra vekâlet emrine beş, 
beş buçuk milyon lira ancak binlerce kilometrelik şoselerin yapılmasına mahsus olup yapılması 
biten yolların bakım masraf larının umum Devlet bütçesine konulması zarurî görülür. Vilâyetlerden 
alınacak yol paraları umumî bütçeden rakamsız fasla irat ve masraf kaydile hesabının 
tutulması ve toplanacak paraların Ziraat bankasında muhafazaları muamelenin selameti noktai 
nazarından münasip görülmüştür. Yol vergisinin muhtaç olduğu yol işlerinden gayri mahallere 
sarfı memleketin en ileride bulunan ihtiyacın teminine mani olacağından kaytii kanunî ile 
teyidi zarurî bulunmuştur. 

Bu kanunla aranan esas maksat şöylece hülasa edilir : Millet yollar için az para vermiyor. 



Fakat bu paralar fennî esaslara ve umumî bir programa tebaan sarfolunmıyor. Bu paraların mühim 
bir kısmını Nafıa Vekâletinin mesuliyeti altında ve vatanın iktisadî, askerî taleplerine uyan bir 

„ sıra ile ve dünyaca tatbik edilen dayamkhkta yollar yapılmağa sarfolunursa memleket eyi bir 
şose ağına sahip olur. Şimdiki şekil devam ederse seneler geçer netice şimdikinden farklı olmaz* 
Hükümet ele geçen yol parasının ihtiyaçlara, hususî maksatlara fensiz, dayanaksız yollara sarf 
ederek ucuz para ile yola benzer kıymetsiz şeyler yapmaktansa bu paranın mühim bir kısmını 
eline alarak pahali fakat esaslı bir şebeke vucude getirmeği ve bu şebekeyi daima eyi halde 
muhafazayı tercih etmektedir. 

Mamafi diğer taraftan her tarafı tazyik eden acele yol ihtiyacı ile yeni yollar yapılıncaya 
kadar eskilerinin eyice bir halde tutulması da düşünülerek bu vazife vekâletin umumî idaresi 
altında vilâyetlerde bırakılmıştır. Mükellef amele ile ele geçecek paradan vilâyetlere terk oluna
cak % 50 nin yekûnu umum yol vergisi (para ve beden ) yekûnunun °/0 67 si kadardır. 
Amelî icaplara muvafık olan bu şekil aynı zamanda mahallî idarelerin vaziyetlerini muhafazayı da 
kâfildir. 

Sevgili vatanın müdafaasile evladının refah ve seadete erişmesine ve »millî varlığı artmasına 
sebep olacak çarelere müracaatı gaye bilen Cumhuriyet Hükümeti; memleketin ümran ve zen -
ğinliğini uyandırmağa matuf olan işbu kanunu Yüksek Meclisin nazarı tasvibine arzeyler. 

Nafıa Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Nafıa Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 3/4/929 tarihli içtimaında tekarrür 
edip Başvekâletin jf^ numaralı tezkeresile encümenimize tevdi kılman şose ve köprüler hakkın
daki kanun lâyihası Nafıa Vekili Bf. Huzurile mütalea ve tetkik kılındı. 

Muhtelif kanun ve şekiller tahtında kısmen Devlet hazinesinden verilen paralarla ve kısmen 
de halkın beden ve nakit mükellefiyetlerile yapılan yollar ve köprüler memleketi müdafaa ve 
iktisadî ihtiyaçlarını kamilen ifade edemiyecek kadar iptidaî ve nakâfi şeylerdi. 

Muayyen ve müstakır bir esasın değil muhtelif vilâyet ve idareleri muhtelif zamanlara ait 
müteferrik çalışma tarzlarının ve daha ziyade tesadüf ve taliin mevludu olan bu yollar tabiidirki 
milletin ve memleketin mataliplerini hakkile tatmin edemezdi. 

Çünkü esirgenmiyen nihayetsiz emek ve paralara rağmen askerî ve içtimaî mülâhazaların 
ve millî iktisat hayatının nazımı ve Türk vatanının can damarları olacak olan ve yeni ihtiyaçlara 
uygun olması lâzım gelen metin şose ve fennî köprüler vücuda getirilmemiş ve büyük bir hüsnü 
niyetle ibzal edilen mütefrrik çalışmalarla meydana konulan güzel eserlerden 'de' bir çok sebebler 
tahtında hakkile istifade kabil olmamıştı. Halbuki bir çok memleketlerde demir yollarından 
daha ziyade hayatî bir ehemmiyet verilen ve o memleketin hakikî anahatları telakki olunan 
şoseler ve fennî köprüler bizde emek ve para esirgenmediği halde bir elden idare edilmemesi 
yüzünden kısmen mühmel kalmıştı. Benaberin her türlü ihiyaç ve daimî tem asları mfen kolay ve en 
emin bir surette temin etmek hakkı olan memleketimiz güzel ve metin şoselerden ve fennî ve bediî 
köprülerden daha uzun bir müddet mahrum kalması ne asrı hazır icabatı ve ne de Türk 
demokrasisinin istilzam ettiği.mana ve mefhumlarla telif edilemezdi. 

İşte bütün ve emsali esbaptan kuvvet alarak Nafıa vekâletinin Türk vatanını varlık içinde 
yokluktan Türk milletini semeresiz çalışmalardan ve Türk servetini hakiki hedefini bulmamak 
suretile heder olmaktan ve en nihayet Türk Cumhuriyeti yol ve köprülerini iptidaî bir 
vaziyetten korumak maksadile bilgi ve çalışma ve paralan birleştirme ve bu üç esaslı 
kuvvetleri medenî dünyanın son terakkileri icabatına uydurmağa saik olarak meydana getirdiği 
bu kanun lâyihasını ve taşıdığı esasları encümenimiz büyük memnuniyetle karşılamıştır. 

Bu kanun lâyihasını diğer kanunlardan bariz bir surette ayıran farikaların en canlı noktaları 
her şeyi kanun çerçivesi içine alması ve ikiliğe ve idarei maslahatçılığa yer bırakmayacak amelî , 
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bir kıymeti haiz olmasıdır. Yüzlerce milyon sarfile meydana gelebilecek büyük bîr şose 
şebekesinin Devlet hazinesinden verilecek tahsisat ile inşa ve tamirine imkân olmadığına göre 
vilâyet hususî idarelerince de işbu yolların inşalarına mutlaka iştirak etmek suretile Hükümetçe 
bir an evvel temini inşaları bir elden ve bir merkezden hüsnü halde muhafazaları elzem 
görülmüştür. 

Senelerdenberi yapılan tecrübede ihtisasa da kıymet verilmek lüzumu bir kat daha tebarüz 
ettiğinden umumî şoselerin ve köprülerin inşa ve tamirlerini Nafıa vekâletinin idaresine terk 
ederken bunların bir program tahtında ve metodik ve muntazam ve fennî bir tarzda inşaları da 
nazarı dikkatten uzak bırakılmamıştır. Bunu ifade maksadile de kanuna tabiri fennisine tetabuk 
etmiş olmak için şose ve ve köprüler kanunu ismi verilmiştir. 

Bu meyanda vilâyetlerin malî ihtiyaçlarına hadim mevcut yolların muhafazaları ve yeniden 
lüzum görülen yerlerde yeni yollar açılması hususlarına da ehemmiyet verilerek vilâyet mahallî 
idarelerinin bu işlerde haiz olması lâzım görülen salâhiyetler temin edilmiş ve bu maksat 
için de naktî yol mükellefiyeti tahsilatının j!» 50 si ve bedenen çalışacakların tamamı ber sabık 
vilâyetlere bırakılmıştır. Vilâyetlere bırakılan para ile bu günkü mükellef tahakkuk miktarına 
nazaran beher amele sekiz lira hesap edilirse amele yol vergisinin takriben sülüsü kadarı nakten 
vekâlete geçmekte ve mütebakisi vilâyetlere kalmaktadır. Bundan başka Nafıa Vekâletince inşa 
ve tamirleri deruhte olunacak umumî şoselerin mesai programlarına göre sıraya konulmuş ve 
bir sıra yol inşaatının hitamından sonra ikinci bir sıraya başlamak tarzı tespit edilmesi ve 
işbu sıra ve programların İcra vekilleri Heyetinin tasvibi ile takip edilmesi gibi noktalar da lâyiha
nın ehemmiyetli esaslarındandır. Yol işlerinde memleketin umumî menfaati noktasından gözedil-
mesi icap eden rabıtaları takviyeye imkân vermiş olmak için işbu kanunun da yol bedeli naktisi 
sekiz lira olarak kabul edilmiştir. 

Bu mikdar şimdiye kadar vilâyetlerce bilihtiyar vazedilmiş olan naktî verginin vasatisinden 
dundur. Bedenî mükellefiyet te bu mikyasa göre on güne çıkarılmış ve mükellef ameleye iş 
bulmak imkânını temin için mesai hududu ikametgâhından itibaren on iki saata çıkarıldığı 
gibi bu mesafelerde yol işi bulunmazsa mükellef amelenin diğer nafıa işlerinde istihdamları 
tensip kılınmıştır. 

Temeddün ve terakki yollarında ilerlemiş milletlerin gözel ve faideli esaslarını benimsemek 
kararile biraz uzun bir zamanda dahi olsa ana vatanda yirmi bin kilometreyi mütecaviz şose ve 
büyük köprü vücuda getirmek gibi çok temiz bir esas taşıyan bu kanun lâyihası dört fasılda 
Otuz bir madde ile muvakkat bir maddeyi ihtiva etmektedir. Bazı tay ve ilâvelerle üzerinde 
kısmen encümenimizce yapılan tadilât ta gösterilmek suretile kabul edilen lâyihanın havale 
mucibince Dahiliye Encümenine tevdii karargir olmuştur. 

Âza Âza Âza Kâ. M. M. Na. En. R. 
İçel Mükellefiyet kısmına muhalifim 

Nahit Ziya Gevher Hakkı Rağıp H.Ferit Ethem 
Âza Âza 

Kütahya 
/. Hakkı D. Asım 
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T. BM. M 
Da. Encümeni 

Mazbata M 25 
Esas M _ı_ 2-5-1929 

Dahiliye Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Nafıa Vekâletince hazırlanarak Başvekâleti celileden Büyük Meclise takdim olunan ve iptidaen 
Nafıa Encümenince müzakeresi icra kılınmış olan (şose ve köprüler) kanunu lâyihası encümeni
mize de havale buyurulmus olduğundan Nafıa Vekili Recep Beyefendi hazır bulundukları halde 
mezkûr lâyiha Nafıa Encümeninin tadilâtı ile beraber tetkik ve müzakere olundu. 

Lâyiha için gerek Hükümet ve gerek Nafıa Encümenince tanzim olunan mazbatalarda gösterilen 
esbap encümenimizce de muvafık görülmüş ve bazı tadilât icrasından sonra lâyihanın kabulüne 
karar verilmiştir. Havalesi mucibince Bütçe Encümenine tevdi olunur. 

Âza 
Ankara 
Talât 
Âza 

Oireson 
Hacim 

Kâ 
Kars 

Halit 
Âza 

Kars 
Baha Tali 

M. M. 
Malatya 

A. Muttalip 
Âza 

Eskişehir 
Sait 

R. V. 
Adana 
Hilmi 
Âza 

Zonguldak 
Rifat 

Da. En. R. Na. 
Adana 
Hilmi 

Âza 
Balıkesir 
Fahrettin 

B. Encümeni 
Karar M 120 

Esas M j j j 
Bütçe Encümeni mazbatası 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Encümenimize havale buyurulan şose ve köprüler -kanun lâyihası Nafıa Vekili Recep Bey 

Efendinin huzurile tetkik ve müzakere olundu . Memleketin muhtaç bulunduğu yolları bir gün 
evel meydana getirmek için sahai teşebbüse atılmak ve yolların şekli inşasında son terakkıyaü 
nazarı dikkatte bulundurmak, bilhassa memleketimizde huvvetli bir heyeti fenniye bulundurmak 
ve yetiştirebilmek itibarile kanun esas ve ruh 
lâyihada görülen tadilât icra edilmiş olmakla 
Heyeti Umumiyeye arzolunur. 

Kütahya 
N.Asım 

Giresun 
M. Kâzım 

Niğde Samsun 
Faik Adil 

Tokat 
O. Şevki 

itibarile] kabul ve maddeler üzerinde merbut 
müstacelen ve tercihan müzakeresi istirhamile 

30-5-929 
Aydın Kâ. R. V. 

Mühendis Bursa İstanbul 
Mitat Muhlis Fuat 

İsparta 
Mükerrem 
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Hükümetin teklifi 

ŞOSE VE KÖPRÜLER KANUNU 

Birinci fasıl - esas maddeler 
MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyetindeki 

bütün şoselerle köprülerin ve bunlara ait her 
şeyin yapılması, tamir ve eyi bir halde muha
fazalarına ait vezaifin tanzim ve idaresi Nafıa 
Vekâletine mevdudur. 

Vilâyetlere ait hak ve vazifeler maddelerin
de gösterilmiştir. 

MADDE 2 — Devletçe mühin görülen 
şoselerin umumî istikametleri iktisadî ve aske
rî noktai nazarlara tevafuk edecek tarzda 
alâkadar makamlarla tespit olunur. Bu mesaide 
bu gün mevcut şoseler göz önünde tutulacağı 

gibi hiç olmıyanlar da hesaba katılır. Bu şoselerden 
inşa ve ikmal edilenler ( Millî şose ) ismini 
alır. 

MADDE 3 — Millî şoseleri dördüncü 
maddedeki iş programını takip ve beşinci 
maddedeki esaslara riayet ederek Nafıa Vekâ
leti yapar. Mevcut şose ve yolların beşinci 
madde mucibince yapılmasına sıra gelinceye 
kadar tamiratı vilâyetlerin çalışma hududunda 
kalır. 

MADDE 4 — Büyük köprüler ve millî 
Şoseler Nafıa Vekâletinin teklifi üzerine İcra 
Vekilleri Heyetince tayin edilecek sırayı takiben 
yaptırılır. Ancak civar şoseleri ve büyük 
köprülerden mühimleri ilk sıraya konur. 

MADDE 5 — Millî şoselerin yeni yapıl -
masında ve esaslı tamirlerinde en son fennî 
terakki esasları tatbik ebilir . Bu esaslar Nafıa 
vekâleti tarafından tanzim ve tatbik olunur. 

MADDE 6 — Bitirilen şose ve köprüler 
derhal mütemadi tamirata tabi tutulur. Bunun 
için de Nafıa Vekâletince ayrı talimat yapılır. 

MADDE 7 — Vilâyetler aşağıda gösterilen 
şose işleriyle meşgul olurlar : 

A) Elyevm mevcut ve üzerinden geçilme -
kte olan bütün yollar ; 

B) Bu gün mevcut olmayıpta mahallî 
idareleri tarafından mahalleri için faideli 

Nafıa Encümeninin tadili 
ŞOSE ve KÖPRÜLER KANUNU 

Birinci fasıl 

BİRİNCİ MADDE — Türkiye Cumhuriye
tindeki bütün şoseler ile köprülerin yapılması 
tamiri ve iyi bir halde muhafazalanna ait 
vazaifi tanzim ve idaresi Nafıa Vekâletine 
mevdudur. 

Vilâyetlere ait vazifeler aşağıda gösteril
miştir. 

İKİNCİ MADDE — Aynen 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Millî şoseler dör
düncü maddedeki iş programı dairesinde ve 
beşinci maddedeki esaslara riayet olunmak 
şartile Nafıa Vekâletince yapılır. 

DÖRDÜNCÜ MADDE - Aynen 

BEŞİNCİ MADDE — Millî Şoselerin yeni 
yapılmasında ve esaslı tamirlerinde son fennî 
terakki şerrit ve esaslara tatbik edilir. ( Bu 
esaslar Nafıa Vekâletince tanzim ve tatbik 
olunur. ) 

ALTINCI MADDE — Ayenn 

YEDİNCİ MADDE — Vilâyetler aşağıda 
gösterilen şose işlerile meşgul olurlar . 

A - mevcut ve üzerinden geçilmekte olan 
şoseler: 

B - Mevcut olmayıpta mahallî idareler 
tarafından yapılması mahalleri için faydali gö-



Dahiliye Encümeninin tadilâtı 
ŞOSE VE KÖPRÜLER KANUNU LÂYİHASI 

MADDE 1 —- Türkiye Cumhuriyetindeki 
bütün şoseler ile köprülerin yapılması tamir 
ve iyi bir halde muhafazalarına ait vezaifin 
tanzim ve idaresi Nafıa vekâletine mevdudur. 

Vilâyetlere ait vazifeler aşağıda gösterilmiştir. 

MADDE 2 — Aynen kabul olunmuştur. 

MADDE 3 — Millî şoseler 4 üncü madde
deki iş programı dairesinde ve 5 inci 
maddedeki esaslara riayet olunmak şartile Nafıa 
vekâletince yapılır. 

MADDE 4 — Aynen kabul olunmuştur. 

MADDE-5 — Millî şoselerin yeni yapıl
masında ve esaslı tamirlerinde son fennî terakki 
şerait ve esaslara tatbik edilir. ( Bu esaslar 
Nafia vekâletince tanzim ve tatbik olunur.) 

MADDE 6 — Bitirilen millî şoseler ve 
köprüler derhal mütemadi tamirata tabi tutu
lur. Bunun için de Nafıa vekâletince ayrı tali
matname yapılır. 

MADDE 7 — Vilâyetler aşağıda gösterilen 
şose işlerile meşgul olurlar: 

A - Mevcut ve üzerinden geçilmekte veya 
başlamış olan şoselerle mücavir vilâyetlerin 
hudutlarına takarrüp etmiş olan aksam üzerin
deki irtibat yolları. 

Bütçe Encümeninin tadilâtı 
ŞOSE VE KÖPRÜLER KANUN LÂYİHASI 

Birinci Fasıl 
MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyetindeki 

bütün şoseler ile köprülerin inşa ve tamirle
rine ve iyi bir halde muhafazalarına ait veza
ifin tanzim ve idaresi Nafıa Vekâletine mev
dudur. Bu vazaiften vilâyetlerce ifası lâzım 
gelenler aşağıda gösterilmiştir. 

MADDE 2 — Devletçe mühim görülen 
şoselerin umumî istikametleri , iktisadî ve 
askerî noktai nazarlara tevafuk edecek tarzda 
alâkadar makamlarla tespit olunur. Ba hususta 
halen mevcut şoseler göz önünde tutulacağı 
gibi hiç olmıyanlarda hesaba katılır. Bu şose
lerden inşa ve ikmal edilenler millî şose 
ismini alır. 

MADDE 3 — Millî şoseler dördüncü mad
dedeki iş programı dairesinde beşinci madde
deki esaslara riayet olunmak şartile Nafıa 
Vekâletince yapılır. 

MADDE 4 — Büyük köprüler ve millî 
şoseler Nafıa Vekâletinin teklifi üzerine İcra 
Vekilleri Heyetince tayin edilecek sırayı takiben 
yaptırılır. 

Ankara cıvan şoseleri ve büyük köprüler
den mühimleri ilk sıraya konur. 

MADDE 5 — Millî şoselerin yeni yapıl
masında ve esaslı tamirlerin de fennin son 
tarakki esasları tatbik edilir. ( Bu esaslar ve 
şoselerin bütün evsaf ve şeraiti Nafıa Vekâle
tince tanzim olunur.) 

MADDE O — Bitirilen millî şoseler ve 
köprüler derhal mütemadi tamirata tabi tutu
lur. Bunun için de Nafıa Vekâletince ayrı 
talimatname yapılır. 

MADDE 7 — Vilâyetler aşağıda gösterilen 
işlerle meşgul olurlar. 

A - Mevcut ve üzerinden geçilmekte veya 
başlanmış olan şoselerle mücavir vilâyetlerin 
hudutlarına takarrüp etmiş olan aksam arasın
daki irtibat yolları (vilâyetlerin bu gün yapılı 
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görülen yollar ; 

C) Devletçe görülecek her hangi bir lüzum 
üzerine inşası vilâyete tevdi edilecek yollar. 

Vilâyetlerin bu gün yapılı oaln şoseleri ve 
teferruatı üzerindeki mesaisinde takibedilecek 
gaye bunların gidiş ve geliş ve geçide elve -
rişli olacak surette tamir ve munafazalarıdır. 

MADDE 8 — Vilâyetlerin yedinci madde
nin (A) fıkrasında gösterilen şose, işleri için 
umumî meclislerde üç senelik bir program 
yapılarak valiler tarafından Nafıa Vekâletine 
gönderilir; ve vekâletçe aynen veya tadilen 
tasdik edilecek şekilde tatbik olunur. Yedinci 
maddenin ( B) fıkrasındaki yolların mebde' 
münteha noktalarının tayini vilâyet umumî mec
lislerine aittir. Nafıa Vekâleti bu yolların mebde 
ve münteha noktalan hakkında mutalea beya-
netmez. Yalnız inşaatın ve güzergâhın fennî 
şeraitini ve yolun tuliyle tahsisatına nazaran 
icra kabiliyetini tetkik eder. 

İkinci fasrt - Mükellefiyet 
MADDE O — Türkiyede sakin 18 yaşındau 

60 yaşma kadar her erkek nüfus yol mükelle
fiyetine tabidir. 

Yol mükellefiyeti bedenen ve bizzat çalış-
amıyacaklar tarafından nakden ifa edilir. Ancak 
maluliyeti sabit olan fakirlerle hayatta beş 
evlâdı olanlar ve bilûmum mekteplerde tahsil
de bulunanlar, silâh altında bulunan ordu ve 
Jandarma efradı yol mükellefiyetinden muaf
tırlar. 

Türkiyede oturan ve ellerinde Türkiyede 
ikamet ve sayahatlan hakkındaki kanuna tevfi
kan verilmiş ikamet tezkeresi bulunan ve 
bulunması lâzım gelen ecnebiler Türkiyede 
altı ay ikamet eyledikten sonra kanunun ( 12 
inci madesinde gösterilen şerait dairesinde) yol 
verğis'l mükelleftir . Ancak hükümeti Cümu-
riyernizle siyasî münasebatta bulunan Devletle
rin diplomasî ve şehbenderi memurlari ve 
bunların maiyetindeki aynı Devlet tabiiyetini 
haiz memurlar bu vergiden müstesnadır. 

MADDE 10 — Bir senelik bedeni mükel
lefiyet vasataî kuvveti haiz bir amelenin 10 
günde yapabileceği iş miktarından ibarettir. 
Bir günlük iş miktarı fennî bir surette Nifıa 

i rülen yeni yollar: 
C - Devletçe görülecek lüzum üzerine inşası 

vilâyete tevdi edilecek yollar. 

SEKİZİNCİ MADDE — Aynen 

İkinci fasıl - Mükellefiyet 
DOKUZUNCU MADDE — Türkiyede sakin 

18 yaşından ( 18 dahil ) 60 ( dahil ) yaşma 
kadar her erkek nüfus yol mükellefiyetine 
tabidir. 

Yol mükellefiyetinin bedenen ve b:zzat 
çalışamayacaklar tarafından nakden ifa edilebilir. 
Ancak maluliyeti sabit olan fakirler ve hayatta 
beş evladı olanlar ve bilumum mekteplerde 
tahsilde bulunanlarla silâh altındaki ordu ve 
jandarma efradı yol mükellefiyetinden muaftırlar 

ONUNCU MADDE — Aynen 
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( vilâyetlerin bu gün yapılı olan şoseleri 

ve teferruatı üzerindeki mesainde takip edile
cek gaye bunların gidiş ve gelişe ve geçide 
elverişli olacak surette tamir ve muhafazalarıdır.) 

B - Mevcut olmayıpta mahallî idareleri 
tarafından yapılması mahalleri için faideli 
görülen yeni yollar. 

C - Devletçe görülecek lüzum üzerine 
inşası vilâyete tevdi edilecek yollar. 

MADDE 8 •— Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9' — Türkiyede sakin 18 (dahil) 
yaşından 60 ( dahil) yaşına kadar her erkek 
nüfus ypl mükellefiyetine tabidir. 

Yol mükellefiyeti bedenen ve bizzat çalışa-
mıyacak olanlar tarafından nakden ifa edilir 
Ancak maluliyeti sabit olan fakirler ve bilu
mum mekteblerde tahsilde bulunanlarla silâh 
altındaki ordu ve jandarma efradı yol mükel
lefiyetinden" mafudurlar. 

Türkiyede oturan ve ellerinde Türkiyede 
ikamet ve seyahatlari hakkındaki kanuna tevfi
kan verilmiş ikamet tezkeresi bulunan ve 
bulunması lâzım gelen ecnebiler türkiyede altı 
ay ikamet eyledikten sonra (kanunun 12 inci 
maddesinde gösterilen şerait dairesinde ) yol 
vergisi ile mükelleftirler. 

Ancak Hükümeti cümhuriye ile siyasî mü-
nasebatta bulunan devletlerin diplomasî ve 
şehbenderî memurları ve bunların maiyyetin-
deki aynı devlet tabiyetini haiz memurlar 
mütekabiliyet şartile bu vergiden müstesnadır. 

MADÖE 1 0 — Aynen kabul olunmuştur. 

olan şoseler ve teferruatı üzerindeki mesai
sinde takip edilecek gaye, bunların gidiş 
ve gelişe ve geçide elverişli olacak surette 
tamir ve muhafazalarıdır. ) 

B - Mevcut olmayıbta vilâyet hususî idare
leri tarafından yapılması mahalleri için faideli 
görülen yeni yollar . 

C - Devletçe görülecek lüzum üzerine 
inşası vilâyetlere tevdi edilecek yollar . 

MADDE 8 — Vilâyetler yedinci maddenin 
( A ) fıkrasında gösterilen şose işleri için 
umumî meclislerce üç senelik bir program 
yapılarak vilâyetler tarafından Nafıa vekâletine 
gönderilir . Ve vekâletçe aynen ve ya tadilen 
tasdik edilecek şekilde tatbik olunur. Yedinci 
maddenin ( B ) fıkrasındaki yolların mebde ve 
münteha noktalarının tayini vilâyet umumî 
meclislerine aittir. Nafıa Vekâleti bu yolların 
mebde ve münteha noktaları hakkında mütalea 
beyan etmez, yalnız inşaatın ve güzergâhın 
fenni şartlarını ve yolun tulü ile tahsisatına 
nazaran icra kabiliyetini tetkik eder. 

İkinci fasıl - mükellefiyet 
MADDE 9 — Türkiyede sakin on sekiz 

yaşından ( 18 dahil ) altmış yaşma ( altmış 
dahil ) kadar her erkek nüfus yol mükellefiye
tine tabidir. Yol mükellefiyeti bedenen ve bizzat 
çalışmak istemiyenler tarafından nakten ifa 
edilir. Ancak maluliyeti sabit olan fakirlerle 
hayatta beş evladı olanlar ve bilumum mektep
lerde tahsilde bulunanlarla silâh altındaki ordu 
ve jandarma efradı yol mükellefiyetinden 
muaftır. 

Türkiyede oturan ve ellerinde kanunen ikâ
met tezkeresi bulunan ve bulunması lâzım 
gelen ecnebiler Türkiyede altı ay ikamet eyledik
ten sonra kanunun onuncu maddesinde göste
rilen şerait dairesinde yol mükellefiyetine tabi 
olurlar. Bunların mükellefiyetleri naktidir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile siyasî münasebatta 
bulunan Devletlerin diplomasî ve şehbenderî 
memurları ve bunların maiyetindeki ayni 
Devlet tabiiyetini haiz memurlar mütekabiliyet 
şartile bu mükellefiyetten müstesnadir. 

MADDE i O — Bir senelik bedenî mükel
lefiyet vasati kuvveti haiz bir amelenin on gün
de yapabileceği iş miktarından ibarettir. Bir 
günlük iş miktarı fennî bir surette Nafıa Vekâ-
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Vekâletince tespit olunur. Bu hususta Nafıa 
meclisinin reyi alınır . 

Naktî yol mükellefiyeti senede maktuan 
sekiz liradır. Bu vergi umumî meclislerce tes
pit edilecek zamanlarda ve iki müsavi taksitte 
alınır. Taksit zamanları bir ay evvel valiler 
tarafından neşir ve ilân olunur. 

Yedinci maddenin (B) fıkrasında gösterilen 
mahallî yollar ihtiyacı icabettirirse bu yollara 
sarfedilmek üzere vilâyet umumî meclisleri 
karariyle senelik bedenî mükellefiyet 12 güne 
iblâğ olunabilir. Bu taktirde o vilayetin naktî 
yol vergisi 10 liraya tezyit olunur. Bundan 
hasıl olacak fazla para 22 inci madde muci -
bince birakılacak kısımdan başka olarak hususî 
idarelere terk olunur. 

MADDE 1 1 — Mükellef amele bulunduğu 
vilâyet dahilinde ikametgâhından nihayet 12 
saat mesafe dahilindeki yol ve köprü işlerinde 
çalıştırılır. Bu mesafe dahilinde yol ve köprü 
işleri bulunmadığı halde bunlar vilâyet dahi -
linde Nafıa Vekâletinin müsaadesile su işlerinde 
ve sair lüzum görülecek nafıa inşaatında da 
çalıştırılabilir. 

Mükellef amele yol mühendisleri tarafından 
vilâyet dahilinde vücude getirilecek şose işle
rine göre yapılacak tertibe tevfikan ve onların 
talebi üzerine mahallî Hükümetince inşaat ma
hallerine sevk o'unurlar. 

Bu tertibat o suretle tanzim olunmalıdır ki 
amele hem nisbeten en yakın yerde iş bulsun 
hem işsiz bırakılmasın. 

Mükellef amelenin mesai zamanları bütün 
amelenin çalıştırıla bilmesi mümkün olacak 
veçhile inşaat mevsimleri içinde senede beş 
aydan dun olmamak üzere umumî meclislerce 
tahdit olunur. Yol mükellefiyetini umumî, 
hususî, mülhak bütçelerden ve belediyelerden 
ve sair imtiyazlı ve ruhsatlı şirketlerden maaş 
ve muhassasat alan memurlar ve müstahdemler 
dahi memur oldukları mahallerde mart ve 
ağustos ayları zarfında iki müsavî taksitte 
nakten eda ederler. 

MADDE 1 2 — Verginin tahakkukundan 
sonra başka bir vilâyette bulunan mükellefler
den nakten ifayi mükellefiyeti taahhüt etmiş 
olanların ve memur bulunanların vergileri 
bulundukları vilâyetçe tahsil olunur. Ve 
mensup oldukları vilâyete gönderilir. Bun-

ONBİRİNCİ MADDE — Mükellef amele 
bulunduğu Vilâyet dahilinde ikametgâhından 
nihayet on iki saat mesafe dahilinde yol ve 
köprü işlerinde çalıştırılır. Bu mesafe dahilinde 
yol ve köprü işleri bulunmadığı halde vilâyet 
dahilinde ve ayni mesafede Nafıa Vekâletinin 
müsaadesile su işlerinde ve sair lüzumlu Na
fıa inşaatında da çalıştırılabilir. 

Mükellef amele mühendisler tarafından vi
lâyet dahilinde vücuda getirilecek işe göre 
yapılacak tertibat dairesinde mahallî Hükümet
ince iş mahallerine sevkolunur . (Bu tertibat o 
suretle tanzim olunmalıdır ki amele hem nisbeten 
en yakın yerde iş bulsun hemde işsiz bırakıl
masın ) mükellef amelenin mesai zamanları 
bütün amelenin çalıştırılmasını mümkün kılacak 
veçhile inşaat mevsimlerinde senede beş aydan 
dun olmamak üzere umumi meclislerce tahdit 
olunur . 

ONİKİNCİ MADDE — Yol mükellefiyetinin 
umumî, hususî ve mülhak bütçelerden ve 
belediyelerden ve sair imtiyazlı ve ruhsatlı 
şirketlerden maaş, tahsisat ve ücret alan memur 
ve müstahdemler memur oldukları mahallerde 
mart \e ağustos ayları zarfında nakten eda 
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MADDE 1 1 — Mükellef amele bulunduğu 
vilâyet dahilinde ikametgâhından nihayet 12 
saat mesafe dahilinde yol ve köprü işlerinde 
çalıştırılır. Bu mesafe dahilinde yol ve köprü 
işleri bulunmadığı halde vilâyet dahilinde ve 
aynı mesafede Nafıa Vekâletinin müsaadesile su 
işlerinde ve sair lüzumlu nafıa inşaatında 
da çalıştırılabilir. 

Mükellef amele mühendisler tarafından 
vilâyet dahilinde vücude getirilecek işe göre 
yapılacak tertibat dairesinde mahallî Hükü
metince iş mahallerine sevkolunur. ( Bu 
tertibat o suretle tanzim olunmalıdır ki amele 
hem nispeten en yakın yerde iş bulsun hem 
de işsiz bırakılmasın ) mükellef amelenin mesai 
zamanlan bütün amelenin çalıştırılmasını 
mümkün kılacak veçhile inşaat mevsimlerinde 
senede beş aydan dun olmamak üzere umumî 
meclislerce tahdit olunur. 

MADDE 1 2 — Yol mükellefiyetini umumî 
ve hususî ve mülhak bütçelerden ve belediye
lerden ve sair imtiyazlı ve ruhsatlı şirketlerden 
maaş, tahsisat ve ücret alanlar mensup olduk
ları mahallerde mart ve ağustos ayları zarfında. 
nakten eda ederler. 

Ietince tesbit olunur. Bu hususta Nafıa meclisi 
nin reyi alınır. 

Nakti mükellefiyet senede maktuan 8 liradır. 
Buna yol parası denir. Ve vilâyetler umumî 
meclislerince tesbit edilecek zamanlarda ve iki 
müsavi taksitte alınır. Taksit zamanları valiler 
tarafından bir ay evvel neşrü ilân olunur. 

Yedinci maddenin (B) fıkrasında gösterilen 
mahallî yollara sarf edilmek "üzere ledelicap 
vilâyet umumî neclisleri kararile senelik bedenî 
mükellefiyet on iki güne iblağ edilebilir . Ve 
bu taktirde o vilâyetin yol parası on liraya 
çikanlır. Bundan hasılolacak fazla para 23 üncü 
madde mucibince bırakılacak kısımdan başka 
olarak hususî idarelere terk olunur. 

MADDE 1 1 —Umumî, hususî, ve mülhak 
bütçelerden ve belediyelrden ve Devlete ait 
müessesat ile imtiyazlı ve ruhsatlı şirketler
den maaş, tahsisat ve ücret alanlar yol mü
kellefiyetlerini bulundukları mahallerde mart ve 
ağustos aylarında iki müsavi taksitte nakten eda 
edreler. Bunlardan yol mükellefiyetleri başka 
mahalde tahakkuk etmiş olanlar hakkında tah
sili yapan vilâyetçe, taahkuku yapan vilâyete 
kaydi kapadılmak üzere malûmat verilir . 

MADDE 1 2 — Mükellef amele bulunduğu 
vilâyet dahilinde ikâmetgâhında nihayet on iki 
saat mesafe dahilindeki yol ve köprü işlerinde 
çalıştırılır. Bu mesafe dahilinde yol ve küprü 
işleri bulunmadığı halde bunlar vilâyet dahi
linde ve ayni mesafede Nafıa vekâletinin mü-
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îardan bedenen ifayı mükellefiyeti taahhüt 
edenlerin mükellefiyetleri bulundukları vilâyet
çe yaptırılır. 

MADDE 1 3 — Mükellefiyetini bedenleriyle 
ifa etmeyi taahhüt eylediği halde bunu yap-
mıyanlar veya mahalli inşaatta mükellefiyetini 
ikmal etmeden işini bırakanlardan yol vergisi 
nakten tahsil olunur. 

MADDE 1 4 — Yol vergisiyle mükellef 
e^hasm isimleri muhtar ve ihtiyar meclisleri 
tarafından her senenin şubat ayı iptidasından 
nisan ayı nihayetine kadar cetveli mahsusuyla 
muhasebei hususiyelere bildirilir. Ve muhase-
bei hususiyelerce o senenin mayısı zarfında 
tahakkuk ettirilir . Mükellefiyetlerini nakten 
veya bedenen ödemek istiyenlerin isimleri 
hizasına işaret olunur. 

MADDE i 5 — Bedenî, mükellefiyetini ifa 
için gelenlerden 10 uncu maddeye tevfikan 
tayin edilecek işlerini ikmal edenlere ifayi hiz
met vesikasına hak kazanırlar. İşbu vesikalar 
inşaata memur olan mutemet ve fen memuru 
tarafından müştereken imza olunur. Ve her 
şahsa vesikası ayrıca verilir. 

Bedenen ifayi mükellefiyeti taahhüt eden 
her şahıs bizzat çalışmağa mecburdur. Yerine 
başkasını göndermesi kabul edilmez. Kanun 
hilâfına şahsî bedel olarak gidenlerin hizmet
leri sayılmayıp gönderenlere yeniden mükel
lefiyeti ifa ettirilir. 

MADDE 1 0 — Yol bedeli naktisi tahsili 
emval kanununa tevfikan tahsil olunur. 

ederler 

Onikinci madde on üçüncü madde olarak 
aynen 

On üçüncü madde 14 üncü madde olarak 
aynen 

Ondördüncü madde onbeşinci madde olarak 
aynen 

Onbeşinci madde on altıncı madde olarak 
aynen 
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12 inci madde 13 üncü madde olarak aynen 

13 üncü madde 14 üncü madde olarak aynen 

14 üncü madde ı 5 inci madde olarak aynen 

1 5 inci madde 16 inci madde olarak aynen 

saadesile su işlerinde ve sair lüzumlu Nafıa 
inşaatında da çalıştırılabilirler. Mükellef amele 
mühendisler tarafından vilâyet dahilinde vu-
cüde getirilecek işe göre yupılacakr tertibat 
dairesinde mahallî Hühûmetince iş mahllerine 
sevkolunur . [ Bu tertibatta hem amelenin 
nisbeten en yakın yerde çalışması hem işsiz 
bırakılmaması nazarı itibara alınır. ] 

Mükellef amelenin mesai zamanlan bütün 
amelenin çalıştırılmasını mümkün kılacak veç
hile inşaat mevsimlerinde senede beş aydan 
dun olmamak üzere vilâyet umumî meclislerince 
tayin olunur . 

MADDE 1 3 — Yol mükellefiyetinin tahak
kukundan sonra başka bir vilâyette bulunan 
mükelleflerden nakten ifai mükellefiyeti taahhüt 
etmiş olanların yol paraları bulundukları vilâ
yetçe tahsil olunur ve mensup oldukları vilâ
yete gönderilir. Bunlardan bedenen ifai mükel
lefiyeti taahhüt edenlerin mükellefiyetleri bu
lundukları vilâyetçe yaptırılır . 

MADDE 1 4 — Mükellefiyetlerini bedenen 
ifa etmeği taahhüt eyledikleri halde bunu 
yapmayanlar veya mükellefiyetlerini ikmal 
etmeden inşaat mahallini bırakanların yol 
mükellefiyetleri nakten tahsil olunur, 

MADDE 1 5 — Yol vergisile mükellef 
eşhasın isimleri muhtar ve ihtiyar meclisleri 
tarafından her senenin şubat ayı iptidasından 
•nisan ayı nihayetine kadar cetveli mahsusla 
muhasebei hususiyelere bildirilir ve muhase-
bei hususi yelerce o senenin mayıs ayı zarfında 
tahakkuk ettirilir. Mükellefiyetlerini nakten veya 
bedenen ödemek isteyenlerin isimleri cetvelde 
işaret olunur. 

MADDE -16 — Bedenî mükellefiyetini ifa 
eden her şahsa ayrı ayrı ifai hizmet vesikası 
verilir. İşbu vesikalar inşaata memur olan fen 
memuru ve mutemet tarafından müştereken 
imza olunur. 
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MADDE 1 7 — Yol vergisi idarei hususi-
yece tayin olunacak tahsildarlar marifetiyle 
tahsil olunup her mükellefe makbuzu ita ve 
para ait olduğu sandığa teslim ve irsal olunur. 

Tahsildar tayini mümkün olmıyan yerlerde 
yol vergisi muhtar ve ihtiyar meclisleri mari-
fetile tahsil ettirilir. 

MADDE 1 8 — Tahsil vazifesini ifa ederek 
tahakkukatın yüzde altmışını tahsil eden 
muhtar ve ihtiyar meclislerine tahsilatın yüzde 
biri, yüzde yetmiş beşini tahsil edenlere yüzde 
ikisi, bundan yukarı tahsilat yapanlara yüzde üçü 
aidat olarak verilir. Ücretli tahsildarlara yüzde 
yetmiş beş tahsilat için yüzde bir ve daha 
yukarı tahsilat için yüzde iki ikramiye verilir. 

MADDE 1 9 — Her yol mükellefi bedenen 
veya bedelen mükellefiyetini yaptığına dair iş 
vesikasını veya vergi makbuzunu saklamağa 
ve arandığı vakit göstermeğe mecburdur. 

11 inci madde mucibince her sene tayin 
edilen inşaat müddetinin hitamından bir ay 
sonra ihtiyar melisleri dairesinde sakin umum , 
mükelleflerin bedenen ifayi mükellefiyet vesi
kalarını muayene edip mükellefiyetini bedenen 
ifadan kaçmış olanların cetvelini ait olduğu 
muhasebei hususiyeye verir ve bu gibilerden 
yol mükellefiyeti yüzde elli fazlasile nakten tahsil 
olunur; ve bu kısım paranın yüzde onu ihtiyar 
meclislerine ikramiye olarak verilir. Bu parayı 
vermiyenler hakkında tahsili emval kanunu 
tatbik olunur. 

( ç'ûnc'â fasıl - malî ahkâm 
MADDE 2 0 — yol vergisi işbu kanunda 

tasrih edilen hususattan gayriye sarfedilemez. 
Her sene şose ve köprü inşaatı için hususî 

idarelerden Nafıa Vekâleti emrine ayrılacak para
larla umumî muvazeneden bu maksatla bütçeye 
konacak tahsisat mezkûr inşaat işleri meyanında ı 

On altıncı madde on yedinci madde olarak 
aynen 

Onyedinci madde onsekizinci madde olarak 
aynen 

ON DOKUZUNCU MADDE —Tahakkukatın 
yüzde altmışını tahsil eden muhtar ve ihtiyar 
meclislerine tahsilatın yüzde biri, yüzde 
yetmiş beşini tahsil edenlere, yüzde ikisi bun
dan yukarı tahsilat yapanlara yüzde üçü aidat 
olarak verilir. Ücretli tahsildarlara yüzde 75 
tahsilat için yüzde bir ve daha yukarı tahsilat 
için yüzde iki ikramiye verilir . 

YİRMİNCİ MADDE — Her yol mükellefi 
o seneye mahsus iş vesikasını ve ya vergi 
makbuzunu saklamağa ve arandığı vakit alâka
dar resmî memurlara göstermeğe mecburdur. 
On birinci madde mucibince her sene tayin 
edilen inşaat müddetinin- hitamından bir ya 



- 17 

16 inci madde 17 inci madde olarak aynen 

17 inci madde 18 inci madde olarak aynen 

MADDE 19 — Tahakkukatın yüzde altmışı 
tahsil eden muhtar veya bu işi yapan vekiline 
tahsilatın yüzde biri, yüzde yetmiş beşini 
tahsil edenlere yüzde^ ikisi, bundan yukarı 
tahsilat yapanlara yüzde üçü aidat olarak 
verilir. Ücretli tahsildarlara yüzde yetmiş beş 
tahsilat için yüzde bir ve daha yukarı tahsilat 
için yüzde iki ikramiye verilir. 

MADDE 2 0 — Her yol mükellefi o seneye 
mahsus iş vesikasını veya vergi makbuzunu 
saklamağa ve arandığı vakit alâkadar resmî 
memurlara göstermeğe mecburdur. 11 inci 
madde mucibince her sene tayin edilen inşaat 
müddetinin hitamından bir ay sonra ihtf-

Bedenî mükellefiyeti taahüt eden her şahıs 
bizzat çalışmağa mecburdur. Yerine başkasını 
göndermesi kabul edilmez . Kanun hilâfına 
şahsî bedel olarak gidenlerin hizmetleri sayıl
mayıp gönderenlere yeniden mükellefiyetleri 
ifa ettirilir. 

MADDE 17 — Yol parası hususî idareler 
tahsildarları tarafından tahsili emval kanununa 
tevfikan tahsil ve mukabilinde mükellefe 
makbuz ita olunur. Daimî veya muvakkat 
tahsildar tayini mümkün olmıyan yerlerde 
tahsilat muhtar veya vekillerine yaptırılır, 
Ancak Nafıa ve Maliye vekâletlerince tespit 
edilecek yerlerde on sekizinci maddede göste
rilen nisbette ikramiye verilmek şartile yol 
paralarının maliye tahsildarlarına tahsil ettiril
mesi de caizdir. 

MADDE 18 — Muhtar veya vekiline 
tahakkukatın yüzde altmışını tahsil ettiği 
takdirde tahsilatın yüzde biri, yüzde yetmiş 
beşini tahsil etiiği takdirde yüzde ikisi, bundan 
yukarı tahsilat yaptığı surette yüzde üçü aidat 
olarak verilir . Tahsildarlara yüzde yetmiş beş 
tahsilat için yüzde bir ve daha yukarı tahsilat 
için yüzde iki ikramiye verilir. 

MADDE 19 — Her mükellef o seneye 
mahsus vesika ve ya makbuzunu saklamağa ve 
arandığı vakit alâkadar resmî memurlara 
göstermeye mecburdur. On ikinci madde mu
cibince her sene tayin edilen inşaat müddetinin 
hitamından bir ay sonra ihtiyar meclisleri 
kendi köy veya mahallelerinde sakin umum 
mükelleflerin bedenen ifayi mükellefiyet vesika
larını muayene edip mükellefiyetini bedenen 
ifadan kaçmış olanların cetvellerini ait olduğu 
muhasebei hususiyeye verirler. Bu gibilerin 
mükellefiyetleri yüzde elli fazlasile nakten ve 
tahsili emval kanununa tevfikan istifa ve tah
sil olunur. Bu suretle tahsil edilecek fazlanın 
yüzde onu ihtiyar meclislerine ikramiye olarak 
verilir. 

Üçüncü fasıl - Malî ahkâm 
MADDE 2 0 — Yol parası bu kanunda 

tasrih edilen hususattarr gayriye sarfedilemez. 
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inşaata muktazi silindir ve sair alât ve edevatın 
mubayaa, tamir ve işletmesine dahi sarîolunur. 

MADDE 2 1 —Yol vergisi tahsilatı vuku-
buldukça her mükellef başına sekiz lira hesa
bi le tahsil edilen paranın yüzde ellisi bir 
hesabı mahsusa kaydedilmek üzere Nafıa Vekâ
leti emrine Ziraat bankalarına tevdi olunur. Bu 
mebaliğ her sene bilhesap varidat bütçesinde 
yeniden açılacak rakamsız faslı mahsusa tahsisat 
olarak vaz ve sarfoluııur. Yedinci maddenin (C) 
fıkrasında yazılı yol işlerinin ihtiyaç göstereceği 
para İcra Vekilleri Heyeti kararile tashsis ve 
Vekâlet emrine alınan paradan tesviye olunur. 

MADDE 2 2 — Yol vergisinin nakit kıs
mından mükellef başına sekiz lira hesabile 
yarısı hususî idarelere bırakılır. 

Bu paranın yekûnu yüz hesabile aşağıda 
gösterildiği şekilde sarfoluııur: 

A) % 20 yol vergisine ait tahakkııkat ve 
tahsilat ile mükellef amelenin işe şevki ve yol 
işlerine ait idarî vazifeler ve mülkiye ve zabite 
memurlarının aynı işe müteallik harcırahları 
masarıfına; 

B ) % 50 isi yedinci maddenin (A) fıkra
sındaki mevcut eski şoselere; 

C) % 30 u yedinci maddenin (B) fıkrasın
daki mahllî yollara. 

Vilâyet Nafıa memur ve müstahdemlerinin 
keştügüzar harcirahları, bunlardan Vekâlet 
kadrosunda bulumıyanlarm maaş, tahsisat ve 
ücretleri, silindir tamir ve işletme ve yol 
inşasına muktazi alât ve edevat parası gibi 
müşterek masraflar işbu maddenin (B) ve (C) 
fıkralarında zikredilen işlere muhassas mebaliğ1 

den Nafıa Vekâletince tasdik olunacak bütçe 
mucibince sarf olunur. 

Vilâyetlerin yeni silindir ihtiyaçlarına Nafıa 
Vekâletince yardım olunur. 

sonra ihtiyar meclisleri dairesinde sakin umum 
mükelleflerin bedenen ifayı mükellefiyet vesika
larını muayene edip mükellefiyetini bedenen 
ifadan kaçmış olanların cetvelini ait olduğu 
rnuhasebei hususiyeye verir ve bu gibilerden 
yol mükellefiyeti yüzde elli fazlasile nakten 
tahsil olunur ve bu kısım paranın yüzde onu 
ihtiyar meclislerine ikramiye olarak verilir. 
Bu parayı vermiyenler hakkında tahsili emval 
kanunu tatbik olunur. 

Üçüncü fasıl: malî ahkâm 
YİRMİ BİRİNCİ MADDE — Yol vergisi 

işbu kanunda tasrih edilen hususattan gayriye 
sarfedilemez. 

YİRMİ İKİNCİ MADDE — Yol vergisinden 
Nafıa Vekâletine kalacak kısımlar umumî mu
vazeneden bu maksada tahsis olunacak para 
inşaat işleri mey anında muktazi makine, silin
dir ve diğer alât ve edevat mubayaa, tamir 
ve işletmesine ve çadır gibi sair hususata sarf
oluııur. 
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yâr inecjisleri dairesinde, sak^n umum mükel
leflerin bedenen ifayi mükellefiyet vesikalarını 
muayene edip mükellefiyetini bedenen ifadan 
kaçmış olanların cetvellerini ait olduğu muha-
sebei hususiyeye verirler. Ve bu gibilerden yol 
mükellefiyeti yüzde elli fazlasila nakten tahsil 
olunur. Ve bu kısım paranın yüzde onu ihtiyar 
meclislerine ikramiye olarak verilir. Bu parayi 
vermiyenler hakkında tahsili emval kanunu 
tatbik olunur. 

Üçüncü fasıl - Malî ahkâm 
MADDE 2 1 — Yol vergisi işbu kanunda 

tasrih edilen hususattan gayriye sarfedüemez, 

MADDE 2 2 — Yol vergisinden Nafıa Ve
kâletine kalacak kısımla umumî muvazeneden 
bu maksada tahsis olunacak para inşaat işleri 
meyamnda mtıktazi makine, silindir ve diğer 
alât ve edevat ve sair inşaat malzemesi muba
yaa, tamir ve işletmesine ve çadır veya barına
cak yer gibi sair hususata dahi sarfolunur. 

MADDE 2 1 — Yol parasından Nafia 
Vekâletine kalacak kısımla umumî muvazene
den bu maksada tahsis edilecek para makine, 
silindir ve çadır ve diğer alât ve edevat ve sair 
inşaat malzemesi mubayaa, tamir ve işletilme
sine ve yol işlerine ait diğer hususata da 
sarfolunur. 

MADDE 2 2 — Yol parası tahsilatı vuku-
buldukça her mükellef başına 8 lira hesabile 
tahsil edilen paranın yüzde ellisi şose ve 
köprüler için açılacak bir hesabı mahsusa 
tayin edilmek üzere Ziraat bankalarına tevdi 
olunur. Ziraat bankası idarei merkeziyesi her 
ay nihayetinde tevdiat yekûnlarını Maliye ve 
Nafia vekâletlerine bildirir. Maliye vekâletince 
bu miktarlar bir taraftan varidat bütçesinde 
açılacak faslı mahsusa varidat, diğer taraftan 
Nafia bütçesinde şoseler ve büyük köprüler 
namile açılacak faslı mahsusa tahsisat kaydolu
nur. İşbu tahsisattan senesi zarfında sarfı 
tahakkuk etmeyip bakiye kalan miktar, varidat 
ve masraf bütçelerinden tenzil ve imha ve ayni 
usul ile ertesi senenin varidat ve masraf büt
çelerine yeniden kaydedilir. 
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MADDE 2 3 — Tahsil edilen yol parasın

dan ait olduğu senesi zarfında sarfedilmeyip 
hesabı mahsustan bakiye kalan miktar ertesi 
sene Nafıa hesabına idarei hususi yelerden 
alınacak paraya ilâveten sarfolunur. 

MADDE â 4 — İşbu kanunun hududu 
dahilindeki işler için hükmü müteaddit senelere 
şamil taahhüdatta bulunmağa Nafıa Vekâleti ve 
yedinci maddenin (B) ve (C) fıkralarındaki 
yollar için vilâyetler mezundur. 

YİRMİ BİRİNCİ MADDE 
madde olarak aynen 

— Yirmi üçüncü 

YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE - Yol ver
gisinin nakit kısmı tahsilattan mükellef başına 
sekiz lira hesabile yarısı hususî idarelere 
bırakılır. Bu paranın yekûnu yüz hesabile 
aşağıdaki şekilde sarfolunur: 

A - %20 Yol vergisine ait tahakkukat ve 
tahsilat ile mülkiye ve zabita memurlarının 
yol işlerine müteallik harcırahlarına ve 
mükellef amelenin işe şevklerinde istihdam 
edileceklere bu kısımdan vilâyet umumî 
meclisi ve encümenlerin ücretlerine ve hususî 
muhasebe müdür ve memurları maaş, muhas-
sasatına idarei hususiye varidatı umumiyesinde 
ki yol bedeli naktisinin nisbeti dairesinde 
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MADDE 2 3 — Yol vergisi tahsilatı vukü-

buldukça her mükellef başına. 8 lira hesabile 
tahsil edilen paranın yüzde ellisi bir hesabı 
inahsusa kaydedilmek üzere Nafıa Vekâleti 
emrine Ziraat bankalarına tevdi olunur. Bu 
mebaliğ her sene bilhesap varidat bütçesinde 
yeniden açılacak rakamsız faslı mahsusa tah
sisat olarak vaz vre sarfolunur. Yedinci mad
denin ( C ) fıkrasında yazılı yol işlerinin ihti
yaç göstereceği para İcra Vekilleri Heyeti karar 
İte tahsis vevekâletin yof tahsisatından sarfo
lunur* 

MADDE 2 4 — Yol vergisinin nakit kısmı 
tahsilatından mükellef başına sekiz lira hesabile 
yarısı aşağıdaki şekilde hususî idarelere bıra
kılır. Bu paranın yekûnu yüz hesabile aşağıdaki 
şekilde sarfolunur. 

A-yüzde yirmisi yol vergisine ait tahakk-
ukat ve tahsilat ile mülkiye veizabıta memurla
rının yol işlerine müteallik harcırahları ve mü
kellef amelenin işe şevklerinde istihdam edile 
çekler için muktazi para bu kısımdan verilir. 
Ayrıca vilâyet umumî meclis ve encümenlerinin 
ücretleri ve hususî muhasebe müdür ve memu
rlarının maaş ve muhassasatı için verilecek 
parada i darei mahalliye varidatı umumiyesindeki j 

MADDE 2 3 — Yol vergisinin nakit kısmi 
tahsilatından mükellef başına 8 lira hesabile 
yarısı hususî idarelere bırakılır. Bu hissenin 
yekûnu 100 hesabile aşağıdaki şekilde sar? 
folunur. 

A - Yüzde yirmi miktarı ; yol vergisine 
ait tahakkukat ve tahsilat ile mülkiye ve zabite 
memurlarının yol işlerine müteallik harcıahlan 
ve mükellef amelenin işe sevkelerinde istihdam 
edilecekler için yapılması muktazi masarife 
karşılık olup vilâyet umumî meclisi ve encü
menlerinin ücretlerinden ve hususî muhasebe 
müdür- ve memurlarının maaş ve muhassa-
satından vilâyet hususî idaresi varidatı umumi-
yesine nazaran yol parasının nisbeti dairesinde 
tefrik edilecek hisse dahf bu kısımdan tesviye 
olunur. 

B - Yüzde ellisi yedinci maddenin ( A ) 
fıkrasında mezkûr şoselere. 

C-Yüzde otuzu yedinci maddenin (B) fık
rasındaki mahallî yollara sarfolunur. Mahallî 
icabat (B) ve ( C ) fıkralarında zikredilen nis-
betlerîn tadilini istilzam ederse Nafıa Vekâleti
nin mezuniyeti le bu fıkralardaki nisbetler ta
dil edilebilir. 

Vilâyet Nafıa memur ve müstahdemlerinin 
geştügüzar harcırahlerı ve bunlardan vekâlet 
kadrosunda bulunmıyanların maaş, tahsisat ve 
ücretleri, silindir tamir ve işletmesi ve yol 
inşasına muktazi alât ve edevat ve çadır parası 
gibi müşterek masraflar işbu maddenin (B) ve 
(C) fıkralarındaki işlere mahsus mebaliğden 
Nafıa Vekâletince 4asdik olunacak bütçe muci
bince sarfolunur. 

Vilâyetlerin yeni silindir ihtiyaçlarına Nafıa 
Vekâletince yardım olunur. 

MADDE 2 4 — Bu kanunun hududu dahi
lindeki işler için müteaddit senelere sari teah* 
hüdât icrasına. Nafıa vekili mezundur. Ancak 
teahhüt ve tediye miktar ve müddetine ait 
şerait ayrı bir kanunla tayin olunur. 
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MADDE 25 — İnşaatı biten millî şoselerin 
tulile mütenasip mütemadi tamirat tahsisatı 
her sene rnuvazenei umumiyeden nafıa bütçe
sine ilâve edilecektir. 

Millî şoseler üzerinden geçecek motorlu 
motorsuz dört ve daha fazla tekerlekli vesaiti 
nakliyeden bilâhara ayrı bir kanunla tayin 
edilecek şekil ve nisbet dairesinde vergi tahsil 
olunacaktır. 

Dördütıcâ fasıl : müteferrik maddeler 
MADDE 26 — Bütün memurini fenniye 

Nafıa Vekâleti tarafından tayin olunur. 
Hususî idare bütçelerinde dahil ve nafıaya 

mensup kâtipler, hesap ve daimî ambar memur
ları, tamiratı mütemadiye çavuşları ve amelesi 
makinistler ve muavinleri şoförler vilâyetler 
tarafından tayin olunur. 

Bedenen çalışacak amelenin çalıştırılması 
sırasında lüzum görülecek muvakkat kâtip, 
mutemet ve inşaat ve istikşaf çavuşları ve 
ambar memurları vilâyetlerce yapılan işler 
için valiler tarafından tayin ve ücret ve 
masrafları ait olduğu tahsisattan verilir . 
Vekâletçe yapılacak işlerde bunları idare 
için Nafıa Vekâletince vücude getirilecek 

hissei iştirak tefrik olunur. 
B - % de ellisi yedinci maddenin (A) fık

rasında mezkûr eski şoseler. 
C - % de otuzu yedinci maddenin (B) fık

rasındaki mahallî yollara 
Vilâyet nafıa memur ve müstahdemlerinin 

keştügüzar harcirahları bunlardan vekâlet kad
rosunda bulunmiyanların maaş ve tahsisat ve 
ücretleri silindir tamir ve işletme ve yol 
inşasına muktazi alât, edevat ve çadır parası 
gibi müşterek masraflar işbu maddenin (B) ve 
(C) fıkralarındaki işlere mahsus meblâğdan Nafıa 
Vekâletince tasdik olunacak bütçe mucibince 
sarf olunur. 

Vilâyetlerin yeni silindir ihtiyaçlarına Nafıa 
Vekâletince yardım olunur. 

YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — Yol parası 
tahsilatından senesi içinde sarfedilmeyip hesabı 
mahsustan bakiye kalan miktar ertesi sene aynı 
maksada sarfolunur. 

YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Yirmi 
altıncı madde olarak aynen 
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yol parasının nisbeti dairesinde hissei iştirak 
tefrik olunduktan sonra bu kısımdan tesviye 
olunur. 

B - Yüzde ellisi yedinci maddenin A fıkra
sındaki mezkûr eski şoselere. 

C - Yüzde otuzu yedinci maddenin B fıkra
sındaki mahallî yollara. > 

Mahallî icabat (B) ve (C) fıkralarında zikre
dilen nîsbetlerin kısmen veya kamilen birinden 
diğerine naklen sarfı istilzam ederse bu husus 
vilâyetlerce Nafıa Vekâletine teklif olunur . Ve 
Vekâletçe tasdik olunacak şekillerde tatbik 
olunur . 

Vilâyet nafıa memur ve müstahdemlerinin 
keştügüzar harcırahları bunlardan vekâlet 
kadrosunda bulunanların maaş ve tahsisat ve 
ücretleri, silindir tamir ve işletme ve yol inşa
sına muktazi alât, edevat ve çadır parası gibi 
müşterek masraflar işbu maddenin B ve C 
fıkralarındaki işlere mahsus meblağdan Nafıa 
Vekâletince tasdik ..olunacak bütçe mucibince 
sarf olunur. 

Vilâyetlerin yeni silindir ihtiyaçlarına Na
fıa Vekâletince yardım olunur .' 

MADDE 2 5 — Yol parası tahsilatından 
senesi için' sarfedilmeyip hesabı mahsustan 
bakiye kalan miktar ertesi sene aynı maksada 
sarf olu nur . 

24 üncü madde- 26 inci madde olarak aynen 

MADDE 25 — İnşaatı biten millî şosele
rin tulile mütenasip mütemadi tamirat tahsisatı-
her sene nafıa bütçesin vazolunur. 

Millî şoseler üzerinden geçecek vesaiti 
nakliyeden bilahare ayrı bir kanunla tayin edile
cek şekil ve iıisbet dairesinde vergi tahsil olunur. 

Dardiitıcii fasıl — Müteferrik maddeler 
MADDE 26 — Bütün memurini fenniye 

Nafıa Vekâleti tarafından tayin olunur. Hususî 
idare bütçelerinde dahil ve nafıaya mensup 
kâtipler hesap ve daimî ambar memurları 
tamiratı mütemadiye çavuş ve amelesi makinis
tler ve muavinleri ve şoförler vilâyetler tarafı
ndan tayin olunur. Bedenen çalışacak amelenin 
çalıştırılma sırasında lüzum görülecek muvakkat 
kâtip, mutemet ve inşaat ve istikşaf çavuşları 
ve ambar memurları vilâyetlerce yapılacak iş 
için valiler tarafından tayin edilerek ücret ve 
masrafları ait oldukları tahsisattan verilir. 

Vekâletçe yapılacak işlerde bu sınıf müs -
tahdemin dahi Nafıa Vekâletince vücude geti -
rilecek teşkilâtın amirleri tarafından tayin, ücret 
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teşkilâtın amirleri tarafından tayin ve ücretleri 
ve masrafları Nafıa Vekâleti bütçesinin muvak
kat müstahdemin tertibinden tesviye edilir. 

MADDE 27 — Mahallî idareî vilâyat ka
nununun işbu kanuna muhalif ahkâmiyle yol 
mükellefiyeti kanunu ve yolların tevhidi kanu
nu mülgadır. 

MADDE 2 8 — İşbu kanun 929 senesi hazi
ranından itibaren muteberdir, 

MADDE 29 — İşbu kanunun icrayı ahkâ
mına Nafıa, Dahiliye ve Maliye Vekilleri 
memurdur. 

Muvakkat madde 
22 nisan 92ö tarih ve 819 numaralı ka -

nun mucibince 930 senesi nihayetine kadar 
hususî idareler varidatının yüzde on nisbe -
tinde muallim mektibleriııe tahsis edilen para
dan nakti yol vergisine isabet eden kısmı 
işbu kanunun 23 ve 24 üncü maddeleri muci
bince Nafıa Vekâletiyle vilâyetler hisselerinden 
yarı yarıya ayrılır. 3-4-929 

M. M. V. Ad. V. 
M.Abdülhalik M. Esat 

Ma. V. Ha.V. 
Ş. Saraçoğlu Dr. Tevfik Rüştü 

İk. V. Na. V. 
M. Rahmi Recep 

S. İ 

Bş. V. 
İsmet 

D. V. 
Ş. Kaya 
Mı. V. 

H. Vasıf 
. M. V. 

İçtimada bulunmadı 

YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — yirmi yedinci 
madde olarak aynen 

Dördüncü fasıl - Müteferrik maddeler 
YİRMİ ALTINCI MADDE — Yirmi sekizinci 

madde olarak aynen 
YİRMİ DOKUZUNCU MADDE - İdarei 

mahalliyei vilâyat kanununun işbu kanuna mu
halif ahkamile 542 numaralı yol mükellefiyeti 
kanunu ve yolların tevhidi hakkındaki 1131 
numaralı kanunlar mülgadır. 

YİRMİ SEKİZİCNİ MADDE -
madde olarak aynen 

Otuzuncu 

OTUZ BİRİNCİ MADDE — İşbu kanunun 
hükümlerini icraya Nafıa, Dahiliye ve Maliye 
Vekilleri memurdur. 

MUVAKKAT MADDE — Aynen 
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25 inci madde 27 inci madde olarak aynen 

Dö. di'mcıı fasıl - Müteferrik maddeler 
26 inci madde 28 inci madde olarak aynen 

MADDE 2 0 — İdarei Mahlliyei Vilâyat 
kanununun Mşbu kanuna muhalif ahkâmile 542 
numarali yol mükellefiyeti kanunu ve yolların 
tevhidi hakkındaki 1131 numaralı kanunlar 
mülgadır 

28 inci madde 30 uncu madde olarak aynen 

MADDE 3 1 — İşbu kanunun hükümlerini 
icraya Nafıa, ve Dahiliye ve Maliye vekilleri 
memurdur. 

Muvakkat madde—Aynen kabul edilmiştir. 

ve masrafları Nafıa Vekâleti bütçesinin muvak
kat memurin ve müstahdemin tertibinden 
tesviye edilir. 

MADDE 2 7 — Mahallî idareyi vilâyat 
kanununun işbu kanuna muhalif ahkâmile 542 
numaralı yol mükellfiyeti kanunu ve yolların 
tevhidi hakkındaki H 3 1 numaralı kanunlar 
mülgadır. 

MADDE 2 8 — Bu kanun l Haziranı929 
tarihinden muteberdir, 

MADDE 2 9 — İşbu kanunun hükümlerini 
icraya Dahiliye, Maliye ve Nafıa Vekilleri 
memerdur. 

Muvakkat Madde 
22 Nisan 1926 tarih ve 819 numaralı 

kanun mucibince 1930 senesi nihayetine kadar 
hususî idareler varidatının yüzde onu nisbetin-
de muallim mekteplerine tahsis edilen paradan 
naktî yol mükellefiyetine isabet eden kısmı işbu 
kanunun 22 ve 23 üncü maddeleri mucibince 
Nafıa Vekâletile vilâyetler hisselerinden yarı 
yarıya ayrılır. 





Sıra ^ 238 
Samsun sahil demiryolları Türk anonim şirketinden satın 
alınacak hisse senetleri"hakkında m numaralı kanun layı -

hası ve Uaila ve Bütçe Eecümenleri mazbataları 

T-1- r 
Başvekâlet 7-3-929 

Muamelât Müdürlüğü 
Şube ı 
toy* mı 

I!. M. M, Yüksek Reisliğine 
Samsun sahil demiryolları Türk anonim şirketinden satın alınacak hisse senetleri hakkında 

Maliye vekâletinden yazılıp İcra vekilleri Heyetinin 23/1/929 tarihli içtimainde Yüksek 
meclise arzı kararlaştırılan Kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim kılınmıştır . 

Muktazasımn ifa ve neticesinin iş'ar buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 
Samsun sahil demiryollari anonim Şirketi ile müessisîerinden nemli zade mahdumları 

tarafından vaki olan müraçatta mezkûr şirket namına işbankasından olbaptaki kanun mucibince 
üç yüz bin liralık istikraz aidine hazinece kefalet olunması ve buna mukabil mezkûr hattın 
250 000 lü'a kiymetindeki hisse senedatmın 150 000 liraya Hükümete devrini ve nizamnamei 
mahsusu mucibince tahsisat masrafına zam olunan yüzde on beşlerden atî için feragati ve yüz 
müessis hisse senedinin bilabedel hazineye terki bitteklif kabul olunduğu taktirde hattın tamamına 
ve bilcümle alât ve edevatına Hükümetçe ipotek vazına muvafakat edilmektedir. 

Teklifi vakiin Hükümetçe takip edilmekte olan şimendifer siyasetine muvafakati bedihi 
olup mezkûr şirkete 300 000 liraya kadar kefalet olunması da 28 mayıs 928 tarih ve 1336 
numaralı kanun iktizasından bulunmasına binaen kefalet muamelesi ifa edilmiş ve hattın 
sermayesinin bir kısmı mühimmine de Hükümetin iştiraki bulunmuş olduğundan mezkûr 150.000 
liralık hisse senedatmın mubayaası halinde Hükümet hattın hemen nısfından ziyadesine sahip 
olacak ve bu takdirde memleketin vaziyeti iktisadiyesine göre hattın inşa ve inkişafı temin edilmiş 
olacağından teklifi vaki muvafık görülmüş ve keyfiyeti mubayaanın istilzam eylediği masarifin 
Nafıa bütçesinin 13 üncü faslın tasarruf edilecek tahsisattan tesviyesi mümkün bulunmuş 
olmakla merbut kanun lâyihası tanzim ve takdim kılınmıştır efendim, 
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T. B. M. M. 
Nafıa Encümeni 4-3-1929 

Karar A* 2 

Nafıa Encümeni .mazbatası. 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Samsun sahil demir yollan hisse senedatının mubayaası hakkında Baş Vekâleti Celilenin 
3-gSy say lJ l v e RJyaseti Celilenin rJT sayı ile encümenimize muhavvel evrakına merbut kanun 
lâyihası üzerine Maliye ve Nafıa Vekilleri Beyfendiler hazır olduğu halde tetkikat icra edildi. 

Samsun sahil demir yolları münbit ve mahsuldar bir kıta dahilinde bulunduğundan 
Hükümet bu hattın müteşebbislerini ve bu hususta teşkil edilen şirketi teşvikan mukaddema 
nısfından fazla hisse senedatm satın aldığı gibi geçen senede şirketin (300 000) lira istikraz 
etmesi için kefalette bulunmak suretile muavenet etmiştir. 

Fakat şirket bu muavenetlerlede hattı Çarşambadan ileri götüremerniş ve binaen aleyh 
hattın ileri doğru temdit olunabilmesi ve Samsud demir yolları idaresile bu hat idaresinin 
tevhit edilerek masarifin tenkis ve varidatın tezayüdünün ve bu suretle hattın inkişafı atisinin 
temini için Hükümetin bu hatta sahip olması lüzumuna encümenimiz kani olmuştur. 

Hükümetçe tanzim kılınan layihayı kanuniye de bu maksadı istihdaf etmekle beraber 
bazı hissedarlar yedindeki ( 250 000 ) liralık hisse senedatını yüz elli bin liraya ve müeessis 
hiselerinin bila bedel alınması gibi menafimde temin edilmiş olduğuna nazaran lâyihai karnı-
niyenin aynen kabulü ile bermucibi havale Bütçe encümenine tevdiine karar verildi. 

Aza Âza Âza Âza Âza M. M, Na. E. R. 
Asım fi. Ferit İbrahim M. Akif î. Hakkı Osman Ethem 

Âza 
Bu kanun lâyihası ile Hükümet hatta sahip olamıyacağından istihdaf edilen gaye husule 
gelmeyecektir. Bu sebeple hisse senetlerinin mubayaasına muhalifim heyeti umumiyede 

noktai nazarımı izah edeceğim 
Asaf 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Karar M 123 

Isas A 
flütçe Encümeni mazbatası 

Samsun demir yollarının hisse senedatının mubayaasına dair Başvekâletten gelen 17-3-929 
tarih ve j^fe numaralı tezkareye merbut kanun lâyihasile esbabı mucibesi ve Nafia encümeni 
mazbatası encümenimize havale buyrulmakla Maliye ve Nafia vekilleri huzurile tetkik ve 
müzakere olundu. 

Mezkûr demir yollarının işletilmesinin daha nafi bir şekilde temini ve iktisadî mülahazat 
noktai nazarından mümkün olduğu kadar daha ileriye temdit ve tevsii idaresinin takviyesine 
mütevakkıf olup binaenaleyh mevzuu bahs ( 250) bin lira kiymeti itibariyesinde bulunan 
hisse senedatının maktuan ve azamî 150 bin liraya kadar ve diğer hisse senedatının da esha-
bının arzu ve muvafakatlerile satın alınması ve bu suretle şirketin ve hattın devlet demiryolları 
idare ve nazareti altında inkişafının temini encümenimizce de muvafık görülerek layihai kanuniye 
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aynen kabul edilmiş olmakla mustaceien müzakere olunmak ricasile Heyeti Celilenin nazarı 
tasvibine arzolunur. 1 -6-929 

R. V. 
Sivas Bursa Kütahya İsparta Aydın İstanbul 

Rflsitn D. İbrahim Liitfi Niyazi Asım Mûkerrem Mühendis Mttat Fuat 
Tokat Samsun Erzurum 

O. Şevki Âdil N. Atüf 

Hükümetin teklifi 
Samsun sahil demir yolları hisse senedaiının mubayaasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Samsun Sahil demir yollan Türk anonim şirketinin beheri on lira kıyme
tinde bulunan yirmi beş bin hisse senedinin maktuan yüz elli bin liraya kadar mubayaasına 
mezvniyet verilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince mubayaa olunacak hisse senetlerinin bedeli Dev-
lef: demir yolları ve limanları idafei umumiyesi bütçesinin î 3 üncü inşaat, tesisat, malzeme ve 
istikşafat, kontrol masarifi ile işletmeye açılacak hatlar masarifi umumiyesi tahsisatından 
yapılacak tasarruftan tesviye edilecektir. 

MADDE 3 — İşbu hatta ait olup ahali yedinde bulunan diğer hisse senedatımn da 
bedelleri Devlet demir yolları 928,929,930 senesi bütçeleri tasarruîatından verilmek üzere 
mubayaasına mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 5 — Bu kanunun ahkâmını İcraya Maliye ve Nafıa vekilleri memurdur. 

6-3-929 
Mf. V. Ma. V. Ha. V. Da. V. M. M. V. Ad. V. Bş. V. 

M. Vasıf Ş. Saraçoğlu D. T. Rüştü Ş. Kaya M. Abdülhalik Af. Esat İsmet 
S. İ. M. V. İk. V. Na. V. 

D' Refik Af. Rahmi Recep 





-ŞırâM»-
Ankara Şehri İmrâr Müdürlüğünün teşkilât vazaifine dair 

olan kanuna müzeyyel 5İ5 numaralı kanun lâyihası ve 
Dahiliye Encümeni mazbatası 

C C . 
Başvekâlet 

Muaflielğt Müdürlüğü 
Şupe. 1 - 30-5-1929 
* W 2İ37 

II. M. M. Yüksek Reisliğine 
Ankara şehri İmar Müdüriyeti teşkilât ve vazaifine dair 1361 numaralı kanuna zeylen Dahi

liye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 29/5/1929 tarihli içtimamda Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte takdim olunmuştur . 

Muktazasının ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim, 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 
Ankara şehri imar müdüriyeti teşkil olunmadan evvel mezkûr müdüriyetin mesai ve faali

yetine esas olmak üzere şehir pilâmnın ihzarı düşünülerek Avrupanın en maruf mütahassıslarından 
üçüne - Jausseley, Janse,n ve birkis müracaatla Ankarayı sıhhî ve fennî tesisatla mücehhez asrı 
bir şehir ;nalinevkpnacak birer: piiân yaptırılmıştır. Bu puanlardan fennî, malî evsaf itibarile en 
müsaj|;olan memleketimizin mümtaz erbabı fen ve ihtisasından mürekkep bir Jüri tarafından 
terçih;ied|ldi. Mezkûr pilâtı. 1351 numaralı kanununun ikinci maddesine tevfikan Hükümetçe 
tasdik ve neşr ve ilân olunacaktır. Takdim olunan lâyihai:kanuniye heyeti umumiyesi itibariler 
ye^ite^üs, eden .Avrupa şehirlerinin bir çoklarında müracaat edilen tedabir cümlesinden olmak 
Üzere pi ton en kışa bir zamanda ve en faideli bir,şeldkie tatbikini temin için imar müdü-
riy£tfjtin--kanurıu matîsuş: ile «şasen haiz olduğu hukuk ve salâhiyeti tayzih maksadiie tanzim 
dunmuş^i)r.: . ^ 
.. , BM ̂ itibarla birinci m^dde p}ân. tatbikinin netayiei-tabiiyesinden olmak üzere imar mıntâkası 

dahilinde yapılacak bilumum inşaatın ancak imar müdürüyetinin müsadesile yapılabileceği ve 
ruhsatsız inşaatın müdüriyeti mezkûreçe men ve yapılmış olanlarının hedm edileceği tasrih 
olunduğu gibi ikinci maddeile plâna tevfikan yol, park, meydan gibi üzerine hususî inşaatyapir 
lanıâyaclak jnajıallerde inşaatın men'i salâhiyeti imar müdüriyetine verilmiş ve şukadarki efrat 
hukukunu siyaneten bu kabil mahallerin Şeş sene zarfında istimlâki mecburiyeti de müdüriyeti 
rnezkureye tahmil olunmuştur . 



TıB. M. M. 
Da. Encument 1-6-1929 
Karar M 46 

"•• Esas M 5§ğ 

Dahiliye Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

İmar müdüriyeti teşkilât ve vezaifi hakkındaki 1361 numaralı kanuna zeylen Dahiliye 
Vekâletince tanzim ve Baş Vekâleti Celileden Meclisi Aliye takdim kılınan kanun lâyihası 
encümenimze havale buyrulmuş olduğundan Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Beyefendi hazır 
bulundukları halde tetkik ve müzakere olunarak aynen kabulüne ve Heyeti Um um iyenin 
nazarı tasvibine arz olunmak üzere Yüksek Reisliğe takdimine karar verilmiştir. 

Âza Âza Âza Âza Kâ. M. M. ' . R. V. Da. E. R. 
Rize Tekirdaği Amasya Malatya Adana Tekirdağı 
Atıf M. Fayık Esat A. Muttalip Hilmi Cemil 
Âza Âza Aza Aza Âza Âza Âza 

Konya Kars Eskişehir Malatya Zonguldak Zonguldak Balıkesir 
Nevzat Baha Tali Salt Vasıf Halil Rıfat v Fahrettin 

Hükümetin teklü i 
Ankara şehri imar müdüriyeti teşkilât ye 

vezaif ine dair 1351 numaralı kanuna 
miizeyyel kanun lâyihası 

MADDE 1 '—•• 1351 numaralı kanun mu
cibince İcra Vekilleri Heyeti karariyle kat'iyet 
kesbedecek plan, proje ve programa tevfikan 
imar mıntakası dahilinde yapılacak bilumum 
inşaatın harita, plan ve programa mutabakatı 
imar Müdüriyetince tasdik olunmak lâzımdır. 
İmar Müdüriytince menedilen veyahut tasdiki 
olmaksızın yapılmış olan inşaat İmar Müdüri
yeti idare heyeti karariyle hadmolunur. Enkaz 
bedelinden evvelemirde nedim masarifi istifa 
olunur. 

MADDE 2 — İmar Müdüriyeti imar planı 
hududu dahilinde bulunan mahallerde musad-
dak ve kat'î plana nazaran muayyen her hangi 
bîr yol, park, meydan gibi üzerine hususî 
inşaat yapılmıyacak mevakıa inşaat yapılmasını 
menedebilir. 

Şukadar ki müdüriyet bu suretle inşaatı 
men ettiği mevkileri nihayet beş sene zarfında 
istimlâk etmeğe mecburdur. 

Dahiliye Encümeninin tadili 
Ankarv Şehri İmar Müaüriyeti teşkilât ve 
vazaifine dair 1351 numaralı kanunamuzeyyel 

kanun lâyihası 
MADDE 1 — 1351 numaralı kanun muci

bince İcra Vekilleri Heyeti kararile kat'i yet ke
sbedecek pi lan, proje ve programa tevfikan 
imar mıntakası dahilinde yapilacak'bilumum 
inşaatın harita, pilan ve programa mutabakatı 
İmar Müdüriyetince tasdik olunmak lâzımdır. 
İmar Müdüriyetince menedilen veyahut tasdi
ki olmaksızın yapılmış olan inşaat İmar Müdü
riyeti idare heyeti kararile hedmolunur. Enkaz 
bedelinden evvelemirde hedim masarifi istifa 
olunur. 

MADDE 2 — İmar Müdüriyeti imar planı 
hududu dahilinde bulunan mahallerde musaddak 
ve kafi plana nazaran muayyen her» hangi bir 
yol, park, meydan gibi üzerine hususî inşaat 
yapılmayacak mevakia inşaat yapılmasını men
edebilir. 

Şu kadarki müdüriyet bu suretle inşaatı 
men ettiği mevkileri nihayet beş sene zarfında 
istimlâk etmeğe mecburdur, 
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MADDE 3 

muteberdir. 
Bu kanun neşri tarihinden 

MADDE 4 —- Bu kanunun ahkâmını icrava 
İcra, Vekilleri Heyeti memurdu?. 

-.29/5/1929 
Da.V. M.M. Ad.V. Bş. V. 

£. Kaya M. Abdülhalık M. Esat İsmet 
Na.V. Mf.V. Ma.V. Ha. V. 
Recep Cemal Hüsnü Ş. Saraçoğlu D. Rüştü 

S. İ. M. V. V. İk. V. 
Recep Şakir 

MADDE 3 — Şu 
muteberdir. 

kanun neşri tarihinden 

MADDE 4 — Bukanunuu ahkâmım icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memudur • 
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Sıra NQ 234 
$ark menatıkı dahilinde muhtaç zürraa tevzi edilecek 

araziye dair m numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye 
Encümeni mazbatası 

T. C. 
Büşvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü in I 5 I o20 
Şube 1 

6 
2 l3 Î Sayı 6 

•II. Mi M. Yüksek Reisliğine 
Şark menatıkı dahilinde muhtaç zürraa tevzi edilecek araziye dair Dahiliye Vekâletince 

hazırların ve İcra Vekilleri Heyetinin 29/5/929 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mtıcibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifa ve neticesinin iş'arına müsaade buyurulmasmı rica ederim efendim. 
Başvekil 

••:' , İsnıst 

Esbabı mucibe lâyihası 
19 Haziran 1927 tari ve 1097 numaralı kanunun dokuzuncu maddesile hazineye intikal 

etmesi, lâzım gelen bazı arazi toprağa ihtiyacı olan çiftçilere ve aşiret efradile göçebelere tevzi 
edilmiş ve onlar tarafından bu güne kadar işletilmiştir. Bunların yeniden ellerinden alınması ve 
topraksız bırakılarak arazi sahiplerine haraçgüzar edilmesi memleketin iktisadiyati noktai nazarın
dan muvafık gprülmediği cihetle bu kanun; tanzim kılınmıştır. 

Kanunun ikinci maddesinde^ bedelin nesuretle tesbit edileceği tayin edilmektedir. Burada 
hem mahallî rayiç gözetilmiş, ve hem de mühim fiat farklarının önünü almak üzere mukayyet 
kıymet te nazaaı dikkate alınmıştır. 

T. B. M M, 
illiye Emlim 
K&mr M 4 
£saş A: el? 

Dahiliye Emilmeni 
K&mr M 45 1-6-1929 

Dahiliye Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Şark mânatıkında muhtaç zürraa tevzi edilecek araziye dair Dahiliye Vekâletince tanzim 
edilipî3a§vekâleti celileden Meclisi âliye takdim kılınan kanun lâyihası müzakere edilmek üzere 
encümenimize havale buyurulmuş olduğundan Dahilice Vekili Şükrü Kaya Bey efendi hazır 
bulunduğu halde tetkik ve müzakere olunmuştur, gerek lâyihaya merbut mazbatada yazılı sebep-



lerden ve gerek Vekil Beyefendi tarafından vukubulan izahattan dolayı mezkûr lâyihanih 
aynen kabulü encümeninıizce kararlştınltnıştır . 

Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur . 
Aza 

Tekirdağı 
M. Fayik 

Âza 
Kars 

Bahatali 

Âza Âza 
Amasya Konya 

Esat Nevzat 
Âza Âza 

Eskişehir Malatya 
Sait Vasıf 

Kâ. ;. M.M.
Malatya 

A. Muttalip 
Âza Âza 

Zonguldak Zonguldak 
Halil Rifat 

R. V. 
Adana 
Hilmi 

Âza 
Balıkesir 
Fahrettin 

Da. E- Reisi 
Tekirdağı 

Cemil 
Âza 
Rize 
Atıf 

Hükümetin teklifi 
1097 numaralı kanuna zeyildir 

Şark menatıkı dahilinde muhtaç zârraa tevzi 
edilecek araziye dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1 9 Haziran 927 tarih ve 
1097 numaralı kanunun 9 uncu maddesi 
mucibince hazineye intikâl etmesi lâzım gelen 
araziden köylü, aşiret efradı, göçebe ve mu
hacirlere tevzi edilmiş olanları tevzi olunan
ların yetlerinde ipka olunur. 

MADDE 2 — 1097 numaralı kanunun 
birinci maddesinde tayin edilen mıntaka dahi
linde bulunan araziden Hükümetçe lüzum 
görülen miktarı birinci maddede yazılan eşhasa 
tevzi etmeğe Hükümet selâhiyettardır. Arazinin 
sahibi arazisinin vüs'atine göre beşyüaden ikibin 
dönüme kadar olan miktarını isterse kendisine 
alıkoyabilir. 

MADDE 3 — Tevzi edilmiş ve edilecek 
olan arazinin değer pahası mahallî rayicine 
nazaran kaza idare Heyetince tayin ve Vilâyet 
İdare Heyetince tespit olunur. Bu iş için top
lanan mezkûr heyetlerde Müddei Umumîlerde 
bulunur. Bu kıymet üç yüz otuz bir senesin de 
mukayyet vergi kıymetinin sekiz mislinden 
aşağı ve on mislinden yukarı olamaz. Vergi 
kıymeti olmayan yerlerde aynı nisbet daire
sinde tapu kıymeti esas ittihaz olunarak 
araziye vaziyet olunur. Bu suretle tayin edilen 
bedel Hükümetçe eshabına tesviye veya ziraat 
bankasına teslim olunarak tapuca Hükümet 
namına tescil olunur. 

Dahiliye Encümeninin tadilatı 
1097 numaralı kanuna zeyildir: 

Şark menatıkı dahilinde muhtaç v
tzurraa tevzi 

edilecek araziye dair kanun layihası 
MADDE 1 — 19 haziran 1927 tarih ve 

1097 numaralı kanunun 9 uncu maddesi 
mucibince hazineye intikal etmesi lâzım gelen 
araziden köylü, aşiret efradı, göçebe ve muha
cirlere tevzi edilmiş olanları tevzi olunanların 
yedlerinde ipka olunur. 

MADDE 2 — 1097 numaralı kanunun 
birinci maddesinde tayin edilen mıntaka 
dahilinde bulunan araziden hükümetçe lüzum 

görülen mıkdarı birinci maddede yazılan eşhasa 
tevzi etmeğe hükümet selâhiyettardır. Arazinin 
sahibi arazisinin vüsatine göre beş yüzden iki 
bin dönüme kadar olan miktarını isterse 
kendisine alıkoyabilir. 

MADDE 3 — Tevzi edilmiş ve edilecek 
olan arazinin değer bahası mahallî rayicine 
nazaran kaza idaresi heyetince tajdnyje vilâyet 
idare heyetince tespit olunur. Bu iş için topla
nan mezkûr heyetlerde müddei umumiler de 
bulunur/'Bu kiymet üç yüz otuz bir senesinde 
mukayyet vergi kimetinin sekiz mislinden 
aşağı ve on mislinden yukarı olmaz. Vergi kiy-
meti olmayan yerlerde aynı nisbet dairesinde 
tapu kiymeti esas ittihaz olunarak araziye vaz
iyet olunur. Bu suretle tayin edilen bedel 
hükümetçe eshabına tesviye veya ziraat banka
sına teslim olunarak tapuca hükümet namına 
tescil olunur. 



MAÖDÎI 4 — işbu kanun birinci umumî 
müfettişlik mıntakasının dahilinde ve lüzumu 
Heyeti Vekilece tasdik edilen yerlerde tatbik 
olunur. 

MADDE 5 — İşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 6 — İşbu kanunun icrasına İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

29-5-929 
M.M.V. Ad. V. Bş. V. 

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

Ş. Saraçoğlu D. T. Rüştü Ş. Kaya 
S. İ. M. V. V. İk. V. Na. V. Mı. V. 

Recep Şakır Recep C. Hüsnü 

MADDE 4 .— İşbu kanun birinci Umumî 
müfettişlik mıntakası dahilinde ve lüzumu heyeti 

vekilece tasdik edilen yerlerde tatbik olunur. 

MADDE 5 —- İşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 6 — İşbu kanunun icrasına İcra 
vekilleri Heyeti memurdur. 





Sıra^240 
Tedariki vesaiti nakliye komisyonlarının sureti teşkili 
hakkındaki kanunu tadil edici ^ numaralı kanun lâyihası 

ve Millî Müdafaa, Dahiliye ve Bütçe Encümenleri 
mazbataları 

TC. 
Başvekâlet v 25-4-929 

Muamelât Müdürlüğü, 
Şube 1 
S<W îfıs 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Tedariki vesaiti nakliye komisyonlarının sureti teşkili hakkındaki 703 numaralı kanunu 

tadilen Millî Müdafaa vekâletince hazırlanan ve İcra vekilleri Heyetinin 24 / 4 / 929 tarihli 
içtimaında Yüksek Meclise /arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte takdim 
kilindir -

Muktazasının ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
< ' Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe layihası 
Malumu alileridir ki 21-2 kânun -341 tarih ve 703 numaralı kanuna nazaran' vilayet ve kaza 

merkezlerile İstanbulda her dairei belediyede müteşekkil tedariki vesaiti nakliye komisyonları 
meclisi belediye azasından bir zatın riyasetinde olmak ve askerlik şubesi olan mahallerde 
şubeden bir zabit ve şube olmayan kazalarda jandarma zabiti, askerî veya mülkiyeden bir 
baytar ile mülkiye kadrosu dahilindeki bir zata ilâvei memuriyet olarak kâtiplik tahmil 
edilen bir kâtipten teşekkül etmektedir. Halbuki belediye meclisinden reis olarak intihap 
ve bu vazifeyi fahrî olarak ifa etmesi lâzım gelen her hangi bir zat menafii zatiyesi olan 
ticaretini terk edemeyerek komisyonun içtimalarına muntazaman devam edemediği gibi tahrir 
maksadiyle kuraya çıkmamakta ve bir çok mazeret serdiyle istifa ederek çekilmekte ve yahut 
mühim olan bu vazifeyi müdrik olarak hakkiyle ve vakıfane bir surett ifa edememektedir. 

Komisyon kâtipleri ise 703 M kanunun tertibatı veçhile Dahiliye memurini muvazzafasından 
bir zata ilâvei memuriyet olarak gördürülüyor*ki: vazifei asliyesini ihmal etmemek düşüncesi 
ekseriya galip gelerek komisyondaki vazifesini ihmale saik olmakta veya mahallî hükümet 
tarafından kâtip tedarikinde müşkülâta maruz kalınmaktadır. 

Malumu samileridir ki tedariki vesaiti nakliye komisyonları hazarda vesaiti nakliye, tahriri 
menabi kuvvei umumiyelerinin tanzimi ve seferberlik cetvellerindeki muayyen yüzde nisbeti 
dahilinde mubayaası iktiza eden vesaiti nakliyenin kura ve mana Hata taksimi, eşhas yedindeki 
muayyan vesait için namına hazardan celp puslası çıkarması ve bu puslalann vesaitin 
şahıstan şahsa intikaliyle tebdili 875 N. kanun mucibince her ay vukuatı takip ve vukuat 
sahiplerine kayt veşikasi verrrıek gibi mühim ve aynı zamanca mütemadi vazife ile muvazzaf 



olduklarından kâtiplerin müstakilleri tayin ve istihdamı zarurî isede 406 komisyon için tayin 
edilecek kâtiblerin maaşatı hiç bir vekâlet bütçesine idhal edilmediğinden kâtip tayinine imkân 
görülemiyerek bu vazife bizzarur bir yazıcı neferi ile ifa olunacaktır. 

Yakında vesaiti nakliye tahriri yapılacağı cihetle işbu muaddel kanunun bir an evvel tastikile 
kesbi kanuniyet etmesine müsaadei samileri arz ve istirham olunur, 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 

Karar 53 5 - 5 - 1929 
Millî Müdafa Encümeni mazbatası 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Baş V. Celilenin 25 - 4 - 1929 tarih ve 1713 numaralı tezkeresile encümenimize havale 

buyrulan ve tedariki vesaiti nekliye komisyonlarının sureti teşekkülü hakkındaki 703 numaralı 
kanunu tadil eden lâyiha ve esbabı mucibesi M. M. Vekili Bf. nin huzurile tetkik ve müzakere 
edildi, 

Tedariki vesaiti nakliye komisyonlarının vazifeleri memleketin emri müdafaasına ehemmiyetle 
tealluku bulunan işleri ihtiva eylediğinden o vazifeleri görecek olanların fahrî ve ilâve memuriyet 
olarak değil vazifeyi asıl olarak benimsemiş müstakil ve daimî kimselerden bulunmasını icap 
ettirmektedir. Bundan maada komisyonların, şimdiye kadar olakeldiği ü^ere, kırtasiye defterler, 
ve diğer masarifin, belediyelerle idarei hususiyeler tarafından tedariki gibi gayri tabiî ve 
intizamsız bir şeklin devamına ve bu yüzden maslahatın müteessir olmasına meydan verilmeyerek 
bu masrafların ve komisyonların diğer idare şubeleri gibi bir intizam ve tesanüt dairesinde 
vazife görmelerinin M. M. Vekâleti tarafından temini suretile esbabı mucibe mazbatasında 

dermiyan edilen mahzurların giderilmesi lâyihada derpiş edilmiştir. * 
Tedariki vesaiti nakliye komisyonlarında, halen mevcut komisyonlar adedi kadar yani (406) 

kâtip bulundurulması şayanı tercih isede bu miktar kâtip masarafının mühim bir yekûna baliğ 
olması sebebile bütçeye kocamadığından, keyfiyetin halen temini mümkün değildir. Bu cihetle 
kâtiplik vazifesinin askerlik şubesi olan yerlerde şube yazıcı efradından bir, ve askerlik şubesi 
bulunmiyan ( 106 ) kazada M. M Vekâleti kadrosına ilâve olunan ( 106 ) yazıcı neferi en yakın 
askerlik şubelerinde bulunarak bu komisyonlarda vazifedar emsali gibi münhasiren aynı vazifeyle 
meşgul olurlar. Binaenaleyh lâyihanın esbabı mucibe mazbatasında dermeyan edilen mütaleat 
encümenimizce de varit ve birinci maddesinde (tensip edeceği bir maliye) cümlesinden sonra 
( ve mahallinde bulunduğu taktirde ) ibaresinin, aynı maddenin ( her komisyona ciheti askeriye
den daimî bir ) cümlesinden sonra ( kâtip veya efrattan bir ) cümlesinin ilâvesi; ve ikinci 
maddenin de ( Vali ve kaza kaymakamı hazır bulunmadığı surette komisyona askerlik 
dairesi veya şube reisi riyaset eder) şeklinde tasrihi ve diğer maddelerin de aynen kabulü 
muvafık görülmüş ve lâyihanın Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arzedilmesine karar 
verilmiştir efendim. 

Âza Kâ. M. M. Reis 
Âza Âza Diyarıbekir Bitlis İstanbul Namına İstanbul 

A. Samih Rasim Kazım Muhiddin Namı ihsan İhsan 
Âza Âza 

Abdiilhak H, Müfit 
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T. B. M. M. 
Da. Encümeni 27-V-1920 
Karar M 20 
Esas M j ^ 

Dahiliye Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Tedariki vesaiti nakliye komisyonlarının sureti teşekkülü hakkında 703 numaralı kanunun 
tadili için Hükümetçe hazırlanmış ve Millî Müdafaa Encümenince tetkik edilmiş olan kanun 
lâyihası encümenimize havale buyurulmuş olduğundan ordu dairesi reisi hazır bulunduğu halde 
mezkûr lâyiha tetkik olundu . 

Oerek Hükümetin ve gerek Millî Müdafaa Encümeninin esbabı mucibe mazbataları mündere-
catı esas itibarile muvafik görülmüş ye birinci, ikinci, üçüncü maddelerde bazı tadilât yapıl
dıktan sonra lâyihanın kabulüne karar verilmiştir. 

Birinci maddedeki merkez komisyonlarında mahallî ziraat ve ticaret odalarında da birer 
âza bulundurulması ve bu teşkilâtın bulunmadığı yerlerde belediye heyetinin halktan intihap 
edeceği iki azanın komisyonlarda bulunması faideli görülmüştür. 

İkinci madde de kaza komisyolarimn reis vekillikleri için ahkâm mevcut isede vilâyet komis
yonları reis vekilleri hakkında bir hüküm mevcut .olmadığından ve komisyon mesaisinin halelden 
vikayesi için reis vekillerinin de kanunen tayini elzem bulunduğundan mezkûr madde bu noktai 
nazara göre tadil olunmuştur. 

Köyleri çok ve birer birer dolaşması mümkün olmayan kazaları merkez komisyonunun 
mesafeyi de nazarı itibara almak şartile bir veya müteaddit mıntakalara ayırması vazifenin ifası 
noktasından daha faideli görülmüş olduğundan üçüncü madde bu veçhile tadil olunmuş ve bu 
mıntakalarda dolaşacak tetkik ve tasnif heyetleri meyamna alâkadar köy veya mahalle muhtar
ları da ilâve olunmuştur . 

4,5,6,7,8 ve 9 uncu maddeler aynen kabul edilmiştir. Havalesi mucibince Bütçe Encümenine 
tevdi olunur. 

Âza Âza M. M. R. V. Da. En. Reisi 
Ankara Balıkesir Malatya Adana Tekirdagı 
Talât Fahrettin A. Mııttalip Hilmi Cemil 

Âza Âza Âza Âza Âza 
Zonguldak Gireson Kars Kanya Eskişehir 

Rifat Hacim B. Tali Nevzat Sait 

T B M M . 
B. Encümeni 
Mazbata M 125 
Esas M-dö 

Bütçe Encümeni mazbatası 
RİYASETİ CELİLEYE 

Tedariki vesaiti nakliye Komisyonlarının sureti teşekkülü hakkındaki 703 numaralı kanunun 
tadiline dair Başvekâletten varit olup millî Müdafaa ve Dahiliye encümenlerince tetkik edilerek 
Müzkûr encümenlerin mazbatalarile encümanimize tevdi kılınan karıun layihası Dahiliye eneü-



meni tadilatı dairesinde kabul olunmuş ve tercihan ve müstacelen müzakeresine müsaade bu -
yurulmak üzzre Heyeti celileye arzolunmuştur. 1-6-929 

Râ. R. Y. 
Kütahya Aydın İsparta Bursa İstanbul 

Niyazi Asım Mühends Mithat Mükerrem Muhlis Fuat 
yozgat Tokat Samsun Erzurum 

5. Sırrı O, Şevki Adil fi. Aziz 

««•»• 

Hükümetin teklifi 
Tedariki vesaiti nakliye komisyonlarının sureti 
teşekkülü hakkındaki 703 numaralı kanunu 

mııaddll kanun lâyihası 
MADDE 1 — Tedariki vesaiti nakliye 

komisyonları kazalarda kaymakamın ve vilâyet 
merkezlerinde valinin riynsetinde olmak üzere 
mahalli askerlik şube reisi ve şube olmayan 
kazalarda şubeden bir zabit ve mahalli bele
diye meclisinden alınacak bir azadan ve 
mahalli Hükümet reislerinin tensip edeceği 
bir maliye, bir ziraat memurundan mürek
keptir.- Askerlik şubesi veya mülhakı bulun
mayan, kazalarda şupe zabiti yerine mahalli 
jandarma zabitlerinden birisi bulundurulur. 
Her komisyona ciheti askeriyeden daimi bir 
yazıcı memur edilir. Motorlu vesaiti çok olan 
mahaller komisyonlarına askerî ve bulunmadığı 
surette sivil bir makina mütahassısı ilâve 
edilir. 

MADDE 2 — Kaza kaymakamı hazır bu
lunmadığı surette komisyona şube reisi riyaset 
eder. 

MADDE 3 — Tedariki vesaiti nakliye 
komisuonları senede bir defa efradın sön yok
lamaları zamanında merkeze gelen mahalleler 
ve köyler ihtiyar heyetlerini komisyona davet 
ederek vesaiti nakliye kayt defterlerini tetkik 
ve muayyen ve üç senede laakal bir defa 
olmak üzere Millî Müdafaa vekâletince tensip 
edilecek zamanlarda mahalle mahalle ve köy 
köy dolaşmak sureciyle vesaiti nakliyeyi aşağı
daki heyetler vasıtasıyle teikik ve tahrir 
ederler Î 

Millî Müdafaa Encümeni tadilâtı 
tedariki vesaiti nakliye komsiyonlarmın soretl 

teşkkülü hakkındaki 703 numaualı kanunu 
kanun laıbası 

MADDE 1 — Tedariki vesaiti nakliye kom-
siyonları kazalarda kaymakamların ve vilayet 
merkezlerinde valinin riyasetinde olmak üzere 
mahallî askerlik Şube reisi ve şube olmayan 
kazalarda şubeden bir zabit ve mahallî belediye 
meclisinden alınacak bir azadan ve mahallî 
hükümet reislerinin tensip edeceği bir maliye, 
ve mahallinde bulunduğu takdirde bir ziraat 
memurundan mürekkeptir. Askerlik şubesi veya 
mülhakı bulunmayan kazalarda şube zabiti 
yerine mahallî jandarma zabitlerinden birisi 
bulundurulur. Her komsiyona ciheti askeriye
den daimî bir kâtip veya efrattan bir yazıcı 
memur edilir. Motorlu vesaiti çok olan maha
ller komsiyonlarına askerî ve bulunmadığı 
surette sivil bir makine mütehassısı ilâve 
edilir. 

MAEDE 2 — Aynen 

MADDE 3 — y> 
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Dalıiliye Encümeninin tadili 
Tedariki vesaiti nakliye komisyonlarının sureti 
teşekkülü hakkındaki 703 numaralı kanunu 

muaddil kanun lâyihası 
MADDE 1 — Tedariki vesaiti nakliye ko

misyonları kazalarda kaymakamın ve vilâyet 
merkezlerinde valinin riyasetinde olmak üzere 
mahallî en büvük Maliye ve Ziraat memurları 
ile askerlik şube reisi ve şube olmayan yerler
de şubeden bir zabit ve bir baytardan ve be
lediye Meclisi ile 2İraat ve ticaret odalarından 
seçilecek birer ( Ziraat ve ticaret odaları bu
lunmayan yerlerde belediye heyetinin halktan 
intihap edeceği iki ) azadan mürekkeptir. 

Askerlik şube veya mülhakı bulunmayan 
kazalarda şube zabiti yerine mahallî Jandarma 
zabitlerinden birisi bulundurulur. Her komis
yonda ciheti askeriyeden daimî bir kâtip veya 
efrattan bir yazıcı memur edilir. Motorlu ve
saiti çok olan yerlerdeki komisyonlara askerî 
ve bulunmadığı takdirde sivil bir makine 
mütehassısı ilâve edilir. 

MADDE 2 — Vali komisyonda bulunma
dığı takdirde yerine azadan birini reis intihap 
ve tayin eder. 

Kaza kaymakamı hazır bulunmadığı surette 
komisyona şube reisi riyaset eder. 

MADDE 3— Tedariki vesaiti nakliye komis
yonları senede bir defa efradın son yoklama
ları zamanında merkeze gelen mahaller ve 
köyler ihtiyar heyetlerini komisyana davet 
ederek vesaiti nakliye kayt defterlerini tanzim 
ederler. 

Köyleri çok ve birer birer dolaşması müm
kün olmayan kazaları merkez komisyonu ica
bına göre bir ve ya müteaddit mıntalara 
ayrılarak ( mıntaka merkezine en uzak köy ile 
mıntaka merkezi arasındaki mesafe 4 saati 



Â - Şube reisi veya şubeden bir zabit 
B - Bir baytar 
C - İcap ederse bir makine mutahassısı 

4 — Tedariki vesaiti nakliye komisyonları
na hükümet idarei hasusiye ve belediyelerde 
müstahdem baytarlardan birisi verilir. Bu kabil 
baytar bulunmadığı zamanlarda bir baytar 
istihdam olunur. 

Askerî baytar da bulunmazsa yalnız tahrir 
zamanlarına münhasır olmak üzere hariçten 
bir baytar alınır. Hariçten alınacak bu baytar
larla sivil motorlu vesaiti nakliye mutahassıs-
larına ifayı vazife ettikleri müddetçe M. M. V. 
bütçesinden vekâletçe tespit edilecek miktarda 
ücret verilir. 

5 — Tedariki vesaiti nakliye komisyon
larına muktazi evrakı matbua M. M. V. den 
aynen ' gönderilir ve-ayrıca mezkûr vekâlet 
bütçesinden münasip miktar kırtasiye tahsisatı 
verilir. 

6 — Tahrir heyetlerine memur zavata 
harcırah kararnamesi mucibince M. M. V. 
bütçesinden harcırah verilir. 

7 — Tedariki vesaiti nakliye komisyonla
rının sureti teşekkül ve vazaifi hakkındaki 
703 K° ye 21 - 2 - kân - 341 tarihli kanun 
ile 28 ağustos - 1305 tarihli tedariki vesaiti 
nakliye kanunnamesinin 26 mcı maddesiyle 
22 nisan 341 tarihli muaddel 18 inci maddesi 
mülgadır. 

8 — İşbu kanun ahkâmı l haziran 1929 
tarihinden itibaren meridiri. 

9 — İşbu kanunun icrasına M. M. , Da. , 
Maliye ve İktisat vekilleri memurdur. 4/929 

M. M. V. Ad. V. Baş V. 
Al. AbdulhaUk M. Esat İsmet 

Ma. V. Ha. V. V. Da. V. 
Ş. Saraçoğlu Ş. Saraçoğlu Ş. Kaya 

S. İ. M. V. İk. V. Na. V. Mf. V. 
Dr. Refik M. Rahmi Recep Cemal Hüsnü 

MADDE 4 — Aynen 

MADDE 5 — 

MADDE 6 — » 

MADDE 7 — Tedariki vesaiti nakliye ko-
misyonlarinin sureti teşekkül ve vazaifi hakk -
indaki 703 nnmara ve 31 kânunu evvel 341 
tarihli kanun ile 28ağostos 1305 trrihli teda
riki vesaiti nakliye kanunnamesinin 26 mcı 
maddesile 22 nisan 341 tarihli muaddel 18 
inci maddesi mülgadır. 

NADDE 8 — Bynen 

MADDE 9 — İşbu kanunun ierasınaM. M. 
Dahilye, Maliye ve İktisat vekilleri memurdur. 



tecavüz edemez ) lâakal üç senede bir defa 
ve Millî müdafaa vekâletince tensip edilecek 
zamanlarda vesaiti nakliyeyi aşağıdaki heyetler 
marifetile tetkik ve tasnif ettirir. 

A.- şube reisi veya şubeden bir zabit, 
B - Bir baytar, 
C - Alâkadar köy veya mahallerin muhtarı, 
D - İcap ederse bir makine mütahassısı, 

4, 5, 6,7,8 ve 9 ucu madeleler aynen kabul 
edilmiştir. 





Sıra No 239 
885 numaralı İskân kanununu tadil edici ^ numaralı kanun 

lâyihası ve Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 30-5-1929 
Şube 1 
Sayı db 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
885 numaralı ve 31 mayıs 926 tarihli İskân kanununun tadilen Dahiliye Vekâletince 

hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 29/5/929 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe lâyihsı 
885 Numaralı iskân kanunu mucibince hariçten r kabul edilecek kimselerin mezkûr kanunun 

tarif atı dairesinde iskânlarından sonra müstahsil hale gelmeleri uzunca bir müddet iskân edil
dikleri mıntakalarda iş ve göçlerile müstemirren meşgul olmalarına vabeste bulunmaktadır. 

Bunların askerlik mükellefiyetine tabi tutulmaları bu gayeyi istihsale mani bulunması itibarile 
umumî seferberlik hali müstesna bulunmak üzere bir müddet için bu mükellefiyetten istis
naları memleketin iktisadiyatı noktai nazarından da muvafık görülmüştü. Ancak İskân kanunun 
da iki sene olmak üzere tesbit edilen bu muafiyet tecrübeler neticesinde pek az görülmüş ve 
bir miktar daha tezyidi zarureti hasıl olmuş okluğundan kanunun on birinci maddesi tadil 
edilerek bu müddet altı seneye iblağ edilmiştir. 

Altı ay müddetle tescilini talep etmiyen bir muhacirin hükümetin muavenetine ihtiyacı 
olmadığı anlaşılmasına binaen o gibileri bu haktan istifade ettirmemek için ikinci madde kaleme 
alınmıştır. 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 1-6-929 

Karar JV? 66 
Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

RİYASETİ CELİLEYE 
885 numaralı İskân kanununu tadilen Dahiliye Vekâletince tanzim ve Baş vakâleti celilenin 

30-5-929 tarih ve ^M numaralı tezkeresile Encümenimize havale buyrulan kanun lâyihası ve 
esbabı mucıbesi askerlik mükellefiyeti kanunu ile alakadar olduğundan Millî Müdafaa Vekâleti 

Ordu dairesi reisi Miralay Lutfi Bey huzurile müzakere ve tetkik olundu . 
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885 numaralı İskân kanununun n inci ve m ı numaralı askerlik mükellefiyeti kanununun 

2 inci maddesinin beşinci fıkrasile 35 inci mmaddesinin ( H ) fıkrasında muhacir ve mülteci 
sıfatile kabul edilenlerin tarihi tescillerinden bet ile askerlik hizmeti muvazaafasından iki sene 
müddetle istisna ve tecillerine dair olan mühlet işbu kanunun neşrinden sonra, iskân kanununun 
tarifatı ve işbu muaddil kanunun ahkâm ve şeraiti dairesinde hariçten gelerek iskân 
edileceklerin memleketin iktisadiyatı için daha nafi ve müstahsil bir hale gelebilmelerini 

.teminen altı seneye çıkarılmıştır. 
Filhakika: muhacirlerin kısa bir müddet zarfında askerî hizmet ve mükellfiyete tabi 

tutulmaları, salifülarz gayenin istihsali için uzunca bir müddet iskân edildikleri mıntakalarda 
müstemirren iş ve güçlerile meşgul olmalarına mani görüldüğünden, tecil müddetinin tecarübe 
nazaran tezyidi zaruretine dair Hükümetçe esbabi mucibede sert edilen nukatı nazara encüme-
nimizce de iştirak edilmiş ve işbu tecil ve tehir keyfiyetinin iskân kanunile beraber askerlik 
mükellefiyeti kanununa da taalluku mütalaa edilerek kanun lâyihasının ser levhasile birinci maddesi 
bu dairede İslah ve tavzih kılınmıştır. Heyeti Umumiyeye arzolunur. 

Âza Âza Âza Âza Âza M. M. M. M. E. Reisi 
Tokat Erzincan Cebelibereket 

Rasim B. Lütfi L. Müfit M. Kâzim Esat Abdülhak Naci 

Hükümetin teklifi 

885 numaralı ve 31 Mayıs 926 tarihli İskân 
kanununu muaddil kanun lâyihası 

MADDE 1 — İskân kanununun muafiyet 
faslının 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
tadil edilmiştir :. 

A - İşbu kanunun tarihi neşrinden sonra 
hariçten gelerek 885 numaralı kanun muci
bince muhacir sıfatile kabul edilen kimselerin 
umumî seferberlik müstesna olmak üzere (Altı) 
sene müddetle mükellefiyeti askeriyeleri tecil 
edilmiştir. 

B - Bu kanunun neşrinden sonra gelüpte 
tarihi muvasalatlarından itibaren altı ay zar
fında tescillerini talep etmeyenler birinci fık
ranın bahşeylediği haktan istifade edemezler. 

MADDE 2 — Bu kanun 
muteberdir. 

neşri tarihinden 

Millî müdafaa Encümeninin 
tadilâtı 

/ / / / numaralı ve 2 Haziran 1927 tarihli 
askerlik mükellef iyeti kanununun ikinci madde
sinin beşinci fıkrasile otuz beşinci maddesinin 
H fıkrasını ve 885 numaralı ve 3 Mayıs 926 
tarihli iskân kanununun on birinci maddesini 

muaddil kannn lâyihası 
MADDE 1 — Bu kanunun neşri tarihinden 

sonra hariçten gelipte muhacir sıfatile kabul 
edilen ve Hükümetin tayin ettiği mahallerde iskân 
edilerek tarihi muvaselatlarından itibaren altı 
ay zarfında tescitlerini talep eyleyen kimselerin, 
umumî seferberlik müstesna olmak üzere, 
muvazzaf hizmeti askeriyeleri altı sene müd
detle tehir olunur. 

MADDE 2 — Bu kanunun neşri tarihinden 
sonra gelerek birinci maddedeki müddet 
zarfında tescillerini talep edipte Hükümetin 
tayin ettiği mahallerde iskânı kabul eylemiyen-
lerin muvazzaf hizmeti askeriyeleri iki sene 
tehir olunur. 



3 -
MADDE ;$ — Bu kanunu icraya İcra ve

killeri Heyeti memurdur. 29/5/929 

Da. V. M. M. V. Ad. V. Bş. V. 
Ş. Kaya M. Abdillhalik M. Esat İsmet 

Mf. V. Ma. V. Ha. V. 
Cemal Hüsnü Ş. Saraçoğlu D. T. Rüştü 

S. İ. M. V. V. İk. V. Na. V. 
Recep Şakır Recep 

MADDE 3 — Bunlardan birinci maddedeki 
müddet zarfında tescillerini talep etmiyenler, 
bu kanunun temin ettiği hukuktan istifade 
edemezler. 

MADDE 4 — Askerlik mükellefiyeti 
kanununun ikinci maddesininin besince fıkra-
sile otuz beşinci maddesinin H fıkrası ve 
iskân kanununun on birinci maddesi mülgadır. 

MADDE 5 
muteberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini 
icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 





Sıra Ne 241 
4-73 numaralı Tuz kanunu lâyihası ve Maliye, Adliye ve Bütçe 

Encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 
Şube 1 5-5-1929 

Sayı ıfoj 
B. MM. Yüksek Reisliğine 

Maliye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 1/5/929 tarihli içtimaında Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan tuz kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

ismet 

Merbut tuz kanunu lâyihasının esbabı mueibesi 
Merbut lâyihai kanuniyenin birinci maddesile temin edilmek istenilen istisnaiyetin sebebi 

vaz'ı: İdarenin sulardan ve tahtelarz madenlerden istihsal eylediği tuzların temamen şeraiti 
hususiye ile alâkadar bulunmasıdır'. 

Memlehalarda anî olarak yapılması iâzımgelen tamirat ve inşaatın bir çoklarının tehiri caiz 
olmamakla beraber idare yine münakaşa kânunu ahkâmına tevfiki muamele eylemekte isede 
münakaşa müddetinin hitamında talip zuhur etmediği ve pazarlık suretile de temini maslahat 
mümkün olmadığı takdirde hadis olacak vaziyetin varidat üzeriee süi tesir yapabilmesine meydan 
verilmemek için idare bu işi emaneten yaptırabilmeye salâhiyettar olmalıdır . 
kaya tuzu tstihsalatı thtisasa tabi olup kaya tuzu mağralannda yapılacak ihracatın mütaahhide 
ihalesi asırlara istinat eden mağaralardaki tesisatın müteahhit tarafından tahribi dolayisile 
hazinei millete telâfisi kabil olmiyan bir çok zararklar verebileceği ve amelenin tecrübedide 
olmaması da tuzun nefasetine ehemmiyetli surette müessir olacağı tabiidir. Halbuki tuz 
amelesi ayrı bir sınif teşkil etmekte olup ihracat müteahhide ihale olunduğu takdirde müteahhit 
kendi menafiini temin için en ucuz ameleyi istihdan, etmek suretile taahudatım ifa etmeğe 
çalışacaktır. Deniz ve göllerden istihsal olunan tuzlarda mevsim ve ahvali havaiye ile fevkalade 
alâkadr olup ihracat esasında anı tahavvulâtı havaiye seri tedabir ittihazını icap ettirmektedir. 

Nitekim 928 senesinde Çamaltı memlahasında zuhura gelen şiddetli furtuna ve yağmurlar 
pek fazla tahribat yaparak dekovil hattını temamen tahrip etmiş ve tuzlardan bir çoğunu denize 
götürmüştür. 

İşbu dekovil hattının tamiri için yapılan münakaşada talip zuhur etmediğinden yeniden talip 
teharrisi için ikinci defa münakaşa ilân edilmiş isede münakaşa müddeti henüz nehayet bulma
dığından tamirat halen ifa edilmemiştir 

Böyle bir hadise karşısında vekâlet serbest olmiyacak olursa binnetice mühim surette zarar 
görüleceği ve memlehaların günden güne tahribata uğrayacağı aşikârdır. 

Tuzların nakli işlerinde de aynı müşkilât ile karşılanmaktadır. Halbuki nakliyatın her hangi 
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merasimin ikmali veya talip bulunmaması dolayisile tehiri bir çok mahallerde tuz buhranını 
ve satışın tedennisini mucip olurki binnetice hazine için de zararı aşikârdır. 

îşte bu sebeplerden dolayı muamelenin tanı ruhlu noktalarında tesirini yapmakta devam 
eden bu nevi müşküllerin izalesile tuz işlerini mahiyeti tabiiyesinin istilzamatı dairesinde seri 
ve sağlam bir surette tedvire mazhar kılmak için bu maddenin kanuniyeti elzem addedilmektedir. 

Lâyihanın ikinci maddesi: Memaliki Ecnebiyeye ihraç edilecek tuzların satışı Ecnebi 
memleketlerde bulunan müessesat ve müşterilerle yapılmakta olmasına ve 468 numaralı ve 
S nisan 340 tarihli kanunun altıncı maddesi de bunlara ait fiyatı Maliye vekâletinin takdirine 
terk eylemiş bulunmasına mebni bu tarzdaki satışların esasen müzayede suretile yapılmasını 
icap ettirecek esbabın mevcut olmaması bunun müzayede ve münakaşa kanunile alâkasızlığını 
tatbikat muvacehesinde tesadüf edilen tereddütleri izale için vaz olunmuştur. 
lâyihanın üçüncü maddesi: ambarlarda tuzların nakliye masraflarının zammile satılması hakkındaki 
24 kânunevvel 333 tarihli kanunda olduğu gibi idarece sureti mahsusada imal ettirilen senayla 
mahsus ince tuz ile mutbak ve sofra tuzlarının satış fiyatında mesarifi imaliye ve nakliyenin 
zammile tayin edilmek lâzım geleceğini tavzih İçindir. 

Lâyihanın dördüncü maddesi : Memeleketimizden tuzlu ve salamura halinde ecnebi memle
ketlere ihraç olunan balık, peynir ve zeytun gibi mevad için sarf edilen tuzların bedelinin nısfı 
üç ay zarfında mevrit şehadetnamesi ibraz edildikte eshabına ret etmeyi tazammun etmektedirki 
bu tarzı himaye mahsulümüzden bir kısmının bu suretle ecnebi piyasalarda rnazharı revaç 
olabilmesini temin ümniyesile İktisat vekâletinin teklifine müstenittir. 

Fii kanuninin nısfı mesarifi ihraciyeye karşılık tutularak nısfı diğeri eshabına iade edilmesi 
düşünülmüş olup reddiyatın nısıftan fazla bir nisbeti tecavüz ettirilmemesi imal ve istihsal mas
raflarımızın müsait olmamasındandır. 

Lâyihanın beşinci maddesi: Ecnebi memleketlerden memleketimize idhal edilecek tuzlu ve 
salamuralı mevadın havi olduğu tuzların taayyün edecek miktarları üzerindan inhisar resmini 
almak ve bu suretle memleketimiz mahsulü olan mümasilinin yine memleketimiz dahilinde 
mezkûr ecnebi mevadile rekabet edebilmesini teshil eylemek gayesine matuftur. 

Lûyihanın altıncı maddesi: Halen meriyette bulunan ve müruru zaman ile kabiliyeti tatbiki-
yelerininde zaaf husule gelen tuz nizamatrnın icap ve ihtiyacatı hazırayı temin edememekte olan 
bazı kısımlarını ihtiyacatı mebhuseyle telif ve hukuku inhisariyeye muhalif hareketlerin menini 
zamanımızın gösterdiği ihtiyaç üzerine bir derece daha teyit ve tevsik edebilmek lüzumudur. 

Cezayı nakdilerin tahsiline taalluk eden esaslara gelince ; tutulan kaçak tuzlar için sahibi 
cezayı nakdiye her ne&uretle olursa olsun tediyeden imtina ettiği surette bu tuzların mahmul 
olduğu vesaiti nakliyenin hükümet marifetile bilmüzayede satılarak esınanından cezayı nakdinin 
istifası ve ancak satılan vesait esmanı ceyayı nakdinin temamım temine kâfi olmadığı takdirde 
cezayı nakdi bakiyesinin de tahsili emval kanununa tevfikan tahsil olunması muvafık olacağı 
düşünülerek bu şekilde mevzuatı lıazıraya yani bir kayıt ilavesine lüzum görülmüştür. 

Lâyihanın yedinci meddesinde : Tahsil edilen cezayı nakdilerin yüzde ellisine kadar miktarı 
alâkadar memur olmamak şartile muhbirine ve yüzde yirmi beşe kadar miktarı da kaçağı derdest 
emrinde hizmeti görülen memurlara mesaisi sebkedenlere ikramiye olarak verilmesi eski ahkâma 
nazaran hali hazirdaki muamslât icaplarile idarî ve inzibatî iktizalara daha muvafık olacag) 
teemmül edilmiştir. 

Lâyihanın yedinci maddesi: Tuz inhisar idaresi kendi nam ve hesabına şimendifer idarelerine 
tuz sattırmak suretile ehalinin tuz ihtiyacını teshil ve o nisbette satış fiatinı müstehlike karşı 
tehvin edebilmek gayesini temin için vaz olunmuştur. 

Bu şekilde her istasyonda tuz bulundurulacak ve bu tuzlar idarei inhisar i yenin tesbit edeceği 
fiat üzerinden satılmak suretile şehirlere, kasabalara, memlehalara, ambarlara uzak olan mahaller 
ehalisi tuz tedarikinde müşkülata tesadüf etmeyeckleri gibi bir gûna kuyut ve şuruta tabi olmayıp 
serbestisini muhafaza eden satıcılardan da fazla ve yüksek tatlarla tuz rmabayasına mecbur 
olmaktan vareste kalmış olacaklardır. 
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Şimendifer idarelerine bu tavassutları mukabilinde terk edilecek komisyon satış fiyatlarının 

ehvenliğini teminde müessir olabilecek mutedil bir nisbette tayin edilecek ve idare ile Şimen
difer kompanyaları arasında satışın şeraiti umumiyesi hakkında takarrür edecek esasat Maliye' 
vekâletinin tasdikile iktisabi katiyet eyleyecektir. 

Mukaddema düyunu umumiye taraftndan ihdas ve tatbik edilerek idaremizce devren alınan 
bu şeKİin idarî ve iktisadî noktai nazmdm ehmıyetî dolay isile elyevm kısmen tatbikine 
devam edilmekte bulunmuş ve mahiyetine nazaran mevzuat meyamna ithalile kesbi kamıniyet 
ettirilmesi lüzumu teemüi edilmiştir. 

Lâyihanın dokuzuncu maddesi ; hudutlarımıza mücavir Devletler arazisinde bulunan 
memlehalardan ucuz fiyatla mubayaa edilmekte olan tuzların .kaçak suretîle memleketimize 
ithalini men edebilecek tedabir arasında amelî bir tetbir olmak üzere derpiş edilmiştir. 

Senelerden beri kaçakla mücadelenin gösterdiği netice bu mücadelede tabii muvaffakiyeti 
temin edebilmek için salifüzzikir ehveniyete karşı ehvenlikle mukabele edilmesi zarurî görülmüş 
ve bu tarzı tetbir ile inhisar ahkâmının hudutlarda da bila müşkilât tatbiki imkânının 
tahassül edeceği teemmül edilmiş olmasına mebni mucip olacağı menafi itibarile işbu maddenin 
vaz ve kabulü zarurî bulunmuştur. 

T.B.M. M. 
Mal. Encümeni I5-V-1929 
Kırar M 38 
Esas J\t> 

Maliye Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Yüksek meclise takdim olunup encümenimize , havale buyrulan tuz kanuna lâyihası Tuz 
Müdürü Feyzi Bey hazır olduğa halde müzakere edürmştir. 

Lâyiha daha çok tuz satışlarına ve tuz fiyatlarının te&bitine taallûk eylemektedir. 
Tuz işleri ticarî işlerden bulunduğu gibi ağırlığı çok ve kıymeti az bir mal olduğu kadar 

ticareti de çok naziktir. 
Dünya piyasasında tuzlarımıza mahreç buluna bilmesi için alılacak tedbirlerin yerinde oldu-

ğltm kanaat getiren encümenimiz bu teklifi esas itibarile kabul etmiş ve daha esaslı tedbirlere 
girişiimesini hükümetten temenniye lüzum görmüştür, 

1-3 Maddeler şeklen tadil olunmuştur. 
4 ütıcü maddeni» son fekrası ayni zamanda İktisat Vekâletini de aiâdadar eden bir cihet 

olu;p İki vekâlet arasında toariaşbrüabileceğuıden taun mevzuu görülmiyerek tayolunmuştur. 
5,6 ncı maddeler tuz kaçakçılığına müteallik hükümleri ihtiva etmekte olup bu hüküiîrier 

daha evlce encümenİB>izce kabul edilmiş bulunan ve kaçakçılığin men ve takibine dair olan 
kanunla kabul edilreûf bulunduğundan 9 ncu madde ile beraber buradan tayedümiştir. 

Diğer maddelerde şekle ait câzi tadiller vardır, 
Keyfiyet Heyeti umumiyenin nazari tasvibine arzolunur. 
Âza Âza Âza Âza Âza Âza Kâ. M. M. M. E. Reisi 

Kırklareli Konya Namına 
Şevket Rasih İhsan T. Fikret Mustafa Remzi Remzi 

) 



T. B. M. M. 
Adliye Enciimeui 

Esas M j | ğ 
30-5-1929 

Adliye Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Tuz satışı ve tuz fiatları hakkında Maliye vekâletinden hazırlanıp İcra vekilleri Heyetince 
Meclise arzı tekarrür eden kanun lâyihası Baş. V. 5/5/929 tarih ve j j ^ numaralı tezkeresile 
tevdi edilmekle encümenimize havale buyrulan kanun lâyihası tetkik ve müzakere edildi. 

Kaçakçılığın men'i hakkındaki kanunla bu lâyihanın cezaya ait hükümleri temin edilmiş 
olduğundan cezaya dair olan maddelerin tayyi hakkındaki Maliye Encümeni mütaleası encüme-
nimizce de muvafık görülmüş ve Maliye Encümeni mazbatası tasvip edilmiş olmağla Yüksek 
Riyasete takdim kılındı. 

Aza 
Mardin 

İrfan Ferit 

> 

Âza 
Manisa 
Kemal 

-

Aza 
Balıkesir 
Sadık 

Âza 
Sinop 
İsmail 
Âza 

Balıkesir 
O. Niyazi 

Kâ. 
Yozgat 

A. Hamdi 
Âza 

Konya 
Kâzım 

M. M. 
Kocaeli 

Selâhattin 
Âza 

Bayazıt 
Şefik 

Ad. E. R. 
Manisa 

M. Fevzi 
Âza 

Kayseri 
Reşit 

T. B. M. M. 
B. Encümeni 

Karar M 127 
Esas M jfg 

Bütçe Encümeni mazbatası 
RİYASETİ CELİLEYE 

Tuz hakkındaki kanun lâyihası Maliye ve Adliye encümenlerinin mazbatalarile encümenimize 
tevdi kılınmakla Maliye vekili Beyin huzurile tetkik ve müzakere olundu. 

Bu bapta Maliye encümeni tadilatına encümenimizce esas itibarile iştirak edilmiş olup 
yalnız ecnebi memleketlere ihraç olunan balık, peynir ve zeytin için sarfedildiği usulü daresinde 
tahakkuk edecek tuzlar için sahiplerine reddolunacak bedelin ihracatın teşviki zımnında daha 
bir miktar tezyidi muvafık görülmüş olmakla dördüncü madde ana göre tadilen tanzim edilmiş 
ve bu tadilatla kabul olunan kanun lâyihası, tercihan ve müstacelen müzakere buyrulmak 
ricasile Heyeti celileye takdim kılınmıştır. l-VI-1929 

Samsun 
Adil 

Yozgat 
5. Sırrı 

Erzurum 
fi. Aziz 

İsparta Aydın 
Mükerrem Mitat 

Tokat 
O. Şevki 

Kâ. 
Bursa 

Muhlis 
kütahya 

Niyazi Asım 

R. V. 
İstanbul 
Fuat 





Hükümetin teklifi 
Tuz kanunu 

MADDE 1 — Tuz inhisar idaresinin mü
nakaşa veya pazarlık suretile yapacağı tuz 
ihracat ve nakliyatile bilumum tamirat ve in
şaat işleri talip bulunduğu takdirde emaneten 
yapılır. Bunlardan hususiyetine veya müstace
liyetine mebni münakaşaya mütahammil olma
yanlar Maliye Vekâletinin muvatakatile kezalik 
emaneten icra ve buna müteallik malzeme 
pazarlıkla mubayaa olunur. 

MADDE 2 — Ecnebi memleketlere ihraç 
edilecek tuzların satışı müzayede, münakaşa 
ve ihalât kanunu ahkâmına tabi değildir. Buna 
müteallik ukut ve muamelât Maliye Vekâletinin 
tasdikile tespit ve icra olunur. 

MADDE 3 — Tuz İnhisar İdaresi tarafın
dan sanayıa mahsus imal edilen ince tuz ile 
mutbak ve sofra tuzları fii kanunî üzerine 
mesarifi imaliye ve nakliyesinin zammile satılır. 

MADDE 4 — Memleket dahilinde ihzar 
olunupta tuzlu ve salamura halinde ecnebi 
memleketlere ihraç olunan balık, peynir ve 
zeytun için sarf edildiği tahakkuk edecek tuz
ların sarf ve istimali zamanındaki fii kanunisi 
üzerinden taayyün eyleyecek olan bedelinin 
nısfı üç ay zarfında mevrit şehadetnamesi ibraz 
edildikte eshabına ret olunur. İşbu mevadm 
ihtiva eylediği tuzun miktarı Maliye vekâletince 
tespit edilecek nisbetlere göre tayin edilir. 

MADDE 5 — Kaçak olarak tutulan veya 
tezkeresiz naklolunan yerli ve ecnebi tuzlar 
zabıt ve müsadere olunmakla beraber fii ka
nunî üzerinden tahakkuk edecek bedelinin üç 
ve tekerrüründe beş katı cezayı naktî olarak 
sahip ve nakilinden tahsil edilir. 

Cezayı nakti derhal temin ve ifa edilmediği 
takdirde vesaiti nakliye tevkif ve bir hafta 
zarfında yine tesviye olunmadığı surette vesa
iti mevkuf e satılarak esmanı cezayı nakti ye 
mahsup edildir. 

Fazlası kalırsa ret ve noksanı tahsili emval 
kanununa tevfikan tahsil olunur. Zajjtolunan 
vesaiti nakliye eshabı cürümde zimedhal 
olmasalar bile bunların istirdadı için veya sair 
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M aliye Encümeninin tadilâtı 

Tuz satışı ve tuz fiyatları hakkında konun 
lâyihası 

MADDE 1 — Tuz inhisar idaresinin mü
nakaşa ve pazarlık suretile yapacağı tuz ihra
cat ve nakliyatı ile bütün tamirat ve inşaat 
işleri talip bulunmadığı takdirde emaneten 
yapılır. Bunlardan hususiyetine ve müstaceli
yetine mebni münakaşaya tahammülü olmayan
lar Maliye Vekâletinin muvafakatile yine 
emaneten yapılır. Ve buna müteallik levazım 
pazarlıkla satın alınır . 

MADDE 2 — Ecnebi memleketler için 
satılacak tuzların satışı müzayede münakaşa 
ve ihale kanununa tabi olmayup hususî 
mukavelelerle yapılır. 

MADDE 3 — Tuz inhisar idaresi tarafın
dan sanayıa mahsus imal edilen ince tuz ile 
mutfak ve sofra tuzlan kanunî fiyatı üzerine 
imal ve nakliye masraflarının zammile satılır. 

MADDE 4 — Memleket dahi İnde hazırla-
nupta tuzlu ve salamura halinde ecnebi mem
leketlere ihraç olunan balık, peyniri ve zeytun 
için sarf edildiği tahakkuk edecek tuzların 
istimali zamanındaki kanunî fiatı üzerinden 
bedelinin yarısı üç ay içinde gittiği mahalden 
getirilecek şehadetname üzerine sahibine ret 
olunur . 

MADDE 5 — Tuz inhisar idaresi tespit 
edeceği maliyet fiatı üzerinden istasyonlarda 
kendi nam ve hesabına tuz sattırmak için 
münasip bir kumsiyon vererek şimendifer ida-
relerile muamele yapabilir. 



Bütçe Encümeninin tadili 
Tuz İnhisar İdaresine ait bazı muamelâtın 

sureti icrası hakkında kanun lâyihası 
MADDE 1 — Maliye Encümeni tadili 

veçhile kabul 

MADDE 2 — Maliye Encümeni tadili 
veçhile kabul 

MADDF 3 — Maliye Encümeni tadili 
veçhile kabul 

MADDE 4 — Memleket dahilinde hazır-
lanupta tuzlu ve salamura halinde Ecnebi 
memleketlere ihraç olunan balık, peynir ve 
zeytin için sarfedildiği tahakkuk edecek tuz
ların her kilosunun istihsal zamanındaki 
kanunî fiyatından üç ay içinde gittiği mahal
den getirilecek şahadetuame. üzerine beş kuruşu 
prim olarak sahiplerine reddolunur. İşbu me-
vadın ihtiva eylediği tuzun miktarı Maliye ve 
İktisat Vekâletlerince tespit edilecek nisbetlere 
göre tayin edilir. 

MADDE 5 — Maliye Encümeninin tadili 
veçhile kabul 
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bir iddia ile idarei inhisariyeye karşı hasım 
olmayıp anca kkaçak yolunda kendi mallarını 
istimal etmiş olanlar aleyhinde tanzimat dava
sında bulunabilirler. 

MADDF 6 —! Tahsil edilen cezayı nakti-
lerin yüzde ellisine kadar miktarı alâkadar memur 
olmamak şartile muhbirine ve yüzde yirmi 
beşe kadar miktarı da kaçağı derdest emrinde 
hizmeti görülen memurlar ile mesaisi sebk 
edenlere ikramiye olarak verilir. 

MADDE 7 — Tuz inhisar idaresi tespit 
edeceği maliyet fiyatı üzerinden istasyonlarda 
kendi nam ve hesabına tuz sattırmak ve bu 
satış için muayyen bir komisyon vermek sure-
retil Maliye vekâletinin müsaade ve tasdikini 
alarak şimendifer kumpanyalarile muamele 
yapabilir, 

MADDE 8 — Kaçakçılığın meni için 
hudutlardaki memleha ve ambarlarda Maliye 
vekâletinin muvafakati alınarak tuzun fii kanu
nisinden maliyet fiyatına kadar tenzilat yapı 
labilir. 

MADDE 9 — Bu kanunun beşinci ve altıncı 
maddelerine mugayir ahkâm mefsuhtur. 

MADDE 10 -
muteberdir. 

MADDE 11 -
vekili memurdur. 

Bu kanun neşri tarihinden 

Bu kanunun icrasına Maliye 

M. M. V. 
M. Abdülhalik 

Ma. V. 
Ş. Saraçoğlu 
, , . lk..v." 
M. Rahmi 

Ad. V. 
M. Esat 

Ha.V. 
Dr. Tevfik Rüştü 

Na. V. 
Recep 

1-5-929 
Bş. V. 
İsmet 

Da. V. 
-Ş. Kaya 
Mf. V. 

Cemal Hüsnü 
S. İ. M. V. 

İçtimada bulunmadı 

MADDE 6 — Kaçakçılığın önüne geçmek 
için hudutlardaki memleha ve anbarlarda 
maliye Vekâletinin muvafakati alınarak tuzun 
kanunî fiatmdan maliyet fiatına kadar tenzilât 
yapılabilir. 

MADDE 
muteberdir. 

7 — Bu kanun neşri tkrihinden 

MADDE 8 — Bu kanunun icrasına Maliye 
Vekili memurdur. 
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MADDE 6 — Maliye Encümeninin tadili 
veçhile kabul 

MADDE 7 — Maliye Encümeninin tadili 
veçhile kabul 

MADDE 8 
veçhile kabul 

Maliye Encümeninin tadili 

** 





Mardin Mebusu Ati Rıza Beyin, amenejman ve teşcir işle
rinde müstahdem memnrini fenroyeye verHecekye¥miyeler 
hakkında lü

2
5 numaralı kanun tekliîi ve Bütçe Encümeni 

mazbatası 

Esbabı mucibe lâyihası 
Harita memurini fenniyesine Harita Müdüriyeti umumiyesi teşkilâtına dair olan yedinci 

maddesine müsteniden kadrolarla tayin olunan miktarda yevmiye tazminat verilmektedir. 
Vazife itibarile harita memurini fenniyesi vaziyetinde olup ormanların haritalarını almakta ve 
amenejman puanlarım ihzar etmekte olan orman mühendis ve fen memurlarına ise elyevm umumî 
harcırah esaslarına tevfikan seyahat ve ikamet yevmiyesi verilmekle iktifa olunuyor. Alelade 
seyahat ve ikamet vaziyetinden ayri bir hali olan orman mühendis ve fen memurlarının 
ormanlardaki meşguliyetleri müddetince harita memurin fenniyesine kiyasen yevmiye bir 
tazminat almaları muhik olur. Bu itibarla ihzar eylediğim kanun lâyihasının kabulünü arz ve 
teklif eylerim. 1 - 6 - 1929 

Mardin 
AH Rıza 

T. B. M. M. 
B. Encümeni 

Mazbata M 133 
Esas M JU 

Bütçe encümeni mazbatası 
RİYASETİ CELİLEYE 

Mardin Mebusu Ali Riza B. tarafından verilüp encümenimize havale buyurulmuş olan 
teklifi kanunî sahibi teklif ile İktisat Vekili hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Teklifi kanuninin esası ormanlarda harita almak Ve amenejman puanlarını hazırlamak 
işlerile meşgul olan orman memurin fenniyesine de Harita Müdüriyeti Umumiyesi memurini 
fenniyesi hakkında olduğu gibi seyahat ve ikamet yevmiyesi yerine takdir olunacak bir 
yevmiye tazminat itasına ait bulunmaktadır. 

Esbabı mucibesi encümenimizce de muhik görülen teklifi kanuninin esası itibarile muvafık 
görülmüş ve müstacelen ve tercihan müzakeresine müsaade buyurulmak üzere heyeti celileye 
arzına karar verilmiştir. 1/6/1929 

Aydın R. V. 
Elaziz Sivas Yozgat İsparta Kütahya Mühendis İstanbul 

fi. Tahsin M- Remzi Miikerrem Niyazi Asım Mitat Fuat 
Giresun Tokat Samsun Erzurum 
Kâzım A. Şeyki Adil N, Atuf 
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Amenejman ve teşcir işlerinde müstahdem memurini fenniyeye 
verilecek yevmiyeler hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Amenejman ve teşcir işlerinde müstahdem orman memurini fenniyesi hakkı
nda Harita müdüriyeti umumiyesi teşkilatına dair olan 22 nisan 1341 tarih ve 657 numaralı 
kanunun yedinci maddesi ahkâmı tatbik olunur. 

MADDEM — Birinci madde mucebince ormad memurini fenniyesine 1929 malî senesi 
zarfında verilecek yevmiyeler Harita memurini fennlyesi için takdir edilen yevmiyelerin aynı 
olmak üzre İktisat Vekâleti 1929 bütçesinin 795 inci Amenejman ve teşcir masrafı faslından 
tesviye olunur. 

MADD 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 4 — Bu knunun ahkâmını icraya iktisat Vekili memurdur , 
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Sıra No 247 
Muş Vilâyeti teşkili hakkında ^ numaralı kanun lâyihası 

ve Dahiliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları 

16-3-929 

B. M. M Yüksek Reisliğine 

Maş Vilâyeti teşkili hakkında Dahiliye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 
6/3/9?9 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile 
birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifa ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe 
Ummi harpten evvel büyükçe bir kasaba olan Bitlis gerek harp tahribatı ve ahalisinin üçte 

ikisinin hicreti dolayısile halen içtimaî ve iktisadî hayatı sönük ve eski ehemmiyetini tamamen 
gaybeimiş bir haldedir . Kasaba Bitlis deresile buna mülhak diğer_dereciklerin uzunlukları 
boyunca dar ve sarp yamaçlar üzerinde serpinti halinde evlerden kurulmuş olup bir vilâyet 
merkezi olmağa her notai nazardan gayri müsaittir. 

Gerek vaziyet ve kerek kazalariie idarî iktisadî temasları noktai nazardan pek aykırı ve vilâyet 
hududunun bir göşesinde bulunuşu vilâket merkezinin daha müsait ve merkezî bir vaziyete naklini 
icap ettirmektedir. Bugünkü Vilâyet merkezinin Diyaribekir Van yolu üzerinde bulunmasından 
başka hiç bir kıymeti yoktur. Yapılmakta olan Diyari bekir - kulp- muş yoluBitlisin yol üzerinde 
bulunan faydasını haylıca tenkis etuiştir. Binaen aleyhe vilâyet merkezinin idarî, iktisadî, askerî 
noktai nazardan mühim ve vasi bir mıntıkanın tam ortasında bulunan ve her türlü medenî inkişâfa 
müsait olan muşa naklinde bir zararet ve ihtiyacı ka'tî mevcuttur. Markezin nakli dolayısile 
hasıl olan yeni vaziyet icabı Bitlis Vilâyeti ilga edilmiş ve teşkilâtı mülkiyesinde berveçhiati 
tadilât ve tashihatla yeniden Muş vilâyeli ihdas olunmuştur. 

1 - nüfuslarının azlığı ve bitlise olan kurbiyetleri hasebile Mutki ve Hizan kazaları lağve
dilerek birinci sınıf nahiye haline kalbolunmuş ve kaza olark muhafazası icap eden »Bitlise rapt 
edilmiştir,. 

2 - Merbut bulundukları Vilâyet merkezlerine uzaklıkları hasebile idarî iktisadî noktai naza-
zardan mahzurları görülen Çapakcur , Genç , Sason kazalarının Elaziz ve Siirt Vilâyetlerinden 
irtibatıarinin fekkile Muş Vilâyetine ilhakı temin edilmiştir . 

3 - Esaeen Van gölü sahilinde bulunan ve ezher cihet Vanla münasebettar olan Ahlat kazasile 
bu kazaya ve ercişe yakınlığı ve göl vasıtasile Van merkezlerile de teması kolay olan Malazkirt 
kazası Van Vilâyetine ilhak ve Van gölü kenarında bulunarak Ahlata karip olan ve Vanla müna
sebeti olan Tatvan nahiyesi Ahlat kazasına raptedlimek suretile Van gölü bütün hinterlandile 
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idarî, askerî m îk^sadî kaffeîiökatı nazardan Yan Vilayetinin hudotîarı dahiline aiırmıştır' . 
Esbabı rnarbzaden dolayı Muşun bir Vilâyet merkezi olması ve hudotlannda yapılan tadilât ve 
tashihatlâ yeniden bir Vilâyet halini alması lüzumlu görülmüştür. 

T. B. M. M. 
B. Eritilmeni 

Mazbata M 126 
Esas M wh 

Bütçe Encümeni mazbatası 
RİYSETİ CELİLEYE 

Muş vilâyeti teşkili kakkmdaki kanun lâyihası encümenimizcede tetkik olundu. Bu bapta 
Hükümetin esbabı mucibe ve noktai nazarına encümenimizcede iştirak olunmakla beraber 
Mutki kazasının Nahiye haline ifrağından sarfı nazarla kaza halinde ve Malaz kirit kazasile birlikte 
Muş vilâyetinde kalması ve Ahlat kazasile Tatvan nahiyesinin Van vilâyetine raptı ve Hizan 
kazasının birinci sınıf nahiye olarak Bitlis kazasında ipkası muvafık görülmüş ve olveçhie tanzim 
olunanı lâyiha tercihan vemüstacelen raüzaker buyrulmak istirhamıyle Heyeti Celileye arzolunur. 

l/VI/1929 
R. V. 

Aydın Erzurum Tokat Kütahya Samsun İsparta Istanbl 
Mitat ti. Aziz A. Şevki Niyazı Asım Adil Mükerrem Fuat 

Hükûmetin teklifi 
MUŞ VİLÂYETİ TEŞKİLİ HAKKINDA 

KANUN LÂYİHASI 
1 — Bitlis vilâyeti ilga edilmiş ve bu 

vilâyete merbut Bitlis Varto, Bulanık kazala
rından ve Elaziz vilâyetinin Çapakçor ve Genç 
ve Siirt vilâyetlerinin Sason kazalarından 
mürekkep bir Muş vilâyeti vücude getirilmiştir. 

2 — Mülga Bitlis vilâyetine merbut Tatvan 
nahiyesile Ahlat ve Malazkirt kazaları Van 
vilâyetine ilhak olunmuştur. 

3 — Mülga Bitlis vilâyetine merbut Mutki 
ve Hizan kazaları Birinci sınıf Nahiye , haline 
kalpedilerek Bitlis kazasına raptedilmiştir. 

4 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra 
vekilleri Heyeti memurdur. 6/3/029 

M, M.rV. Ad. V. Bş. V. 
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Ma. V. H. V. Da. V, 
Ş. Saraçoğlu T. Rüştü Ş. Kaya 

S. UM. V. İle. V. Na. V. Mî. V. 
Dr. Refik M. Rahmi Recep ti. Vasıf 

Bütçe Encümeninin tadili 
MÜŞ VİLÂYETİ TEŞKİLİNE DAİR KANUN 

MADDE 1 — Bitlis vilâyeti ilga olunarak 
Bitlis/Varto, Bulanık, Malazkirt, Mutki kaza
ları ve Elaziz ve Siirt vilâyetlerinden irtibat
ları kesilen çapakçur, Genç ve Sasun kazala
rından mürekkep muş vilâyeti teşkil ohmmüştur. 

MADDE 2 . — Ahlat kazasile Tatvan nahi
yesi Van vilâyetine ilhak ve Hizan kazası 
birinci sınıf nahiye haline ifrağ olunarak Bitlis 
kazasında bırakılmıştır. 

MADDE .3 —- Bu kanun ı haziran 1929 
tarihinden muteberdir. 

MADDD 4 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
İcra vekilleri Heyeti memurdur. 
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Büyük millet Meclisi Riyaseti celilesine 
Kaçekcılığın men ve takibine ait 1126 numaralı kanunu tadilen Maliye Vekâleti celilesince 

teklif olunan ve icra vekilleri heyetinin 11 mayıs 928 tarihli içtimaında ledettezekkür Adliye 
Vkâleti-celilesifiin mütaleası veçhile tanzim edilen kanun lâyıhasile esbabı mucibe mazbatasının 
ve bu hususa müteallik mütaleanamenin musaddak suretleri leffen takdim olunmuştur. 

muktazasının ifasına ve neticesinin işarına müsaade buyrulmasını rica eylerim efendim. 
Başvekil 
ismet 

(1126) numaralı kanunun tadilini istilzam eden esbap 
1 - Kaçekcılığın men ve takibi hakkındaki kanunun üçüncü maddesinde, kaçakçılık fiillerini 

men ve takip etmek vazifesi ile mükellef olanlar meyamnda inhisar idareleri j memurini zikir 
edilmediği cihetle işbu kanunun tarihi meriyetinden beri memurini inhisariye, men ve takip 
vezaifini ifa edemediklerinden kaçakçılığı itiyat etmiş olanlar ile mücadele kabil olamamakta, 
mezkûr maddede muharrer memurinin bulunmadığı mahallerde ise kaçakçılık efâlinin men'ine 
değil, hatta takibinede imakân bulunamamakta ve memurini mumaileyhimin bulundukları 
mahallerde dahi vazaifi asliye ve münzammelerin kesreti dolayisile doğrudan doğruva kaçak 
vukuatım bihakkın men ve takibe zeman bulamamakta bulunduğundan binnetice kaçakçılık 
tezayüt eylemekte bulunmuştur. 

2 - Beşinci maddesi mucibince taharriyat icrasına maddeten imkân yoktur. Çünkü kaçakçihk 
pek kizli eşkâl ve vesait ile ika edilen efali memnuadan olduğundan taharriyat için delâil 
ve emarat elde edilmesi gayri kabildir. 

Aynı zamanda taharriyat sürat ve maharemiyete mütevakkıf bulunduğundan şuyudan sonra icra 
olunacak taharriyattan bir faide memul değildir ye bu sebepten derdest edilen kaçak mevadı 
inhisariye mıkdarı azalmıştır ki, buda kaçakçıların taharriyat vaki olacağını haber almakta olduk
larına ve kaçak mevaddı taharriden evvel mahalli ahare kaçırmamakta bulunduklarna delil 
teşkil etmektedir. 

3.- On birinci maddesinde kaçak eşya kıymetinin üç misli ağır ceza alınacağı muharrer olup 
kayanin ve nizamatı mahsusasında muharrer cezayi naktilerin ayrica istifa edileceği mezkûr 
değildir. Derdest edilecek kaçak eşyanın kıymetinin üç misli olarak alınacak ceza, inhisar 
kanunlarında mezkûr cezayi naktılere nazazan haizi ehemmiyet olamadığından bu ceza, kaçakçılar 



için, cezadan maksut olan ibreti müessire gayesini temin edememektedir, 
4 - On birinci maddesinde kaçakl mevaddı inhisariyeyi saklamak fi'li (bilmek) ile takyit 

edilmiştir, mevaddı inhisariyenin bazılarının kaçak olanlarının, kaçak olmiyanlarından tefriki, 
istimalde müşkül olabilir isede saklamak filinde bu müşkülat mevzubahs olamaz. Zira sakla-
diğı mevadın ne olduğunu bilen ve bunu bir maksadı mahsus ile saklayan bir kimsenin 

sureti tedarikinden malumata olmamasına ihtimal verilemez. Saklamak filinde bilmek esası kabul 
edilince kaçakçılar aleyhine hüküm istihsali müteassır olur. Çünkü bilerek saklamak filini 
isbat gayri mümkündür, bilerek saklalamak filinin ademi subutu hasebile sadır olacak ademi 
mesuliyet veya beraet kararlarının da kaçakçılara yataklık edenlerin cüretlerini tezyit edeceği ka
çak riievâddı inhisariyeyi saklamaktan içtinap edenlerede cüret bahş edeceği aşikâr bir keyfiyettir. 

5 - On beşinci maddesinde, tanzim edilecek zabıt varakalarının aksi isbat oluncaya kadar 
muteber olduğu uezkûrdur. Halbuki tanzim edilecek zabıt varakalarının sahtelikleri iddia ve 
isbat edilince muteber olması, kaçakçılığın men ve takibi için elzemdir. Çünkü usulü muhake-

matı cezaiye kanun muvakkatinin yüz kırk'' dördüncü maddesi, sahteliği iddia ve isbat olununcaya 
kadar muteber olan zabıt varakalarının mazmun ve münderecatı hilafını isbat için şahid istimaına 

cevaz vermemektedir. Kaçakçılık fili memnuunun iki şahidin, sümmettedarik şahadatile talil oluna
bilecek zabıt varakalarile her fili memnuun tecziyesi kabil olamazki bu da kaçakçılar ile tam 
ve kâmil bir mücadele için kâfi değildir . 

6 - On altıncı madde ise, inhisar memurlarının zabıt varakası ve hata fezleke tanzim edebil
meleri imkânım selbetmiş memurinirusumiye ve zabita bulunmiyan mahallerde kaçakçılık filinin 
delâilin cemine, zabıt varakası tanzime, kaçak mevadi inhisariyenin^ müsaderesine imkân 
kalmamıştır . 

7 -On yedinci madde, yalnız müsadereyi veya . eezaî naktiyi müstelzim ef'ali memnuanın 
idare hey'etlerinde rüyetini amirdir. İdare hey'etinin bir ceza mahkemesi gibi bu işler ile meşgul 
olamîyacağı, bir çok düaviniıı vaktiü zamanile intaç edilememesiyle tehakkuk ettiği gibi idare 
hey'etlerine ait mesailin ademi vazife kararile muhakeme, müteallik hususatm da 
kezalik ademivazifa kararile idare hey'etlerine tevdi edilmesi yüzünden esas davaya kirişilerek 
aradan aylar geçmiş ve bu kabil mukarreratın idare hey'etlerinden sadır olanları vukubulan 
itiraz üzerine Şurayı Devlete, muhakimce ittihaz edenleri de sebkeden talep üzerine mahakemei 
temyize gönderilmiştir. Kaçakçılık ef'aline müteallik muhakematm sür'atle intaci ve sadir olucak 
kararların da yine süratle infazı matlup ve müstelzem olduğu halde kazaî iki merci mevcud 
olmasından dolayı vazife ve selâhiyete müteallik ictihadat yüzünden dava ile hukûm arasında bir 
çok zaman güzeratım istilzam eden noktai nazar ihtilâtları tehaddus etmiştir. 

8 - On dokozuncu maddesinde, zabıt varakalarının ve evrakı tahkıkıyei ibtidaiyenin muktazi 
takibatın icrası zımında müdei umumiliğe tevdi olunacağından bahsedilmesi ve bu kabil 
deavide inhisar idarelerinin müddei şahsî sıfatı davet edilmemesi ikame edilen davalardan 
inhisar idarelerinin haberdar olamamalarım ve binaen aleyh rnüddei şahsî sıfatı iktisap ederek 
takibatta bulunamamalarını istilzam eylemektedir. Cezai naktilerin tahsili için muamelâtı 
icraiyeyi takip ile mükelef bulunan inhisar memurlarının deavinin takibatı ile de alâkadar olmaları 
icap ettiği halde inhisar memurlarına zabıt varakası, fezleke tanzimine salâhiyet verilmediğinden 
bazı müddei umumiler hukukku umumiye namına takibat icra ettikleri kanaatini izhar etmekte 
inhisar idarelerini ve memurlarını davalardan haberdar etmeğe lüzum gürülmemektedirler. 

9':-T Yirmi İkinci madde mükerrirlerin sürgün cezası ile tecziye edileceklerinden bahisdir. Yirmi 
yedinci maddesinde ise kanunun ceza ahkâmının tatbik olunacağından bahsedilmekdeder. Halbuki 
ceza kanununun ağır cezayi naktiyi müstelzim efali memnuanın tekerrürüne müteallik olan 
maddesinde sürgün cezası yukdur, yalınız bir misil zam vardır . 

10 -Mezkur kanunda inhisar kanunlarının tâdil veya ilga edilmeyen ahkâmının baki olup 
olmadığı hakkında bir kayt ve sarahat mevcud olmadığından kavanini maruza ahkâmı cezaiyesi ile 
hükmedilip edilmeyeceğinde teredüd edilmekte, bu da tatbikatda aynca müşkülatı dai olma-
katdır. aynı zamanda kanunun birinci maddesinde muharrer olan ef'al memnuanın kaffesi hakkında 



ahkâmı cezaiye kısmında ceza mevcud olmaması da tatbiki ceza hususunda tereddütleri mucip oİmu|, 
ahiren Mahkemei Temyiz Üçüncü Ceza dairesinden sadır olan bir karar da bu tereddüdün varit 
olduğunu teyit eylemiştir. Bu cihet temyizen kararı mezkûr sadır olmadan evvel nazarı dikkate 
alınmiş, lâyihanın ahkâmı cezaiye kısmı bu baptaki tereddüdü izale edecek bir surette tanzim 
edilmiştir. 

Esbabı maruzaya binaen kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki kanunun bir çok mevaddımn 
kaçakçılar ile Hükümetin arzu ettiği bir şekilde mücadele edilebilmesini temin edecek surette 
tadil ve bazı maddelerinin tayyedilmesine mecburiyet hasıl olmuş, ve bu esasat nazarı dikkate 
alınarak yeniden bir lâyihai kanuniye tanzim edilmiştir. İşbu lâyihaya tatbikatta tesadüf edilen 
müşkülâtı refedecek maddeler ( Mevaddı müteferrika ) kısmına ilâve olunmnş, ahzedilecek cezayi 
naktilerin muhbir ve musadırler ile hizmetleri mesbuk olanlara inhisar idarelerince takdir 
edilecek nisbetler dairesinde akabi tahsillerinde hemen tesviye olunacağının tasrihi de pek gizli 
bir surette kaçakçılık yaparak hazineyi ızrar edenlerin biran evvel haber alınabilmesi ve muztır 
fealfyetlerine nihayet verilebilmesi noktasından faideli görülmüştür. 

Adliye vekâleti eelil esinden yazdan mütaleaname suretidir 
Kaçakçılığın men ve takibi hakkında yeniden tanzim olunup lieceltetkik tevdi buyrulan 

kanun lâyihası tetkik olundu. 
1 - Mezkûr lâyihanın ahkâmı umumiye kısmının dördüncü maddesinde «B» fıkrası ile nahiye

lerde ve jandarma karakolu bulunan köylerde hususî mesakine duhulün izne mütevakkıf olduğu 
zikrolunmuş iken jandarma karakolu bulunmiyan köylerde tahriyatm muhtar ve heyet huzurile 
yapılacağı bildirilerek iznin ademi lüzumu ihsas olunmaktadır. Şu halde fıkranın daha açık bir 
ifade ile köylerde izine lüzum olmadığı ve ancak esnayi taharride muhtar veya heyeti ihtiyariye 
âzasından birinin huzurunun meşrut bulunduğu şeklinde yazılması münasip görülmüştür. 

2 - Kezalik mezkûr dördüncü madde hususî mesakinde talıarriyat için istihsal müsaade usul 
ve kaidesini koyduğu halde işbu maddenin <r C » fıkrasmde meşhuden vuku bulan kaçakçılarda 
taharriyat için mezuniyet almağa lüzum olmadığı yazılıdır. 

a Meşhuden » tabiri tatbikatta maddenin ilk fıkrası ahkâmını iskat edecek bir mahiyet 
alabileceği gibi kaçakçılığı takıp ile mükellef olan memurların meşhuden tabirine verecekleri 
manaya göre kezalik tatbikatta izin alınup alınmamak noktasında muhtelif içtihattan husule 
gelecektir. Mahaza kaçak eşyayı hamilen eve girdiği görülen bir kaçakçının izin alıncaya kadar 
kaçak eşyayı kaçırması veya imha etmesi de melhuz bulunduğundan ve masuniyeti mesakini 
himayeye matuf izinin bu şekilde vukubulan tahriyata kadar teşmiline de bir sebebi kanunî 
olmadığından her türlü iitibası ref etmek için meşhuden tabiri yerine «. kaçak eşya ile greri 
iken görüldüğü » şeklinde fıkranın tadili muvafık olur. 

3 - On üçüncü maddede tadat olunan kaçakçıların eşhası saireden daha ağır bir ceza ile teczi
yeleri her halde sıfat ve mesleklerinin fili mezkûru ikada tesir ve kuvveti sebebile olacağından 
bu hususun bir unsuru cezaî olarak maddeye ilâvesi muvafık olur. 

Kezalik mezkûr maddede kaçakçıların « mevadı anifede muayyen olan hapis cezalarının 
haddi âzamisile cezalandırılacağı » yazılıdır. Mevadı anüfe tabirile maksut olan maddeye intikal 
düşvar ve tatbikatta mucibi müşkilât olacağından bunun açıkça gösterilmesi muktazi bulun
muştur. Bundan başka bu kabil kesan için mevzu haddi âzam ceza miktarı pek ağır olacağın
dan bunun sıfat ve meslek mezkûru haiz olmıyanlar için takdir olunacak cezaya muayyen bir 
nisbet ilâvesi suretile tertibi tatbikatta daha müfit netayiç istihsalini mucib olacaktır. 

4 - On yedinci madde gayrin filinden bir diğerin mesuliyeti maliye haricinde cezaen mes
uliyetini kabul ve ifade etmektedir ki ceza ahkâm ve mevzuatı esasiyesine muhaliftir. 

5 - On dokuzuncu maddede mükerrerler hakkında mevzu cezanın türk ceza kanunu ahkâmı 
dairesinde tetkik ve tayini münasiptir. Yalnız maddenin ( üç veya müteakip defalar . . , ) 



_ 4 -
nkrasiriın kaçakçılığı rnen'i tekerrürü için esaslı bir tetbirden madut olacağı cihetle ipkasında 
beis görülememiştir. 

6 -. Yirminci maddede yazılı cezayi nakdinin « azamî hadde göre » hafif cezayı nakdi 
olarak tayini muvafıktır. 

7 - Yirmi ikinci nıaddede kaçakçılığa mahkûm olan eşhas hakkında tecili mücazat ahkâmının 
tatbik edilmiyeceği yazılıdır. Esasen tazminat kabilinden olan bu kabil cezayi nakdilerin tecile 
tabi olmiyacağı Türk ceza kanununun doksan ikinci maddesinde muharrer olduğundan ve 
hapse müteallik mücazat hakkında kanunun bir takım kuyut ve şurut tahtında vaz ettiği ahkâmı 
umumiyenin ihlâli savap görülmediğinden zikrolunan tecili mücazat kaydının maddeden ihracı 
münasip olur. 

.8 - Yirmi üçüncü maddede yazılı zabıta nezareti altında tutulmak hususu ceza ahkâm ve 
kavaidi umumiyesile kabili telif olmadığından ve belki bu kabil kesanın heman mahkemeye 
savkleri ve mevkufen muhakemelerinin icrası ahkâmı kanuniyeye muvafık düşeceğinden madde
nin zikrolunan son fıkrasını bu veçhile yazmak icap eder. 

g - Yirmi dördüncü maddede mevadı inhisariye kaçakçılığını men ve takip ile mükellef 
olan memurlar tarafından bu bapta tanzim olunacak zabıt varakalarının sahteliği isbat edilinceye 
kadar muteber ve mamulbih olacağı yazılıdır. Halbuki bu maddeyi takip eden yirmi beşinci 

maddede ise bu memurların yüzde elli nisbetinde aledderacat o kaçak cezayi nakdisinden ikramiye 
alacakları muharrerdir. Mükâfatı naktiyeye mazhar olan muhbirlerin hadisedeki alâka ve 

menfaatları nazarı dikkate alınarak ifadelerinin mesmu ve muteber olmiyacağı usulü muhakematı 
cezaiye kanununun iki yüz yetmiş üçüncü maddesi emir ve mukteziyatından iken diğer taraftan 

burrların tanzim edecekleri zabıt varakalarının sahteliği isbat olunnucaya kadar mamulbih olmasını 
iddia ve kabule hiç bir esası hukukîye temas etmemekle asla şayanı tecviz görülemez, lâyihanın 
mevadı sairesinde mucibi tenkit bir cihet görülemediği maruzile iadeten takdimi huzur 
sarnileri kılındı efendim hazretleri. 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 

Karar M 15 5\l\l929 
Maliye Encümeni mazbatası 

RİYASETİ CELİLEYE 
Kaçakçılığın men ve takibine ait kanun lâyihası encümenimizde tetkik ve müzakere olundu. 
Kaçakçılığın men ve takibine ait 21 mayis 928 tarih ve 1126 numaralı kununun tadili 

serlevhada mevzuu bahsedildiği, ve birinci madde ile diğer bazı yerlerde gümrük kaçakçılığını da 
alâkadar eder fıkralar görüldüğü, halde diğer hükümlerin hasseten inhisara taalluku anlaşılarak 
hükümetten keyfiyet sorulmuş ve hükümet tarafından verilen izahatla yeni teklifin inhisarı 
istihdaf ettiği zikredilmiştir. 

Kaçakçılığın men ve takibine ait olan kanunun gümrüğü de alâkadar etmesi ve bu defa 
tadil dolayısile gümrüğe taalluk eden hükümlerin de göz önünde tutulması ve mahiyeti itibarile 
ay m ehemmiyeti haiz olan gümrük kaçakçılığının men ve takibi emrinde ittihaz edilecek 
tedbirlerin inhisar kaçakçılığına müteallik tedbirlerle muvazi ve ahengi bulunması, lâzım 
görülmüş ve tetkikat neticesinde, gümrüğe taalluk eden hükümler arasında da tadili icap eden 
bazı hükümlerin mevcut olduğu ve gümrük kaçakçılığı mevzuuna girilmediği takdirde bazı 
tenakuslara tesadüften hali kalınmayacağı anlaşılmıştır. 

Bu mutalealar sebebile, encümenimiz ilk evvel hükümetin teklifi üzerinde çalışarak inhisarı 
alâkadar eden hükümlerin tetkik ve müzakeresini, ve sonra da her iki nevi kaçakçılıkla alâkadar 
hükümler arasındaki ahengin muhafazasını muvafık görmüştür. Bu suretle hareket neticesi, 
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kaçakçılığın meri ve takibi hakkındaki mevcut kanunun değişmîyecek nûkûmlerinin mahdut 
kaldığı dikkati celpetmiş, ve bu hükümleri ihtiva eden maddelerin de yeni kanunda cem'ini, 
encümen kolaylık olmak üzere kabul eylemiştir. Eski kanunun., tevhidi, tabiî olarak madde 
adedini tezyit ve numaralarını tepdil eylemiştir. Lâyihanın, tanziminde ve mevcut kanundan 
alınan maddelerin naklinde mümkün olduğu kadar terkip kolilanlmaması ve açık türkçe yazılması 
iltizam edilmiştir. . . . . . . . . 

Yapılan tadilât sebepleri aşağıda tafsil edilmiştir: 
Madde 1 — Hükümler arasında tedahül olmasın diye fıkralara ve fıkralar da numaralara 

ayrılarak tanzim edilmiştir. ( Bilerek kabul etmek, veya satın almak ) tabirleri eksik görülmekle 
ilâve edilmiş ( her nevi kopya kâğıdı mutlak olarak ) zikredildiği takdirde yazı makinelerinde 
ve sair her hangi bir suretle istimali icap edecek kâğıtların da aynı kayda gireceği düşünülerek 
( ithali memnu her nevi kopya kâğıdı ) şeklinde tadil edilmiştir. 

Madde 2 — Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 3 — Kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki kanunda kaçakçılığı men ve takip ve 

tahkik ile mükellef oldukları zikredilenler meyanına yalnız inhisar memurları ilâve edilmiş 
olduğundan eski kanunun bu maddesi aynen alınarak Hükümetin teklifi veçhile bunlar 
meyanına inhisar memurları ilâve olunarak madde ona höre tanzim kılınmıştır. 

Madde 4 — Bu madde Hükümetin teklif: eylediği kanun lâyihasından ve halen hükmü 
mer'i bulunan kaçakçılığın men'i kanununun 3 üncü maddesi hükmile tevhiden tanzim 
olunmuştur. 

Madde 5 — Mevcut kanunun ikinci maddesi aynen nakledilmiştir. 
Madde 6 — Men ve takip vazifesile mükellef olanların taharride salâhiyetlerini göstermek 

üzere müstakil bir madde olarak tanzim edilmiş ve taharrinin şartları ayrı maddelere 
bırakılmıştır. 

Madde 7 — Hükümetçe teklif edilen 3 üncü maddenin mazmunu yedinci madde olarak 
tespit edilmiştir. 

Madde 8 — Hükümetin teklif ettiği maddeyi tadilen ve mevcut kanundan rüsumata taalluk 
eden kayıtlenn nakil ve ilâvesi suretile tanzim6 edilmiştir. Mesken taharrisi için şehir, kasaba 
ve nahiyelerde; mahallin en büyük mülkiye memurunun izni ve karyelerde muhtar veya 
vekilinin izni ve huzuru esasi kabul edilmiştir. Tasrih edilen ahvalde gece taharrisinin de 
salâhiyettar makamların iznile yapılması muvafık görülmüş ve bunu temin edecek bir kayt 
ilâve edilmiştir. Mesken taharrisi hakkında gümrük kanununda mevcut ahkâm dahi nazarı 
dikkate alınarak (mesken taharrileri adlî zabita veya muhtar veya ihtiyar hey'etleri âzasından 
biri huzurile yapılır ) kaydı da ilâve olunmuştur. 

Madde 9 — Teklif edilen dördündü maddenin H fıkrası müstakil bir madde olarak tanzim 
edilmiş ve bu maddede muharrer mahallerin ancak umuma açık oldukları müddetçe izinsiz 
taharri edilebilecekleri tasrih olunmuştur . 

Madde 10 — Taharri usulünün ve icrası suretinin talimatle tespitila memurların halkı izaç 
edecek şekil ve surette taharrilerine meydan verilmemesi lâzım görülmüş ve bu hususda bir 
talimat yapılması için bu madde encümence ilâve editmiştir. 

Madde 11 — Bu madde mevcut kanunun dördüncü maddesinin aynen nakli suretile vücut 
bulmuştur . 

Madde 12 — Teklit edilen beşinci madde ile mevcut kanunun buna taalluk eden ahkâmının 
tevhidi suretile teritip edilmiştir. 

Madde 13 — Teklif edilen altıncı madde bilumum kaçakçılığın aynı cezalarla tecziyesi esası 
kabul edilmiştir. Ancak, kaçak eşyayı bizzat istimal ve istihlâk edenlerle bu maksat için 
nezdinde bulunduranları, kaçakçılığı meslek ittihaz edenlerden tefrik etmeyi muvafıkı adalet 
görmüş ve maddeyi ona göre tadilen tanzim eylemiştir. 

İnhisarı duhan kanununun kırk beşinci maddesinin müzeyyel fıkralarında yazılı fiiller için 
hapis cezasının tatbikini muvafık görmemiş ve bu istisnayi kaydeylemistir . 



Madde 14 — Teklif edilen!yedinci maddeye teşekkülün tarifi ilâve edilmek suretile tanzim" 
olunmuştur. 

Madde 15 — Teklif edilen »sekizinci madde kabul edilmiştir. 
Madde 16 — Teklif edilen dokuzuncu madde kabul edilmiştir. 
Madde 17 — Teklif edilen onuncu maddenin (A, B, C ) fıkraları tevhiden bir madde 

olarak tanzim edilmiş ve bu maddenin gümrük idaresine de şümulünü ifade edecek bir kayit 
ilâve olunmuştur . 

Madde 18 — Teklif edilen onuncu maddenin D fıkrası ayrı bir madde olarak yazılmıştır. 
Madde 19 — Teklif edilen 11 inci madde kabul edilmiştir. 
Madde 20 — Teklif edilen onikinei madde kabul edilmiştir. 
Madde 21 — Teklif edilen on yedinci madde muharrer nakdî cezalar 25 liradan ikiyüz 

liraya kadar hafif ceza olmak üzere tadil edilmiştir. 
Mdde 22 — Teklif edilen onsekizinci madde kabul edilmiştir. 
Madde 23 — Teklif edilen ön dokuzuncu madde kabul edilmiştir: 
Madde 24 — Mevcut kanunun altıncı maddesini ( D ) fıkrasından maddesi nakl edilmek 

suretile tanzim edilmiştir. Mezkûr (D) fıkrası hükmü bu kanunun sari hükümlerle temin edilmiştir. 
Madde 25 — Mevcut ksnunun 7 inci maddesi (A) fıkrasındaki ( inhisrr şirket veya idarele

rine ait eşya) kaydı çıkarılmak, suretile nakledilmiştir. Mezkûr fıkraya mevzu eden inhisar 
eşyasının memlekete ithal veya memleketten ihracı memnu eşyaya kıyasını encümen muvafık 
görmüştür. 

Madde 26 -r Mevcut kanunun ı ı İnci maddesinin yerine kaim olmuştur. 
Madde 27 — Mevcut kanunun 14 üncü maddesi yerine kaim olmuştur. 
Madde 28 — Mevcut kanunun 23 üncü maddesi nakledilmiştir. 
Madde 29'— teklif edilen lâyihanın 16 inci maddesi kabul edilmiştir, ve gümrük kanununun 
Madde 30 — Teklif edilen lâyihanın on altıncı maddesi kabul edilmiş. 

84 üncü maddesi ahkâmınin inhisar kaçakçılığında mükerreren kullanılan nakliye vasıtalarına 
teşmili muvafık körülmüştür. 

Madde 3i — Teklif edilen 20 inci maddede kabul edilmiş ve maksadı tasrih için beyiye 
teskere ve ruhsatnameleriinn/İnhisar idarelerince iptal edileceği, kaydı ilâve olunmuştur. 

Madde 32 — Teklif edilen 21 inci madde kabul edilmiştir . 
Madde 33 —Teklif edilen 13 üncü madde kabul edilmiş, yalınız hükûmei veya belediye 

veya inhisar idareleri memurları hakkındaki hükmün teallüku itibarile 34 üncü maddeye nakl 
olunmuştur. * 

Madde 34 — jVlevcut kanunud 13 üncü maddesi nail ve buna otuz üçüncü maddede zikr 
edilen kayıt ilâve^öludmuştur. 

Madde 35 —- Kaçak madde taharrisinde vazifesini sui istimal edenler hakkında Türk ceza 
kanununun 240 inci maddesi hükmünün tatbik edileceğinin hususî bir madde halinde bu kanuna 
dercini encümen muvafık görmüştür. 

Madde 36 — mevcut kanunun 24 üncü maddesine teklif edilen 2 inci maddenin son fıkrası 
ilave edilerek tanzim edilmiştir. 

Madde 37 — Mevcut kanunun 15 inci maddesine ( veya bu kanunda yalı memnu fiilleiri) 
ibaresi ilâve edilerek tanzim olunmuştur. 

Madde 38 — hususî kanun ve nizamlarda yazılı nakti cezaların o kanunlarda gösterilen şekil 
ve suretlerle tahsil edeileceğini ifade ve temin için bu madde yeniden tanzim olunmuştur. 

Madde 39 —- Mevcut kanunun 18 inci maddesinden naklolunmuş ve bu madde hükmünü 
tavzih için ( hukuku şahsiyeden ve tazminat nevinden olmayan ) kaydı ilave olunmuştur. 

Madde 40 — Teklif edilen yirmi üçüncü maddedeki ( Mevkufen muhakemesi icra edilmek 
üzre hemen mahkemeye sevkolunur ibaresi « Hemen muhakemesi icra edilmek üzere mevcuden 
mahkemeye sevkedilir » şeklinde tadil olunmuştur 

Madde 42 — Mevcut kanunun 21 inci maddesi nakledilmiştir. 
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Madde 43'— Teklif edilen yirmi beşinci maddede nakti cezaların yüzde ellisinin ikramiye 
olarak tevzii gsterilmiş isede encümen bu hususta üç esasın tadilen tespitini muvafık görmüştür. 

A - cezayi nakdilerden azamî olarak yüzde ellisinin tevzii. 
B - Tevzi edilecek miktarın muhabirler, müsadirler, va kaçağın takıp ve derdestinde hizmeti 

geçenlerden ibaret olan üç sınıf arasında mütesaviyen taksimi. 
C-İkramiyeye müstahak olabilmek için kaçağında takip ve derdestinde de sebkedecek hizmetin 

müsadere filinden eveline ait olması. '• .,t-- ... ' 
Madde 44 — Mevcut kanunun 26 inci maddesi nakıloİunmuştur. 
Madde 45 — İnhisar kanunlarının ikramiye verilmesine taaluk eden maddelerinin refine ve 

teklif edilen lâyiha ile birleştirildiği cihetle kaçaklığın meni hakkındaki meri kanun hükmünün 
ve bu layiha ahkamına mugayir olarak diğer kanunlarda mecut hükümlerin ilgasını ifade için 
Tanzim edilmiştir. ' 

Madde 46 — Teklif edilen 28 inci maddeye mukabildir. 
Madde 47 — Teklif edilen 29 uncu madde yerine kaim olmuştur. 

Âza Âza Âza Âza Âza Kâ. M. M. Reis 
A. Hilmi T. Fikret Emin Rasih Fuat İmzada bulunmadı İmzada bulunmadı Ali Rana 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni S\5\1929 

Esas M 2M 
Adliye Encümeni mazbatası 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Kaçakçılığın men ve takibine ait 1126 numaralı kanunu tadilen Maliye Vekâleti tarafından 

hazırlanup Bş. V. in 21/5/928 tarih ve -22İ3 numaralı tezkereşile Ad. E. ine tevdi edilen kanun 
lâyihası Maliye Eucümeninin tadilât ve esbabı mucibesiyle birlikte Maliye Vekâletinden imza 
edilen mahsus memuru huzurile tetkik ve müzâkere olundu. 

Umumî surette kaçakçılığa müteallik olmak üzre ve inhisar mevaddiyle gümrük kaçakçılığına 
ait hükümler arasında bir mübayenete mahal kalmamak maksadiyle lâyihada Maliye Encümeni
nin icra ettiği tadilât Encümenimizce de münasip ve muvafık görülmüştür. 

Lâyihanın cezaî hükümlerine dair olan maddelerinde ceza nisbetleri üzerinde bazı tadiller 
yapılmış ve bilhassa 34 üncü maddede yazılı kaçakçılık ve memnu efale mütecasir olan veya 
iştirak yahut bilerek müsamaha eden Devlet veya resmî idare ve müesseseler memurları ile 
Jandarma ve hudut muhafaza efradı haklarında ceza kanununun umumî hükümlerinden daha 
şedit olmak üzre tayin edilen cezanın şiddetini tebyin için haddi asgarileri gösterilmiş ve 
bunlardan hususî hükümlere göre tazminat mahiyetinde olan para cezaları da ayrıca alınacağın
dan lâyihadaki maddenin son fıkrasında yazılı olup ceza kanununun cürüm ve cezaların içtima-
ına müteallik hükümlere matuf kısmın münasebet ve lüzumuna kail olmıyan Encümenimiz 
bunun tayyini muvafık görmüştür. 

Bir de lâyihada geçen bazı tabirler diğer kanunlarda ıstılah olarak kabul edilen şekillerine 
göre teptil edilmiştir. 

Lâyihanın bu tadillerle kabulü ittifakla kararlaşmış olmakla havale mucibince Bütçe 
Encümenine tevdii jarzolunur. 

Âza Âza Âza Âza Kâ. M. M. Ad. E. Rr 
Balıkesir Kayseri Zonguldak Balıkesir Yozgat Kocaeli Manisa 
Sadık Reşit Nazif O. Niyazi A.fiamdl Selâhattln Mustafa Fevzi 

Âza £za Âza Aza s Âza Âza 
Manisa Mardin Konya Sinop Kocaeli Bayazıt 
•Kental İrfan Ferit Refik Rt İşmU f¥pp ŞeM 
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B. Encümeni 
Mazbata M 141 

Esas M ^h 
Bütçe-Eııcümeııi mazbatası 

RİYASETİ CELİLEYE 
Kaçakçılığın men ve takibine ait 1126 numaralı kanun tadilen tanzim olunup Baş vekâletin 

2I |S numaralı tezkeresile gönderilen kanun lâyihası Maliye ve Adliye encümenlerinin mazbatalarile 
encümene havale buyrulan kanun lâyihası alâkadar memurlar harzır oldukları halde tetkik ve 
müzakere olundu . 

Hükümetin esbabı mucibesinde dermeyan olunan mütaleaya iştirak eden encümenimiz 
Iâyihayi kanuniyeyi Adliye encümeninin tadilâtı dairesinde esas itibarile kabul etmekle beraber 
ceza nisbetlerile kaçak eşyadan muhbir ve müsadir ve saireye verilecek ikramiyeler hakkındaki 
maddelerde bazı tadilât icrası muvafık görülmüş ve tadilâtı vakıa üzerine yeniden hazırlanan 
kanun lâyihası; tercihan ve müstacelen müzakere buyrulmak ricasile heyeti celileye takdim 
kılınmıştır. 2/6/929 

R. V. 
Samsun Bursa Kütahya Yozgat Erzurum İsparta Aydın istanbul 
Adil Dr, Ş. Luifi Niyazı Asım S, Sim Nafi Ataf Mükerrem Mühendis Fuat 

Mitat 

Hükümetin teklifi 
Kaçakçılığın men ve takibine ait 1126 numaralı 
kanunun bazı mevadını muaddil kantin lâyihası 

Ahkâmı umumiye 
1 - Kavanin venızamatı mahsusa ile inhisar 

altında bulundurulan mevadı kanunen ve nıza-
men mezun ve selâhiyettar olmaksızın türkiye-
ye idhal eylemek ve ya memleket içinde bir 
mahalden diğer mahalte nakl veya imal etmek 
veya satılığa çıkarmak veya satmak veya her 
nerede olursa olsun saklamak veya kaçak 
mevadı irıhisariyeyi bilerek ( kaçak tütün ve 
sigara ve kopye kâğıdı da alel'ıtlak ) istimal 
ve istihlâk etmek ve kezalik kanunen veya 
Hühûmetle akt edilen mukavelâtı mahsusaya 
müsteniden dahilde mevadı inhisariyeyi imale 
mezun veya haizi ruhsat ve selâhiyet olmaksızın 
mevadı mezkûreyi imal için hariçten alât ve 
edevat idhal ve bu alât ve edevatı dahilde imal 
veya nakil veya bunları istimal veya hıfzetmek 
ve kavanini mahsusası icabmca rüsumdan muaf 
olarak ve dun resimle bazı mesalik erbabına 

umuru mayyenede kullanılmak üzrç verilen mevadı 

Maliye Encümeninin tadili 
Kaçakçılığın menH ve takibi hakkında kanun 

lâyihası 
FASIL - 1 

Umumî hükümler 
MADDE 1 — Aşağıda sayılan fiilleri işle

mek kaçakçılıktır : 
A -Gümrük resmine tabi veya ithali mem

nu eşyayı gümrük muamelesine tabi tutmaksı-
zın her ne tarik ve şekilde olursa olsun Tür-
kiyeye ithal etmek, veya Türkiyeden ihracı 
memnu veya resme tabi maddeleri Türkiyeden 
kanunî muamelesini ifa etmeden çıkarmak, 

B - Hususî kanunlar ve nizamlarla devlet 
inhisarı altında bulundurulan maddeleri mezun 
veya selâhiyettar olmaksızın: 

1 - Türkîyeye ithal etmek, 
2 - Memleket içinde bir mahalden diğer 

mahalle nakletmek, 
3 - Her nerede olursa olsun saklamak, 
4 - Satılığa çıkarmak, veya satmak, 
5 - Bilerek kabul etmek, satın almak , is

timal veya istihlâk etmek (Tütün ve, sigara 
kâğıdı ve ithali memnu her nevi kopya kâğıdı 



Adliye Encümeninin tadili 
Kaçakçılığın men-1 ve takibi hakkında 

kanun lâyihası 
FASIL - i 

Umumi hükümler 
MADDE 1 — Aşağıda sayılan fiilleri işle

mek kaçakçılıktır: 
A - Gümrük resmine tabi veya ithali 

memnu eşyayı gümrük muamelesine tabi tut-
maksızın her ne tarik ve şekilde olursa olsun 
Türkiyeye ithal etmek, veya Türkiyeden ihracı 
memnu veya resme tabi maddeleri Türkiyeden 
kanunî muamelesini ifa etmeden çıkarmak, 

B - Hususî kanunlar ve nizamlarla Devlet 
inhisan altında bulundurulan maddeleri me
zun veya selâhiyettar olmaksızın: 

1 - Türkiyeye ithal etmek, 
2 - Memleket içinnde bir mahalden diğer 

bir mahalle nakletmek 
3 - Her nerede olursa olsun saklamak, 
4 - Satılığa çıkarmak veya satmak, 
5 *.Bilerek kabul etmek/satın almak, istimal 

yeyâ istihlâk etmek 
( Tjitün ve sigara kâğıdı ve ithali memnu 

Butce Encümeninin tadili 
Ka&kplığın\ meni ve takibi hakkında kânun* 

' " ' FAStk - 1 
Umumî hükümler , 

MADDE 1 — Aşağıda sayılan fiilleri işle
mek .kaçakçılıktır . 

A-Her hangi bir maddeyi veya eşyayı 
gümrük muamelesine tabi fcutmaKsızın TMiyeye 
idhal veya Türkiyeden ihraç eylemk',.. 

B - Türkiyeye idhali veya Türkiyeden ihracı 
memnu olan her hangi bir madde veya eşyâyi 
Türkiyeye idhal veya Türkiyeden ihraç, 

C - Knunen Devlet inhisarı altında bulunan 
maddeleri mezun veya salâhiyettaj olmaksızın: 

1 - Türkiyeye idhal etmek, 
2 - Memleket içinde bir mahalden diğer 

mahalle nakletmek , 
3 - Her nerede olursa olsun saklamak, 
4 - Satılığa çıkarmak veya satmak, 
5 - Bilerek kabul etmek, satın almak, istimal 

veya istihlâk etmek (tütün ve sigara kâğıdı ve 
idhali memnu her nevi kopya kâğıdı mutlak 
olarak), 



inhîsariyeyi mavazaı lehinin gayrisinde istimal 
etmek veya satmak veya buuları bilerek satın 
almak veya mevadı mebhuseyi hakkı kanunisi 
olmaksızın veya hakkı kanunisinden fazla olarak 
her hangi bir suretle almak veya bu bapta 
beyanname imla etmek ve tasdik ettirmek 
kaçakçılıktır. 

2 - Bilumum memurini devlet ile belediye 
ve idarei hususiye ve Hükümete ait müessesat 
memurin ve müstahdimini ve alelumum ma-
hallat ve köy muhtar ve heyeti ihtiyariye âzası 
mahallât, kır ve orman bekçileri köy korucu
ları kaçakçılık efalini ihbara mecburdurlar. 

Rüesayi memureyin mülkiye ile Polis müdür 
komser, ve muavin ve me'murları ve jandarma 
zabitari ve efradı ve hudut ve sevahil muhafaza 
kıtaatı zabıtan ve efradı ve inhisar memurları 
kaçakcilik efalinin meni ve takip ve tahkiki 
ilede mükellef olup bunlar tarafından tanzim 
olunacak zabıt verekalari bilâte'hir ait olduğu 
inhisar idaresine tevdi edilir. 

İnhisar memurlarına ve işbu maddede ka
çakçılığı men ve takip ile mükellef oldukları 
musarrah olanlara muavenet için indehktiza 
rüesâyrmemurini mülkiye tarafından vaki ola
cak talebi tahriri üzerine en .yakın askerî 
kumandanı muktezi kuvvei askeriyeyi derhâl 
tefrik ve sevkeder. 

İşbu maddede tadat olunan vazaift ifada 
ihmal ve terahisi görülenlerden köy muhtarla-
rile ihtiyar meclisi âzası hakkında köy kanu
nunun 27 inci maddesi ve diğerleri hakkında 
ceza kanununun ahkâmı mahsusası tatbik 
olunur. 

Taharriyat. 
3 —- Kaçakçılık vukuatım men ve takip 

ve tahkik ile mükellef olan memurin, şüphe 
edilen her bir denk ve sandıkta veya nakle 
hadim vesaiti sairede taharriyat icrasma 

mutlak olarak ), 
6 - Türkiye dahilinde imal etmek, veya 

imal için hariçten alât ve edevat ithal etmek, 
ve yahut alât ve edevatı dahilde imal veya 
nakletmek, veya istimal veya hıfzetmek, veya 
failin istimaldeki maksadını bilerek tedarik 
etmek, 

D - Hususî kanunları mucibince rüsumdan 
muaf olarak veya az resimle bâzı meslek erba
bına muayyen işlerde kullanılmak üzere verilen 
inhisar maddelerini: 

1 - Tahsis edildikleri yerlerden başka yer
lerde kullanmak veya satmak, 

2 - Bilerek satın almak, 
3 - Kanunî hakkı olmaksızın, veya kanunî 

hakkından fazla olarak almak veya bu hususta 
beyanname doldurmak ve tasdik ettirmek, 

MADDE 2 — Devletle mahallî idare ve 
belediyelerin ve bunlara ait müesseselerin me
mur ve müstahdemleri, mahalle ve köy muhtar 
ve ihtiyar heyeti azaları, mahalle kır ve orman 
bekçileri, köy korucuları kaçakçılık fiillerini 
hemen haber vermeğe mecburdurlar. 

MADDE 3 — Gümrük ve inhisar vazife 
ve muameleleri münhasıran memurları tarafın
dan ifa olunmak şartı le kaçakçılığı men, takip 
ve tahkik ile mükellef olanlar şunlardır; 
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W jaçvi kopya klğı$v mutlak, olarak ) , 

&- Türkjye «dahilinde imal etmek, veya 
imal için hariçten alât ve edevat ithal eylemek 
veya bu alât ve edeyafı dahilde imal veya 
nakletmek, veya istimal veya hıfzetmek, veya 
failin istimaldeki maksadını bilerek tedarik 
etmek, 

D - Hususî kanunlar mucibince rüsumdan 
muaf olarak veya az resimle bazı meslek erba
bına muayyen işlerde kullanılmak üzere verilen 
inhisar maddelerini: 

1 - Tahsis edildikleri yerlerden başka yer
lerde kullanmak veya satmak, 

2 - Bilerek sattti almak, 
3 - Kanunî hakkı olmaksızın, veya kanunî 

hakkından fazla olarak almak veya bu hususta 
beyanname doldurmak ve tasdik ettirmek. 

MAp$E 2 — Devletle mahallî idare ve 
belediyelerin ve bunlara ait müesseselerin 
memur ve müstahdemleri. mahalle ve köy 
muhtar ve ihtiyar heyeti azaları, mahalle kır ve 
orman bekçileri, köy korucuları kaçakçılık 
fiillerini hemen haber vermeğe mecburdur. 

1$M>D£ ,3 ~ gümrük ve İnhisar vazife 
ye mfgUEBflcMri ıaııjıh|tşır$nj memurları tarafın-! 
dan ifa olunmak şartile kaçakçılığı men, takip 
ve tahkik ile mükellef olanlar şunlardır: 

6 - Türkiye dahilinde imal etmek veya »mal 
için hariçten alât ve edevat idhal eylemek 
veya bu alât ve edevati dahilde imal etmek 
veya nakletmek veya istimal etmek veya hıfz 
etmek veya failin maksadı istimalini bilerek 
tedarik etmek , 

D - Hususî kanunları mucibince rüsumdan 
muaf olarak veya az resimle bazı meslek erba
bına muayyen işlerde kullanılmak üzere verilen 
inhisar maddelerini : , " ' •• 

1 -Tahsis edildikleri yerlerden başka yer
lerde kollanmak veya satmak, 

2 - Bilerek satın almak , 
3 - Kanunî hakkı olmaksızın veya kanunî 

hakkından fazla olarak almak veya bu husus
ta beyânname doldurmak ve tasdik: ettirmek 
ve etmek, 

MADDE 2— Devletle mahallî idare ve bele
diyelerin ve bunlara ait müesseselerin memur 
ve müstahdemleri;mahalle ve köy muhtar- ve 
ihtiyar hey'eti azaları mahalle kır ve orman 
bekçileri, köy korucuları kaçakçılık fiillerini 
men ve takıp ile mükellef olanlara ve bunlar 
bulunmadığı taktirde en yakın resmî daireler
den birine heman haber vermeğe mecburdur. 

MADDE 3—Oümrük ve inhisar muameleleri 
münhasıran memurları tarafından ifa olunmak 
şartile kaçakçılığı men ve takip ve tahkik ile 
mükellef olanlar şunlardır: 
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salâhiyettardırlar. 

4 —A: Şehir ve kasabalarda hususî mesakinde 
taharriyat o mahallin en büyük mülkiye me-, 
muru tarafından verilecek mezuniyet ile icra ve 
memurini aideşince bu bapta bilâteehhür mua
venet ifa edilir. 

B - Nahiye merkezlerinde Nahiye Müdürü
nün ve jandarma karakolu bulunan köylerde 
karakol kumandanının iznile ve karyelerde 
taharriyat izinine hacet olmaksızın muhtarın 
veya heyeti ihtiyariyeden birinin huzuriie icra 
olunur. \ 

C - Kaçak eşya ile girildiği veya çıkıldığı 
veyahut kanunun kaçakçılık ad eylediği her 
hangi bir fiilin işlendiği delâili zahiresile tespit 
edilen^ mahallerde taharriyat icrası için izin 
istihsaline lüzum joktur. 

D i* Cürmü meşhuttan maada ahvalde gece 
hususî mesakinde taharriyat icrası caiz değildir. 

H - Bilcümle dükkân, mağaza, depo, ambar 
ve antirepolar ve her nevi vesaiti nakliye ve 
bunların ambar ve depolan ve han, otel, pan
siyon, sinema, tiyatro, gazino, kahvehane, bar, 
dansiğ ve emsali her hangi bir mahal ve 
müştemelâtı mezuniyet istihsaline hacet kalmak
sızın taharri olunabilir. 

Ahkâmı cezaiye 
5 - Kaçak mevad ve eşya bilâkayit ve şart 

zapt ve müsadere ve derhal ait olduğu inhisar 
idarelerine teslim olunur. Gümrüklerce derdest 
olunan inhisara tabi mevad ve eşya dahi bilâ 
bedel makbuz mukabilinde kezalik ait olduğu 
inhisar idarelerine verilir. 

1 - Her mahallin en büyük mülkiye memürü, 
2 - Gümrük müdürü, müfettiş ve memurlar, 
3 - İnhisar memurları 
4 - Polis müdürü, komiseri, muavini, ve 

memuru, jandarma zabitan ve efradı, 
5 - Hudut ve sahiller muhafaza kıtaları 

zabit ve efradı 

MADÖE 4 — Kaçakçılığı takip ve men 
ile mükellf olanlar kaçakçılık vukuuna muttali 
ve ya müsadif bulundukları zaman vazifelerini 
ifaya müdaşeretle berber keyfiyeti taallukuna 
göre, derhal rüsumat ve inhisar memurlarına 
ye icap ederse en büyük mülkiye memurına 
bildirmek mecburiyetindedirler. 

Kaçakçılığı men ve takip ile mükellef olan
lara muavenet iktiza ettiği takdirde mülkiye 
resimleri tarafından yapılacak tahriri talep 
üzerine, en yakın askerî kumandanı muktezi 
askerî kuvveeti derhâl tefrik ve şevke der. 

MADDE Kara, deniz, ve hava yolla
rından birile Türkiyeye gelecek veya Türkiyeden 
harice gidecek şahıslar ve eşyanın memlekete 
hangi noktalardan girip ilk gümrüğe kadar 
hangi yolu takip decekleri ve hangi noktadan 
harice çıkacakları ve transit ve aktarma oluna
cak eşya ve şahıslar hakkında ne yolda mua
mele yapılacağı, gümrükler umum müdürlü
ğünden alınacak mutalea üzerine, Dahiliye ve 
Maliye vekâletierince bir talimatname ile tayin 
ve ilân olunur. 

7 Haziran 1926 tarihli ve 905 numaralı 
kanunun on beşinci maddesi* hükmü mahfuzdur. 
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İ - Her mahallin en büyük mülkiye memuru, 
2 -• Gümrük müdür,müfettiş ve bilcümle 

memurları, 
3 -• İnhisar memurları, 
4 - Polis müdürü, komiseri, muavini ve 

memuru, jandarma zabıtan ve efradı. 
5 - Hudut ve sahiller muhafaza kıt'aları 

zabit ve efradı 
MADDE 4 — Kaçakçılığı takip ve men 

ile mükellef olanlar kaçakçılık vukuunda 
muttali veya müsadif bulundukları zaman 
vazifelerini ifaya mübaşeretle beraber keyfiyeti 
taallukuna göre, derhal rüsumat ve inhisar 
memurlarına ve icap ederse en büyük mülkiye 
memurlarına bildirmek mecburiyetindediler. 

Kaçakçılığı men ve takip ile mükellef olan
lara muavenet iktiza ettiği takdirde en büyük 
mülkiye memurierı tarafından yapılacak tahriri 
talep üzerine, en yakın askerî" kumandanı 
muktazi askerî kuvveti derhal tefrik ve sevk 
eder. 

MADDE 5 — Kara, deniz ve hava yol
larından birile Türkiyeya gelecek veya Tür-
kiyeden harice gidecek şahıslar ve eşyanın 
memlekete hangi noktalardan girüp ilk güm
rüğe kadar hangi yolu takip edecekleri ve 
hangi noktadan harice çıkacakları ve tıransit 
ve aktarma olunacak eşya ve şahıslar hak
kında ne yolda muamele yapılacağı, gümrük
ler umum müdürlüğünden alınacak mütalea 
üzerine Dahiliye ve Maliye vekâletlerince bir 
nizamname ile tayin ve ilân olunur. 

7 Haziran 1929 tarihli ve 905 numaralı ka
nununun on beşinci maddesi hükmü mahfuzdur. 

1 - Her mahallin en büyük mülkiye memuru 
2 - Bilumum gümrük memurları, 
3 - Bilcümle inhisar memurları 
4 - Polis müdürü, merkez memuru, kom-

ser, muavin ve memuru, jandarma zabitan ve 
efradı , 

2 - Hudut ve sahiller muhafaza kıt'aları 
zabitan ve efradı, 

MADDE 4 — Kaçakçılığı takip ve men Üe 
mükellef olanlar kaçakçılık vukuuna muttli veya 
müsadif bulundukları zaman vazifelerini ifaya 
mübaşeretle beraber keyfiyeti teallukuna göre 
derhal gümrük ve inhisar memurlarına ve 
ve icabederse en büyük mülkiye memuruna 
bildirmek mecburiyetindedirler . Kaçakçılığın 
men ve takibile mükellef olanlara muavenet 
iktiza ettiği takdirde en büyük mülkiye memu
ru tarafından yapılacak tahrirî talep üzerine 
en yakın askerî kumandanı muktezi askerî 
kuvveti derhal tefrik ve sevkeder . 

MADDE 5 — Kara, deniz ve hava yolla
rından birile Türkiyeye gelecek veya Türkiyeden 
harice gidecek şahısların ve eşyanın memle
kete hangi noktadan girup gümrüğe kadar 
hangi yolları takip edecekleri ve hangi nokta-
han harice çıkacakları ve transit ve aktarma 
olunacak ehya mahmuller hakkında ne yolda 
muamele yapılacağı Gümrükler Umum Mü
dürlüğünden alınacak mutaelea üzerine Dahi
liye ve Maliye Vekâletlerince bir talimatname 
ile tayin olunur. 

7 Haziran 1926 tarihli ve 905 numaralı 
kanunun on beşinci maddesi hükmü mahfuzdur. 
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6 - Birinci maddede mezkûr kaçakçılık 
ifalini irtikâp edenlerden kavanin ve nizamatı 
mahsusasmdaki cezayı nakdiler ahkâmı mey-
zuası dairesinde tahsil edildikten ve kavanin ve 
nizamati mahşusasmda cezayi nakdi mezkûr 
olrmyan ahvalde inhisarın taalluk ettiği 
maddeden mahalli rayiç iiatlarını.n iki misli 
derecesinde cezayi nakti alındıktan başka 
faillere eğer kavanin mahşusasmda daha ağır 
bir ceza tayin edilmemiş ise ayrıca bir hafta
dan bir seneye kadar hapsedilirler. 

7 - Kaçakçılık maksadile vücude getirilen 
bir teşekkül veya heyetin müdürleri veya 
reisleri iki aydan iki seneye kadar ve şirkete 
mensup olanlar da bir haftadan bir seneye 
kadar hapsolunurlar. 

8 - Mevadı inhisariye kaçakçılığı, maddei 
anifede mezkûr şirket veya heyet veya bunların 
mensubini tarafından irtikâp edildiği takdirde 
o şirket veya heyet efradından her biri altı 
aydan üç seneye kadar hapsolunurlar. Bundan 
maada kaçak mevadın tabi olduğu cezayi nak-
tiler de altıncı madde mucibince ayrıca tahsil 
olunur. 

9 - Kaçakçılık filini ika eden kimse ve 
müteaddit oldukları halde içlerinden velev 
yalnız biri mösellah olduğu takdirde mevadı 
anifedeki cezalar tazif olunur. 

FASIL - 2 
taharriler 

MADDE 6 — Kaçakçılık vakalarını men 
ve takip ve tahkik ile mÜKellef olan memurlar 
aşağıdaki maddeler veçhile taharride şalâhiye-
ttardırlar. 

MADD£ 7 — Kaçak eşya bulunduğu şüphe 
edilen her bir denk veya sandıkda veya nakle 
hadim sair vasıtalarda taharri yapılabilir. 

MADpE 8 — Hususî meskenlerde taharri 
şu suretle yapı fi r-

A - Şehir , kasaba ye nahiyelerde mahallin 
en büyük mülkiye memurunun kanaat hasıl 
ederek vereceği mezuniyet ile, 

B - Karyelerde muhtar veya vekilinin izin 
ve huzurile, 

C - Taharri iznini verenlerin meskenlerinde 
taharri icap ettiği takdirde, taharri mafevk 
mülkiye memurunun iznile 

D - Kaçak eşya ile girilirken veya çıkılır
ken görülen veyahut kaçakçılık sayılan her ha
ngi bir işin yapıldığı zahirî delillerle tesbit 
edilen mahallerde usulen ve hemen , taharri 
yapmak için izin almağa lüzum yoktur. 

öece taharrileri ancak bu ahvalde caiz olup 
( A B C ) fıkralarında zikredilenlerin iznile 
yapıla bilir* 

Mesken taharrileri adlî: zabıta veya muhtar 
veya ihtiyar heyetleri azalarından biri huzurile 
yapılır Gümrüğe ait kaçak eşya taharrileri 
7 haziran. 1Ç26 tarih ve 90.6 numaralı kanuna 
tevfik edilir. 

MADD 9 — Dukan, maza , depo ,amhar 
anterepp , han, otel, pansiyon,, sinama , tiya* 
tro, gazino,, kahvehane Bar, dansing ve bu gibi 
mahajlerle müştemilleri>; umııma açık ocukları 
müddetçe,, izinsiz taharri edjİebiİfr. Bu mah
aller umuma açık bulunmadıkları zaman 
beşinci madde hükmüne tabî tutulur. 
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FASIL - 2 

Arama" 
MADDE 6 — Kaçakçılık vak'aîarımn men 

ve takip ve tahkik ile mükellef olan memurlar 
aşağıdaki maddeler veçhile aramalara da 
salahiyetlidirler. 

MADDE 8 — Hususî meskenlerde arama 
şu suretle yapılır: 

A - Şehir, kasaba ve nahiyelerde mahallin 
en büyük mülkiye memurunun, kanaat hasıl 
ederek vereceği tahrirî mezuniyet ile, 

B - Kareyelerde muhtar veya vekilinin izin 
ve huzutile. 

C-Arama izini verenlerin meskenlerinde 
arama icap ettiği takdirde arama mafevk mül
kiye memurunun tahrirî iznile, 

D - Kaçak eşya ile girilirken veya çıkar
ken görülen ve yahut kaçakçılık sayılan her 
hangi bir işiiı yapıldığı zahiri delillerile tesbit 
edileli mahallerde usulen ve hemen arama 
yapmak için izin almağa lüzum yoktur. 

Gece aramaları ancak bu ahvalde caiz ölüp 
( A. B. C ) fıkralarında zikredilenlerin iznile 
yapılabilir. 

Mesken aramaları adli zabıta veya muhtar 
veya ihtiyar heyetleri azalarından biri huzurile 
yapılır . Gümrüğe ait kaçak eşya aramaları 
7 haziran 1926 tarih ve 906 namarah kanuna 
tevfik edilir. 

MADDE 9 — Dükkân, mağaza, depo, ambar 
antrepo, han, otel, pansiyon, sinanıa, 
tiyatro, gazino, kahvehane, bar, dansing, ve bu 
gibi mahallerle müştemiİleri açık oldukları 
müddetçe izinsiz aranabilir . 

Bu mahaller umuma açık bulumadıkları 
zaman be#îrici madde hükmüne tabi tutulur , 

FASIL 2 -
Allamalar 

MADDE 6 -—Kaçakçılık vak'alarım men 
ve takip ve tahkik ile mükellef öfân memurlar 
aşağıdaki maddeler veçhile aramalarada salâ-
hiyettardırlar. 

MADDE 8 — Hususî evlerle müştemilâtı
nda arama her suretle yapılır: 

A - Şehir, kasaba ve nahiyelerde mahallin 
en büyük mülkiye memurunun kanaat hasıl 
ederek vereceği tahrirî mezuniyet ile, 

B - Karyelerde muhtar veya vekilinin izin 
ve huzurile, 

C - Arama iznini verenlerin evlerinde ta
harri icap ettiği takdirde arama mafevk mülki
ye memurunun tahriri izinile, 

D - Kaçak eşya ile girilirken veya çıkılır
ken görülen veyahut kaçakçılık sayılan her 
hangi bir işin yapıldığı zahiri delillerle tespit 
edilen mahallerde usulen ve hemen aramak 
için gündüzün izin almağa lüzum yoktur. Bu 
ahvalde gece aramaları caiz olup ancak (A,B,C) 
fıkralarında zikredilenlerin izinile yapılır . 
( Hususî ev aramaları adlî zabıta veya muhtar 
veya ihtiyar heyetleri azalarından biri huzurile 
yapılır. ) Gümrüğe ait kaçak eşya aramaları 
7 haziran 1926 tarih ve 906 numaralı kanuna 
tevfik edilir. 

MADDE 0 — Dükân, maza, depo, ambar, 
natrepo, han, otel, pansiyon, sinema, tiyatro, 
gazino, kavehane bar, dansing ve bu 
gibi mahallerle müştemilleri umuma 
açık oldukları müddetçe izinsiz aranır. 
LJu mahaller umuma açık bulunmadıkları 
zaman sekizinci madde hükmüne tabi tutulur, 

MADDE 7 — Kaçak eşya bulunduğu 
şüphe edilen her bir denk veya sandıkta veya 
nakle hadim sair vesıtalarda arama yapılır. 

MADÖE 7 — Kaçak eşya bulunduğu şüp
he edilen rier bir denk veya saridıİcta veya 
nakle hadim sair vasıtalarda arama yapılır. 
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10 - A : İnhisar idarelerinin mühür veya 

damga veya elâmeti farikalarını veya bandrol 
veya etiketlerini sirkat veya taklit veya tahrif 
veya buna'mümasil sahtekârlık ika Edenlerden, 

B - Salâhiyet ve mezuniyeti olmaksizin 
inhisar idarelerinin elâmeti farika veya bandrol' 
veya etiketlerini tab eyliyenlerden, 

C - «a» fıkrasında muharrer mesruk, mu-
kaliet ve muharref mühür, damga, elâmeti 
farika veya bandrol ve etiketleri füruht veya 
istimal eden veya nezdlerinde bulunduranlardan 

D - Hükümet veya inhisar memurlarına 
hediye veya rüşvet vermek veya vait eylemek 
suretile kaçakcilık edenlerden altıncı madde 
mucibince cezayi nakdî tahsil olunur ve bu 
gibiler hakkında ayrıca üç seneden altı seneye 
kadar hapis cezası hükmedilir. 

Kaçakçılardan hediye veya rüşvet almak 
suretile kaçakçılığı teshil ve ya terviç eden 
Hükümet veya inhisar memurlarına da ayni 
cezalar verilir. 

11 — Kaçakçılık icrası için lâzim olan 
esline, mühimmat, para ve vesaiti nakliye ve 
ya muhaberyi kaçakçılara bilerek ihzar ve 
tedarik ve temin eyleyenler ve kaçak mallar 
üzerine bilerek sigorta mukavelesi aktedenler 
bir aydan bir seneye kadar hapsolunurlar. 

12 — Kaçak malları bilerek kabul veya 
ihfa ve yahut bey'i füruhta tavassut eyle
yenler ve kaçakçılık filini ika zımnında evamir 
ve talimat verenler ve tahtı inhisarda bulun
durulan mevadı imal ve ihzara hadim olan 
alât ve edevat ve vesaiti saireyi failin mak
sadı istimalini bilerek tedarik edenlerden ve her 
ne suretle olursa olsun kaçakçılara muavenet 
eyleyenlerden kavanjni mahsusasjnda efaj mez-

MADDE JO — Taharrilerin usullerini ve 
icra suretlerini tayin etmek üzere Hükümetçe 
tar talimatname yapılır. 

MADDE 11 — Beşinci madde mucibince 
biyin olunan kapu ve yollardan başka mahal
lerden girmek ve çıkmak ve geçmek memnu
dur. Memnu olan bu mahallerde tesadüf 
edilecek şahıslarla her nevi nakliye vasıtaları 
memurlar tarafından durdurulur. Eşya ve 
hamulesi aranır. 

Dur! ihtarına itaat etmiyen şahıslar evvela 
havaya silâh endahtı ile tehtit edilir. İhtara 
yene riayet etmezse nakliye vasıtalarını tahrip 
ve şahısları tevkif edebilecek her hangi bir 
şekilde silâh istimaline memurlar mezun olup 
mes'ul değildirler. 

Buralarda men ve takip ve taharri vazife
sini ifa sırasında silâh istimal eden memurlar 
hakkında memurin muhakemat kanununun 
13 üncü maddesi hükmü caridir. 

FASIL - 3 
Ce//<\ hükümleri 

MADDE 12 — Gerek hariçten gelsin ve 
gerekse dahilde bulunsun kaçak eşya ve mad
deler derhal müsadere ve, başka bir mahalde 
tevkif edilmeksizin, ait olduğu gümrük veya 
İnhisar idarelerine ilmühaber mukabilinde 
teslim olunur. . 

Gümrüklerce tutulan inhisar eşya ve mad
deleri bedel ve resim alınmaksızın makbuz 
ile ait olduğu inhisar idarelerine verilir, 
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MADDE 1 0 — Aramaların usullerini tayin 

etmek üzere hükümetçe bir nizamname yapılır • 

MADDE 1 1 -^-Beşincimadde mucibince 
tayin olunan kapı ve yollardan girmek, çıkmak 
ve geçmek memnudur. 

Memnu olan bu mahallerde tesadüf edilecek 
şahıslarla hernevi nakliye vâsıtaları memurlar 
tarafından durdurulur. Eşya ve yükü aranır. 

Dur; ihtarına itaat etmeyen şahıslar evvelâ 
havaya silâh ehdahtı ile tehdit edilir. İhtara 
yene. riayet etmezse nakliye vasıtalarım tahrip 
ve şahısları tevkif edilecek her hangi bir 
şekilde silâh istimaline memurlar mezun olup 
mesul değildirler. 

Buralarda men ve takip ye arama vazifesini 
ifa sırasında silâh istimal eden memurlar 
hakkında memurin muhakemat kanununun 13 
mncü maddesi hükmü caridir. 

FASIL - 3 
Ceza hükümleri 

MADDE— 1 2 Gerek hariçten gelsin ve 
gerekse dahilde bulunsun" kaçak eşya ve 
maddeler darhal müsadere ve başka bir 
mahalde tevkif edilmeksizin ait olduğu güm
rük veya inhisar idarelerine ilmühaber muka
bilinde teslim olunur. 

Gümrüklerce tutulan inhisar eşya ve mad
deleri bedel ve resim ahnmaksızın makbuz ile 
ait olduğu inhisar idarelerine verilir, 

MADDE 1 0 — Arama usttllerini ve icra 
suretlerini tay inletmek üzere hükümetçe bk 

.talimatname yapılır. 

MADDE 1 1 — Beşinci madde mucibince 
tayin olunan kapu ve yollardan başka mahal
lerden izinsiz girmek ve çıkmak ve geçmek 
memnudur. Memnu olan bu mahallerde tesadüf 
edilecek şahısların her nevi nakliye vasıtaları 
memurlar tarafından devredilir. Eşya ve yükü 
aranır. 

Dur! ihtarına itaat etmiyen şahıslar evvela 
havaya silâh endahtile tehtit edilir. İhtara yine 
riayet etmezse hakliye vasıtalarını tahrip ve 
şahısları tevkif edebilecek her hangi bir şekilde 
silâh istimaline memurlar mezundur. Buralarda 
men ve takip ve taharri vazifesini ifa sırasında 
silâh istimal eden: memurlar hakkında memurin 
muhakemat kanunu hükümleri caridir. 

FASIL - 3 
Ceza hükümleri 

MADDE 1 2 — Gerek hariçten gelsün ye 
gerekse dahilde bulunsun kaçak eşya ve mad
deler derhal müsadere ve başka bir mahalde 
tevkif edilmeksizin ait olduğu .gümrük veya 
inhisar idarelerine > ilmühaber mukabilinde 
teslim olunur. Gümrüklerce tutulan inhisar 
eşya ve maddeleri bedel ve resim alınmaksızın 
makbuz 41e ait oiduğu inhisar idarelerine 
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küre hakkında muayyen olan cezayı nakdiler 
alınmakla beraber bir haftadan üç aya kadar 
hapsolunurlar. 

13— Hükümet veya belediye veya inhisar 
idareleri memurin ve müstahdemini posta 
tatar ve seyyar memurları ve kaptanlar ve se-
fain müstahdemini ve şimendifer, tramvay 
bilumum vesaiti nakliye idare ve şirketleri me
murin ve müstahdemini otel, kahvehane, mey
hane, gazino ve sair umumî mahaller müdür 
veya sahipleri sıfat ve mesleklerinin verdiği 
suhuletten bilistifade birinci maddede muharrer 
kaçakçılığı irtikâp eyledikleri takdirde faillerin
den altıncı madde mucibince cezayi nakdî alın
makla beraber bu gibiler mevadı anfide mu
ayyen olan hapis cezalarının haddi azamîsile 
cezalandırılır ve bunlardan Hükümet ve mües-
sesatı resmiyede müstahdem bulunanlar memu
riyetlerinden de ihraç olunurlar. 

14 — Tahtı inhisarda bulunan mevat ve 
mamulâta mahsus bandrol veya etiket veya 
alâmatı farikayı kaçak mevat üzerine vaz veya 
ilsak edenler ve yahut nezdlerinde bulunduran 
veya satanlar kavanin ve nizamatı mahsusasın-
da muayyen olan cezayi nakdilerden başka üç 
aydan bir seneye kadar hapis ile cezalandırılır. 

15 - Kaçak şeyler mevadı inhisariyeye ait 
zurufa konulduğu veya mevadı inhisariye 
kaçak mevat veya mevadı saire ile karıştırıl
dığı ve kezalikkasdı temettü ile mevadı inhi-
sariyenin muhtelif nevileri yekdigerile tahlit 
veya bilâ mezuniyet tasfiye edildiği takdirde 
mevadı mezkûre müsadere edilir ve failleri 
hakkında işbu kanunun altıncı maddesi ahkâmı 
tatbik olunur. 

16 - Kaçak mevadı inhisariye ve kaçakçı
lık hususatında kullanılan vesaiti nakliye ve 
kaçak mevadın imalinde müstamel olan âlât 
ve edevat her nerede ve kimin tarafından 
tutulursa tutulsun müsadere olunarak ait oldu
ğu idarei inhisariyeye derhal teslim olunur* 

MADDE 13 — Birinci maddede zikredilen 
kaçak eşyayı bizzat istimal ve istihlâk edenlerle 
bu maksat için nezdinde bulunduranlar, hu
susî kanun ve nizamnamelerinde naktî cezaya 
tabi olmadıkları ve yahut cezaları daha hafif 
bulunduğu taktirde, kaçak maddelerin mahallî 
rayiç fiyatlarının iki misli naktî cezaya tabi 
tutulurlar. Mahallî rayici bulunmiyan veya 
kıymet mevzuu olmiyan ahvalde 25 liradan 
200 liraya kadar hafif nakti ceza, alınır yuka 
riki fıkra hükmünün haricinde kalan ve 
birinci maddede tarif olunan sair ef'al için hu
susî kanunlarında gösterilen cezalar daha hafif 
bulunduğu takdirde, mezkûr fıkradaki naktî 
eczalar alındıktan başka bir aydan bir seneye 
kadar hapis cezası hükmolunur. İnhisarı duhan 
kanununun 45 inci maddesinde 28 Mayıs 1928 
tarihli ve 1332 numaralı kanunla müzeyyel 
fıkralarda bahsolunan fiillere bu madde hük
mü tatbik edilmez. 

MADDE 14 — Kaçakçılık maksadile vü
cuda getirilen bir teşekkülün müdürleri veya 
reisleri iki aydan iki seneye kadar ve bunlara 
mensup olan diğer şahıslar bir haftadan bir 
seneye kadar hapsolunurlar. 

Kaçakçılıkla iştigal etmek kastiIe iki 'veya 
daha ziyade kimselerin birleşmeleri kaçakçılık 
için teşekkül sayılır. 

MADDE 15 — Kaçakçılık yukariki 
maddede yazılı teşekküller veya bu teşekküllere, 
mensup şahıslar tarafından yapılırsa, o teşekkül 
efradından kaçak maddelerin tabi olduğu nakdî 
cezalar 12 inci madde mucibince alındıktan 
başka bu efrattan her biri altı aydan üç seneye 
kadar hapsolunur. 

MADDE 16 — Kaçakçılığı yapan kimse 
silâhlı olduğu, veya müteaddit bulundukları 
halde içlerinden yalnız biri olsun açıkta silâh 
taşıdığı, takdirde yukariki maddelerde zikre
dilen cezalar iki kat tatbik olunur, 
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MADDE 1 3 — Birinci maddede zikredilen 
kaçak eşyayı bizzat istimal ve istihlâk 
edenlerle bu maksat için nezdinde bulun
duranlar, hususî kanun ve nizamnamelerinde 
para cezasına tabi olmadıklar! ve yahut 
cezalan daha hafif bulunduğu taktirde, kaçak 
maddelerin mahallî rayiç Hatlarının iki misli 
para cezasına tabi tutulurlar. Mahallî rayici 
bulunmıyan veya kıymet mevzu olmıyan ah
valde 25 liradan 200 liraya kadar hafif para 
cezası alınır. 

Yukanki fıkra hükmünün haricinde kalan 
ve birinci maddede tarif olunan sair ef'al içi n 
hususî kanunlarında gösterilen cezalar daha 
hafif bulunduğu taktirde, mezkûr fıkradaki 
para cezası alındıktan başka bir aydan bir 
seneye kadar hapis cezası hükmohınur. İnhisarı 
duhan kanununun 45 inci maddesile 28 mayıs 
1928 tarihli ve 1332 numaralı kanunla mü-
zeyyel fıkralarda bahsolunan fiillere bu madde 
hükmü tatbik edilmez. 

MADDE 1 4 — Kaçakçılık maksadıyie 
vücude getirilen bir teşekkülün müdürleri veya 
reisleri iki aydan iki seneye kadar ve bunlara 
mensup, olan diğer şahıslar bir haftadan bir 
seneye kadar hapis ve elli liradan 500 liraya 
kadar para cezası ile mahkûm edilir. 

Kaçakçılıkla iştigal etmek kasdile iki veya 
daha ziyade kimselerin birleşmeleri kaçakçılık 
için teşekkül sayılır. 

MADDE 1 5 — Kaçakçılık, yukanki mad
dede yazılı teşekküller veya bu teşekküllere: 
mensup şahıslar tarafından yapılırsa, o teşek
kül efradının kaçak maddelerin tabi olduğu 
para cezası 12 inci madde mucibince alındık-
dan başka bu efrattan her biri altı aydan üç 
seneye kadar hapisplunur. 

MADDE 1 6 — Kaçakçılığı yapan kimse 
îilâ%h olduğu, veya müteaddit bulundukları 
halde işlerinden yalnız biri olsun açıkta'silâh 
taşıdığı trktirde yukanki maddelerde zikredilen 
cezalar ik kta tatbik olunur. 

MADÖE 1 3 — Birinci maddede zikredilen 
kaçak eşyayı bizzat istimal ve istihlâk eden
lerle bu maksat için nezdinde /bulundurduğu 
anlaşılanlar hususî kanun ve nizamlarında 
para cezasına tabi olmadıkları veyahut cezaları 
daha hafif bulnnduğu takdirde kaçak madde
lerin mahalli rayiç fiatlarının iki misli ağır 
para cezasına tabi tutulurlar. Mahal i i rayici 
buluraniyan veya kıymet mevzuu olmiyan 
ahvalde yirmi beş liradan iki yüz liraya kadar 
hafif para cezası alınır. 

Yukariki fıkra hükmünün haricinde kalan 
ve birinci maddede tarif olunan sair efal İçin 
hususî kanunlarında gösterilen cezalar daha 
hafif bulunduğu takdirde mezkûr fıkradaki 
para cezalan alındıktan ba$ka bir aydan bir 
seneye kadar hapis cezası hükmolunur. 

İnhisarı duhan kanununun kırk beşinci 
maddesinin 29 mayis 1928 tarihli ve 1332 
numaralı kanunla müzeyyel fıkralarda bahs 
olunan fiillere bu madde hükmü tatbik edilmez. 

MADDE 1 4 — Kaçakçılık maksadile vücu
de getirilen bu teşekkülün müdürleri veya 
reisleri iki aydan iki seneye kadar ve bunlara 
mensup olan diğer şahıslar bir haftadan bir 
seneye kadar hapis ve elli liradan beşyüz liraya 
kadar ağır para cezasile mahkûm edilir. Kaçak
çılıkla iştigâl etmek kasdile iki veya daha 
ziyade kimselerin birleşmeleri kaçakçılık için 
teşekkül sayılır. 

MADDE 15 — Kaçakçılık yukanki mad
dede yazılı teşekküller veya bu teşekküllere 
mensup şahıslar tarafından yapılırsa kaçak 
maddelerin para cezası on üçüncü madde mu
cibince alındıktan başka bu efrattan her biri 
altı aydan üç seneye kadar hapsolunur. ; 

MADDE 1 6 — Silahlı olarak kaçakçıîik 
yapan şahısların içlerinden yalnız biri olsun 
silah taşıdığı halde kaçakçılık yapan müteaddit 
şamslar hakkında yukariki maddelerde zikr 
edilen cezalar iki kat tatbik otaur. 
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inhisar idaresi muhafazası külfet ve mas- I 

rafı mucip olan vesaiti nakliyeyi mahallî 
belediyesi ve bulunmayan mahallerde inhisar 
memurları marifetile bilmüzayede satiırabilir. "• 

Müsadere olunan vesaiti nakliye başkasının 
malı olup eshabı fiilde zimedhal ve malû-
mattar olmadıklarını isbat ederlerse mali mev
cut aynen ve satılmış ise gayri ez masraf 
bedeli furuhtun kendilerine iade edilir. 

17 - Tirenlerde, istasyonlarda, vapurlarda 
ve her nevi umumî vesaiti nakliyede, kahveha
ne, otel, han, gazino, bar vesair bu gibi 
umumî mahallerde bunların memurin ve müs

tahdemini tarafından İka edilen kaçakçılıkta ihmal 
ve teseyyüplerinin kaçakçılıkta âmil ve müessir 
olduğu tahakkuk ettiği taktirde emakin ve 
vesaiti mezkûrenin sahip veya müstecirlerinden 
de ayrıca elli liradan beşyüz liraya kadar 
cezayi nakdî alınır. 

18 - Müştereken kaçakçılık edenler veya 
kaçakçılara muavenet eyleyenlerden alınacak 
cezayi nakdiden dolayi her biri yekdiğerinin 
zimmetine müteselsilen kefildirler. 

19 - Kaçakçılık efalinin mükerrerleri hak
kında türk ceza kanunu ahkâmı tatbik olunur 
ve bu gibilerin üçüncü veya müteakip defalar 
kaçakçılığa mahkûmiyetleri halinde hapis 
cezasına ilâveten muvakkat sürgün cezası da 
hükmolunur. 

20 - İnhisara tabi mevadı inhisar idare
lerince vaz ve tayin edilen fiatlardan fazla
sına satan bayilerin beyiye tezkere veya 
ruhsatnameleri iptal olunmakla beraber hafif 
cezayi nakdî ile tecziye olunurlar. 

21 — Kaçakçılığa mahkûm olan mevadı 
iinhsariye bayilerinin bey'iye tezkere veya 

MADDE 17 — Gümrük ve inhisar idare
lerinin mühür veya damga veya alâmeti 
farikalarını veya bandrol veya etiketlerinin 
sirkat veya taklit veya tahrif veya buna benzer 
sahtekârlık edenlerle, sirkat veya taklit veya 
tahrif edilmiş bu gibi şeyleri satanlar veya 
kullananlar veya saklayanlar, ve selâhiyet ve 
mezuniyeti olmaksızın gümrük ve inhisar 
idarelerinin alâmeti farika veya bandrol veya 
etiketlerini tap eyleyenler, hususî kanunlardaki 
naktî cezalara tabi tutulduktan başka, üç 
seneden altı seneye kadar hapsolunurlar ve 
bu kabil eşyaları da müsadere olunur. 

Kanunlarda naktî ceza tayin ediîmiyenlerden 
25 liradan 500 liraya kadar ağır naktî ceza 
alınır. 

MADDE 1 8 — Hükümet veya inhisar me
murlarına hediye veya rüşvet vermek veya 
vadeylemek suretile kaçakçılık edenlerden 25 
liradan 500 lüaya kadar ağır nakdî ceza alın
makla beraber bunlar hakkında 3 seneden 6 
seneye kadar hapis cezası hükmolunur. 

MADDE 1 9 — Kaçakçılık için lâzım gelen 
silâh mühimmat para ve nakliye ve muhabere 
vasıtalarını kaçakçılara bilerek ihzar veya te
darik veya temin eyleyenler ve kaçak mallar 
üzerine bilerek sigorta mukavelesi yapanlar 
bir aydan bir seneye kadar hapis olunurlar. 

MADDE 2 0 — Kaçnk mallan bilerek 
almağa veya saklamağa veya satmağa tevassut 
eyleyenlerden ve kaçakçılığı yapmak için emir 
ve talimat verenleden her ne surretle olursa 
olsun kaçakçılara muavenet eyleyenlerden , 
hususî kanunlardaki naktî cezalar alınmakla 
beraber bu gibiler bir haftadan üç aya kadar 
haps olunurlar . 

MADDE 2 1 -— Trenlerde, istasyonlarda, 
vapurlarda, ve her nevi umumî nakliye vasi-
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MADDE 17 — Gümrük ve inhisar ida
relerinin mühür veya damga veya alâmeti 
farikalarını veya bandurol veya etiketlerini 
sirkat veya tahrif veya buna benzer sahtekârlık 
edenlerle, sirkat veya taklit veya tahrif edilmiş 
bu gibi şeyleri satanlar veya kullananlar veya 

saklayanlar, ve salâhiyet ve mezuniyet olmaksızın 
gümrük ve inhisar idarelerinin alâmeti farika 
veya bandurol veya etiketlerinin tap eyleyen
ler, hususî kanunlardaki para cezrsına tabi 
tutulduktan başka, 6 aydan 5 seneye kadar 
hapsolunurlar ve bu kabil eşyaları da müsadere 
olunur. 

Kanunlarda para cezası tayin edilnriyenler-
den 25 liradan 500 liraya kadar ağır para 
cezası alınır. 

MADDE 18 — Hükümet veya inhisar 
memurlarına hediye veya rüşvet vermek veya 
vadeylemek suretile kaçakçılık edenlerden 25 
liradan 500 liraya kadar ağır para cezası 
alınmakla beraber bunlar hakkında ı seneden 

[5 seneye kadar haps cezası hükmolunur. 

MHDDE 19 — Kaçakçılık için lâzım gelen 
ilâh, mühimmat para ve nakliye ve mhabere 
vasıtaların kaçakçılara bilerek ihzar veya 
tedarik veya temin eyleyenler ve kaçak maller 
üzerine bilerek sigorta mukavelesi yapanlar bir 
aydan bir seneye kadar hapsolunurlar. 

MADDE.20 — Kaçak malları bilerek 
almağa veya saklamağa veva satmağa tavassut 
eyleyenlerden ve kaçakçılığı yapmak için emir 
ve talimat verenlerden ve her ne suretle olursa 
olsun kaçakçılara muavenet eyleyenlerden 
hususî kanunlardaki para cezaları alınmakla 
beraber bu gibiler bir haftadan üç aya kadar 
hapsolunurlar. 

MADD 21 — Terenlerde, istasyonlarda, 
vapaırlardr ve her nevi umumî nakliye vasıta-

MADDE 17 — Oümrük ve inhisar idare
lerinin mühür veya damga veya alâmeti fari
kalarını veya bandrol veya etiketlerini sirkat 
veya tahrif veya buna benzer sahtekârlık eden
lerle sirkat veya tahrif veya taklit edilmiş.bu gibi 
şeyleri satanlar veya kllananlar veya saklayanlar 
ve selahiyet ve mezuniyeti olmaksızın gümrük ve 
inhisar idarelerinin alâmeti farika vey bandrol 
veya etiketlerini tab eyleyenler hususî kanun
larındaki para cezalarına tabi tutulduktan 
başka altı aydan beş seneye kadar hapsolu
nurlar ve bu kabil eşyaları da müsadere 
olunur. 

Kanunlarında para cezası tayin edilmiyen-
lerden yirmi beş liradan beş yüz liraya kadar 
ağır para cezası alınır. 

MADDE 18 — Hükümet veya inhisar 
memurlarına hediye veya rüşvet vermek veya 
vadeylemek suretile kaçakçılık edenlerden yirmi 
beş liradan beşyüz liraya kadar ağır para ce
zası alınmakla beraber bunlar hakkında bir 
seneden beş seneye kadar hapis cezası hüküm 
olunur. 

MADDE 19 — Kaçakçılık rçin lâzım gelen 
silah, mühimmat, para ve nakliye ve muhabere 
vasıtalarını kaçakaılara bilerek ihzar veya teda
rik veya temin eyleyenler ve kaçak mallar 
üzerine bilerek sigorta mukavelesi yapanlar 
bir aydan bir seneye kadar hapsolunurlar. 

MADDE 2 0 — Kaçak malları bilerek 
almağa veya saklamağa veya satmağa tavassut 
eyleyenlerden ve kaçakçılığı yapmak için emir 
ve talimat verenlerden ve her ne suretle olursa 
olsun kaçakçılara muavenet eyleyenlerden 
hususî kanunlarındaki para cezası alınmakla 
beraber bu gibiler bir haftadan üç aya kadar 
hapsolunurlar. 

MADDE 2 1 — Tirenlerde, istasyonlarda, 
vapurlarda ve her nevi nakliye vasıtalarında 



ruhsatnameleri iptal edilmekle beraber kendile
rine bir daha mevadı inhisariye bey'i hakkı 
verilmez. 

22 — Kaçakçılığa mahkûm olan eşhas 
hakkında ceza kanunundaki tevbihi adlî ahkamı 
tatbik edilmez. 

23 — Kaçakçılık ederken derdest edilen 
her hangi bir şahıs hüviyyetini ispata tabi 
tutulur. İspatı hüviyyet edemediği ve memleket 
dahilinde muayyen ikametgâh senedi vereme
diği taktirde terettüp eden cezayi nakdiyi 
dipozito suretinde İdarei İnhisariyeye teslim 
olunmak üzere tediye eylemeğe mecburdur. 
Bunu da yapamadığı taktirde mevkuten muha
kemesi icra edilmek üzere heman mahkemeye 
sevkolunur. 

Mevadı müteferrika 
24 — Kaçakçılığı men ve takip ile mükellef 

olan memurlar tarafından mevadı inhisariye 
kaçakçılığı hakkında tanzim olunacak zabıt 
varakaları aksi ispat edilinceye kadar muteber 
ve mamulünbihtiıier. 

talarında, kahvehane, otel, han, gazino, bât1 

ve sair bu gibi umumî yerlerde bunların 
memur ve müstahdemleri tarafından yapılan 
kaçakcılıkda ihmal ve teseyyüpleri müessir 
olduğu -tahakkuk eyleyen mezkûr vasıta ve 
manilerin sahip veya müstecirlerinden de, ay
rıca 25 liradan 200 liraya kadar hafif nakdî 
ceza alınır . 

MADDE 22 — Müşterek kaçakçılık eden
lerden veya kaçakçılardan alınacak naktî cezaya 
bunlardan her biri müteselsilen kefildirler. 

MADDE 2 3 — Kaçakçılık mükerrerleri 
hakkında Türk ceza kanununun hükümleri 
tatbik olunur. 

Bu gibilerin üç ve baha ziyade defalar 
kaçakçılığa mahkûm edilmeleri halinde 
hapis cezalarına ilâveten haklarında mu akkat 
sürgün cezası da hükmolunur. 

MADDE 2 4 — A - Türkiyeye giren veya 
Türkiyeden çıkan yolcuların beyanatlarına 
muhalif olarak , üzerlerinde veya eşyaları ara
sında zuhnr eden ' gümrük resmine tabi veya 
inhisar altında bulunan eşya müsadere olunur. 

B - manifesto ve barnamede yazılı oîmiyan 
ve hariçten gelen eşya ister vapur ve şimen
difer ve sair nakliye vasıtaları içinde zuhur 
etmiş olan, ister gümrüğe teslim edilmiş bulu
nsun meşru ve mücbir sebepden ileri geldiği 
sabit olmadıkça kaçak sayılarak müsadere ve 
bedelinin bir misli de ağır nakti ceza olarak 
ayrıca tahsil olunur. 

C - Manifesto ve barnamede yazılı olmamakla 
beraber/saklandığı mahalden aranarak çıkarılan 
eşya müsadere olunur. Ve bedelinin bir misli 
derecesinde ağır nakti ceza alınır. Bir misil 
bedeli bir liradan dun olan ahvalde bir liraya 
iblâğ edilir; Mezkûr eşyayı saklayanlar hakkın-
dada bir aydan altı aya kadar haps cezası 
hükmolunur. 

D - Kara, deniz ve havadan 5 inci 
maddede yazılı mevkiler haricine çıkarılan 
veyamezkûr madde mucibince tayin olunan 
yollardan başka yerlerden nakledilen eşya 
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lannda, kahvehane, otel, han, gazino, bar ve 
sair bu gibi umumî yerlerde bunların memur 
ve müstahdemleri tarafından yapılan kacakcı-
likta ihmal ve teseyyüpleri müessir olduğu 
tahakkuk eyleyen mezkûr vasıta ve manilerin 
sahip veya müstecirlerindende ayrıca 25 
liradan 200 liraya kadar hafif para cezası 
alınır. 

MADDE 2 2 —- Müşterek kaçakçılık eden
lerden veya kaçakçılara yardım eyleyenlerden 
alıncak para cezasına bunlardan herbiri müte-
selsilen kefildirler. 

MADDE 2 3 — Kaçakçılık mükerrirleri 
hakkında Türk ceza kanununun hükümleri 
tatbik olunur. 

Bu gibileri üç ve daha ziyade defalar 
kaçakçılığa mahkûm edilmeleri halinde 
hapis cezalarına ilaveten haklarında muvakkat 
sürgün cezasına hükmolunur. 

MADDE 2 4 A- Türkiyeye giren veya 
Türkiyeden çıkan yolcuların, beyanatına 
muhalif alarak, üzerlerinde veya eşyaları ara
sında zuhur eden, gümrük resmine tabi veya 
inhisar altında bulunan eşya müsadere olunur. 

B - Manifesto ve barnamede yazılı olmiyan 
ve hariçten gelen eşya ister vapur ve şimen
difer ve sair nakliye vasıtaları içinde zuhur 
etmiş olsun, ister gümrüğe teslim edilmiş 
bulunsun meşru veya mücbir sebepten ileri 
geldiği sabit olmadıkça kaçak sayılarak müsa
dere ve bedelinin bir musli de ağır para 
cezası olarak ayrıca tahsil olunur. 

C - Manifesto ve barnamede yazılı olma
makla beraber, saklandığı mahalden aranarak 
çıkarılan eşya müsadere olunur ve bedelinin 
bir misli derecesinde ağır para cezası 
alınır. 

Bir misli bedeli bir liradan dun olan 
ahvalde bir liraya iblağ edilir. Mezkûr eşyayı 
saklayanlar hakkında da bir aydan altı aya 
kadar hapis cezası hükmolunur. 

D - Kara, deniz, ve havadan beşinci mad
dede yazı h mevkiler haricine çıkarılan veya 
mezkûr madde mucibince tayin olunan yollar 

kahvehane, otel, han, gazino, bar, dansing 
vesair bu gibi umumî yerlerde bunların me
mur ve müstahdemleri tarafından yapılan 
kaçakçılıkta ihmal ve teseyyüpleri müessir 
olduğu tahakkuk eyleyen mezkûr vasıta ve 
mahallerin sahip veya müstecirlerinden ayrıca 
yirmi beş liradan iki yüz liraya kadar hafif para 
cezası alınır. 

MADDE 22 — Müşterek kaçakçılık eden
lerden veya kaçakçılara yardım eyleyenlerden 
alınacak para cezasına bunlardan her biri 
müteselsilen kefildirler. 

MADDE 2 3 — Kaçakçılık mükerrerleri 
hakkında türk ceza kanunu hükümleri tatbik 
olunur. Bu gibilerin üç ve daha ziyade defalar 
kaçakçılığa mahkûm edilmeleri halinde ytıka-
rıki hapis cezalarına ilâveten haklarında mu
vakkat sürgün cezası da hükmolunur. 

MADDE 2 4 — A: Türkiyeye giren veya 
Türkiyeden çıkan yolcuların beyanatlarına 
muhalif olarak üzerlerinde veya eşyaları ara
sında zuhur eden gümrük resmine tabi veya 
inhisar altında bulunan eşyalar müsadere 
olunur. 

B : Manifesto ve barnamede yazılı olmiyan 
ve hariçten gelen eşya ister vapur ve şimen
difer vesair nakliye vasıtaları içinde zuhur 
etmiş olsun, ister gümrüğe teslim edilmiş 
bulunsun meşru ve mücbir sebepten ileri 
geldiği sabit olmadıkça kaçak sayılarak 
müsadere ve bedelinin bir misli de ağır para 
cezası tahsil olunur. 

C : Manifesto ve barnamede yazılı olma
makla beraber saklandığı mahalden aranarak 
çıkarılan eşya müsadere olunur. Ve bedelinin 
bir misli derecesinde ağır para cezası alınır. 
Bir misil bedeli bir liradan dun olan ahvalde 
bir liraya iblâğ edilir. Mezkûr eşyayı sakla
yanlar hakkında da bir aydan altı aya kadar 
hapis cezası hükmolunur. 

D : Kara, deniz ve havadan beşinci mad
dede yazılı mevkiler haricine çıkarılan veya 
mezkûr maçide mucibince tayin olunan yollar-
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25 — Gerek kavanin ve nizamatı mahsusa-
sında, gerek işbu kanunda muharrer olan 
cezayı nakdilerin yüzde ellisi muhbir ve 
müsadirler ile kaçağın meydana çıkarılmasına 
hizmet edenlere ve em iri takip ve tahsilinde 
her ne suretle olursa olsun mesaisi sebk 

eyliyenlere akabı tahsillerinde İnhisar İdarelerince 
tayin ve takdir edilecek nispet dairesinde ita 
ve tevzi olunur. 

26 — Mevadı inhisariye kaçakçılığına dair 
kavanin ve nizamatı mahsusasında muayyen 
olup işbu kanun ile sarahaten tadil veya ilga 
olunmıyan ahkâm kemakân tatbik olunur. 

27 — İşbu kanunda tasrih olunan mevadı 
inhisariye kaçakçılığı hakkında 1126 numaralı 
ve 10 temmuz 1927 tarihli kaçakçılığın men'i 
ve takibine dair olan kanun ahkâmı cari 
değildir. 

28 — İşbu kanun neşri tarihinden on beş 
gün sonra meridir, 

kaçak sayılarak nakliye vasıtalarile beraber 
müsadere olunur. Ve kaçakçılığın ikaı 
şekline nazaran yukarıki fıkralarda yazılı ağır 
nakdî cezalar iki misline iblâğ olunur . 

MADDE 2 5 — A - Türkiyeye giren ve 
Türkiyeden çıkan yolcuların üzerlerinde veya 
eşyaları arasında zuhur eden ithal veya ihracı 
memnu eşya müsadere edilerek kıymetinin 
üç misli ağır para cezası alınır. Failleri altı 
aydan üç seneye kadar hapsedilir. 

B - Manifesto ve barnamelerde yazılı olmı-
yan ithal veya ihracı memnu, veya inhisara 
tabi maddeler gümrük veya inhisar idaresince 
müsadere edilmekle beraber nakilleri hakkında 
eşya kıymetinin iki misli ağır para cezası ve 
üç aydan bir seneye kadar haps hükmedilir . 

C-Beşinci maddede^ yazılı mevkiler haricine 
çıkarılan veya mezkûr madde mucibince tayin 
olunan yollardan başka yerlerde nakledilen 
ithal veya ihracı memnu eşya nakliye vasıtasile 
beraber müsadere olunarak failleri hakkında 
müsadere olunan eşya kıymetinin üç misli 
ağır nakdî ceza ve altı aydan- iki seneye kadar 
haps cezası hükmedilir. 

MADDE 26 — İthal veya ihracı memnu 
eşya kaçakçılığı yapanlar veya bu fiile iştirak 
edenler veyahut bu eşyayı bilerek saklayan 
veya bilerek satın alan veya bilerek satanlar 
elli liradan beş bin liraya kadar ağır nakdî 
cezaya ve üç aydan bir seneye kadar hapse 
mahkûm edilirler. 

MADDE 27 — Gümrük resminden muaf 
olarak ithali lâzım gelen eşyanın, gümrüğe 
ibraz ve muamelesi ifa olunmaksızın ithaline 
ve beşinci madde mucibince tayin olunan 
rnahal ve yollardan başka yerlerden geçiril
mesine teşebbüs olunursa faillerinden mümasil 
eşyanın gümrük resminin dörtte birisi nisbe-
tinde nakdî ceza alınır. 

MADDE 28 — Kaçak eşyanın naklinde 
kullanılan vasıtalar hakkmda aşağıda gösteril
diği veçhile muamele olunur: 

A - Kara nakliye vasıtalarında umum hay
vanlar ve koşumları, her nevi araba ve hayvan 



dan başka yerlerden nakledilen eşya kaçak 
sayılarak nakliye vasıtalarile beraber müsadere 
olunur. Ve kaçakçılığın ikaı şekline nazaran 
yukarki fıkralarda yazılı ağır p*ra cezalan iki 
misline iblâğ olunur. 

MADDE 2 5 — A - Türkiyeye giren veya 
Türkiyeden çıkan yolcuların üzerlerinde veya 
eşyaları arasında zuhur eden ithal veya ihraci 
memnu eşya müsadere edilerek kiymetinin 
üç misli ağır para* cezası alınır ye failleri altı 
aydan üç seneye kadar hapsedilir. 

B - Manifesto ve barnamelerde yazılı olmı-
yan ithal veya ihracı memnu veya inhisara tabi 
maddeler gümrük veya inhisar idaresince mü
sadere edilmekle beraber nakilleri hakkında 
eşya kıymetinin iki misli ağır para cezası ve 
üç aydan bir seneye kadar hapis hükmedilir. 

C - Beşinci maddede yazıh, mevkiler hari
cine çıkarılan veya mezkûr madde mucibince 
tayin olunan yollardan başka yerlerde nakledi
len ithal veya ihracı memnu eşya nakliye vası-
tasile beraber müsadere olunarak failleri hak
kında müsadere olunan eşya kıymetinin üç 
misli ağır para cezası ve altı aydan iki seneye 
kadar hapis cezası hükmedilir. 

MADDE 2 6 — İthal veya ihracı memnu 
eşya kaçakçılığı yapanlar veya bu fiile iştirak 
edenler ve yahut bu eşyayi bilerek saklayan 
veya bilerek satan alan veya bilerek satanlar 
elli liradan beş bin liraya kadar ağır para 
cezasına ve üç aydan bir seneye kadar hapse 
mahkûm edilirler 

MADDE 27 — Gümrük resminden muaf 
olarak ithali lâzım gelen eşyanın gümrüğe 
ibraz ve muamelesi ifa olunmaksızın ithaline 
ve beşinci madde mucibince tayin olunan 
mahal ve yollardan başka yerlerden .geçirilme
sine teşebbüs olunursa faillerinden mümasil 
eşyanın gümrük resminin dörtte birisi nisbe-
tınde. para cezası alınır. 

MADDE 2 8 — Kaçak eşyanın bilerek nak
linde kullanılan vasıtalar hakkında aşağıda 
gösterildiği veçhile muamele olunur. 

A - Kara nakliye vasıtalarında umum 
hayvanlar ve koşumlar, her nevi araba ve 
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dan başka yerlerden nakledilen eşya kaçak 
sayılarak nakliye vasıtalarile beraber müsadere 
olunur. Ve kaçakçılığın ikaı şekline nazaran 
yukariki fıkralarda yazılı ağır para cezaları 
iki misline iblâğ olunnr. 

MADDE 2 5 — A: Türkiyeye giren veya 
Türkiyeden çıkan yolculara ithal ve ihracı 

'„ memnu olan eşya bildirildikten sonra beya
natları hilâfına olarak üzerlerinde veya eşyaları 
arasında zuhur eden ithal veya ihracı memnu 
eşya müsadere edilerek kıymetinin beş mislin
den yirmi misline kadar ağır para cezası 
alınır. 

Bj Manifesto ve barnamelerde yazılı olmı-
yan ithal veya ihracı memnu veya inhisara 
tabi maddeler gümrük ve inhisar idaresince 
müsadere edilmekle beraber nakilleri hakkında 
eşya kıymetinin iki misli ağır para ve üç 
aydan bir seneye kadar hapis cezası hükme
dilir. 

C : Beşinci maddede yazılı mevkiler hari
cine çıkarılan veya mezkûr madde mucibince 
tayin olunan yollardan başka yerlerden nakle
dilen ithal veya ihracı memnu eşya nakliye 
vasıtasile beraber müsadere olunarak failleri 
hakkında müsadere olunan eşya kıymetlerinin 
üç misli ağır para cezası ve altı aydan iki 
seneye kadar hapis cezası hükmedilir. 

MADDE 2 6 — İthal veya ihracı memnu 
eşya kaçakçılığı yapanlar veya bir fiile iştirak 
edenler veyahut bu eşyayi bilerek saklıyan 
veya bilerek satanlar ve alanlar elli liradan 
beş bin liraya kadar ağır para cezasına ve 
üç aydan bir seneye kadar hapse mahkûm 
edilir. 

MADDE 27 — Gümrük resminden muaf 
olarak ithali lâzımgelen eşyanın gümrüğe ibraz 
ve muamelesi ifa olunmaksızın ithaline ve 
beşinci madde mucibince tayin olunan mahal 
ve yollardan başka yerlerden geçirilmesine 
teşebbüs olunursa faillerinden mümasil eşyanın 
gümrük resminin dörtte birisi nisbetinde ağır 
para cezası alınır. 

Madde 28 — Kaçak eşyanın naklinde 
bilerek kullanılan vasıtalar hakkında aşağıda 
gösterildiği veçhile muamele olunur: 

A - Kara nakliye vasıtalarında umum hay
vanlar ve koşumları her nevi araba ve hayvan 
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ve koşumları, otomobil, kamyon, kamyonet 
ve buna mümasil vasıtalar; deniz ve nehir 
vasıtalarından sal, sandal, mavna ve yüz 
hamule tonasına ( yüz ton dahil ) kadar mo
torlu veya buharlı veya yelkenli umum sefine
ler; tahtelbahirler ve her nevi tayyareler 
müsadere olunur . 

B - Yüz hamule tonasından bin hamule 
tonasına ( bin ton dahil ) kadar olan her nevi 
sefineler, kaçak hamulesi kaçak olmıyan hamu
lesinden gümrük resmi itibarile fazla bulunduğu 
taktirde müsadere edilir. Fazla olmadığı tak
tirde müsadere yapılmayıp sefine kıymetinin 
üçte biri derecesinde ağır naktî ceza alınır . 

C - Bin hamule tonasından fazla olan her 
nevi sefineler, naklettikleri kaçak eşya kıyme
tinin iki misli veya deha aşağı kıymette olduk
ları halde müsadere edilir. Aksi taktirde sefine 
hıymetinin dörtte biri derecesinde ağır nakdî 
ceza alımr. Ancak bunun miktarı kaçak eşya 
bedelinin iki mislinden aşağı olamaz. 

D - Müsadere edilen nakliye vasıtaları baş
ka bir mahalde tevkif edilmeksizin taallukuna 
göre en yakın gümrük idaresine makbuz mu
kabilinde teslim edilir. 

MADDE 2 9 — Kaçak şeyler inhisar mad
delerine ait zarflara konulduğu veya inhisar 
maddeleri kaçak veya sair maddelerle karıştı
rıldığı ve temettü kasdile inhisar maddelerinin 
muhtelif nevileri birbirlerile karıştırıldığı veya 
mezuniyetsiz tasfiye edildiği taktirde mezkûr 
maddeler müsadere ve failleri hakkında bu 
kanunun 13 üncü maddesi hükmü tatbik 
olunur. 

MADDE 3 0 — Kaçakçılıkta kullanılan 
nakliye vasıtaları ve kaçak maddelerin imalinde 
istimal olunan alât ve edevat her nerede ve 
kimin tarafından tutulursa tutulsun müsadere 
olunarak ait olduğu inhisar idaresine makbuz 
mukabilinde derhal teslim olunur. İnhisar İda
resi müsadere edilip muhafazası külfet ve 
masrafı mucip olan nakliye vasıtalarım mahallî 
belediye ve bulunmiyan mahallerde inhisar me
murları marifetile ve müzayede ile sattırabilir. 

Müsadere olunan nakliye vasıtaları başkasının 
malı olup sahipleri fiilde zimethal ve malu-
mattar olmadıklarını isbat ederlerse mevcut 
vasıta aynen ve satılmış ise masraf çıktıktan 



hayvan koşumları, otomobil, kamyori, kamyo
net ve buna mümasil vasıtalar, deniz ve nehir 
vasıtalarından sal, sandal; mavna ve yüz ha
mule tonasına ( Yüz ton dahil*) kadar motorlu 
veya buharlı veya yelkenli umum sefineler; 
tahtelbahirler ve her nevi tayyareler müsadere 
olunur. 

B - Yüz hamule tonasmdan bin hamule 
tonasına ( bin ton dahil ) kadar olan her nevi 
sefineler. Kaçak hamulesi kaçak olmıyan 
hamulesinden gümrük resmi itibarile fazla 
bulunduğu taktirde müsadere edilir. Fazla 
olmadığı taktirde müsadere yapılmayıp sefine 
kıymetinin üçte biri derecesinde ağır para 
cezası alınır. 

C - Bin hamule tonasmdan fazla olan her 
nevi sefineler, naklettikleri kaçak eşya kıy
metinin iki misli veya daha aşağı kıymetinde 
oldukları halde müsadere edilir. Aksi taktirde 
sefine kıymetinin dörtte biri derecesinde ağır 
para cezası alınır. Ancak bunun miktarı 
kaçak eşya bedelinin iki mislinden aşağı olmaz. 

D - Müsadere edilen nakliye vasıtaları 
başka bir mahalde tevkif edilmeksizin taallu
kuna göre en yakın gümrük idaresine makbuz 
mukabilinde teslim edilir. 

MADDE 2 9 — Kaçak şeyler inhisar mad
delerine ait zarflara konulduğu veya inhisar 
maddelen kaçak veya sair maddeler ile karış
tırıldığı, ve temettü kastile inhisar maddeleri
nin muhtelif nevileri bir birlerile karıştırıltığı, 
veya me'zuniyetsiz tasfiye edildiği, takdirde 
mezkûr maddeler müsadere ve failleri hakkında 
bu kanunun 13 üncü maddesi hükmü tatbik 
olunur. 

MADDE 3 0 — Kaçakçılıkta kullanılan 
nakliye vasıtaları ve kaçak maddelerin imalinde 
istimal olunan alât ve edevat her nerede ve 
kimin tarafından tutulursa tutulsun müsadere 
olunarak ait olduğu inhisar idaresine makbuz 
mukabilinde derhal teslim olunur. 

İnhisar idaresi müsadere edilip muhafaza
sı külfet ve masrafı mucip olan nakliye vası
talarını mahallî belediye, ve bulunmıyan ma-
hailerde inhisar memurları marifetile ve mü
zayede ile sattırabilir. Müsadere olunan nak
liye vasıtaları başkasının malı olup sahipleri 
fiilde zimethal ve malumattar olmadıklarım 
isbat ederlerse mevcut vasıta aynen, ve satılmış 

ve koşumları otomobil, kamyon ve kamyonet 
ve buna mümasil vasıtalar; deniz ve nehir 
vasıtalarından sal, sandal, mavna ve yüz ha
mule tonasına ( yüz ton dahil ) kadar motorlu 
veya buharli veya yelkenli umum sefineler 
tahtelbahirler ve her nevi tayyareler müsadere 
olunur. 

B - Yüz hamule tonasmdan bin hamule 
tonasına ( bin ton dahil ) kadar olan her ne
vi sefineler, kaçak hamulesi kaçak olmıyan 
hamulesinden gümrük resmi itibarile fazla bu
lunduğu takdirde müsadere »edilir. Fazla olma
dığı takdirde müsadere yapılmayıp sefine kiy-
metinin üçte biri derecesinde ağır para cezası 
alınır. 

C - Bin hamule tonasmdan fazla olan her 
nevi sefineler naklettikleri kaçak eşya kıymeti
nin iki misli veya daha aşağı kıymette olduk
ları halde müsadere edilir. Aksi taktirde sefine 
kıymetinin dörtte biri derecesinde ağır para 
cezası alınır. Ancak bunun miktarı kaçak eşya 
bedelinin iki mislinden aşağı olamaz 

D - Müsadere edilen nakliye vasıtaları baş
ka bir mahalde tevkif edilmeksizin taallukuna 
göre en yakın gümrük idaresine makbuz mu
kabilinde teslim edilir. 

MADDE 2 0 — Kaçak şeyler inhisar madde
lerine ait zarflara konulduğu veya inhisar ma
ddeleri kaçak veya sair maddelerle karıştırıldı
ğı ve temettü kasdile inhisar maddelerinin 
muhtelif nevileri bir birile karıştırıldığı veya 
mezuniyeti tasfiye edildiği taktirde mezkûr 
maddeler müsadere ve failleri hakkında bu 
kanunun on üçüncü maddesi hükrnü tatbik 
olunur. 

MADDE 3 0 — Kaçakçılıkta kullanılan nak
liye vasıtaları ve kaçak maddelerin imalinde 
istimal olunan alât ve edevat her nerede ve 
kimin tarafından tutulursa tutulsun müsadere 
olunarak taalluk ettiği inhisar idaresine mak
buz mukabilinde derhal teslim olunur. İnhisar 
idaresi müsadere edilip muhafazası külfet ve 
masrafı mucip olan bu kabil nakliye vasıtala
rını mahallî belediyesi ve bulunmıyan mahal
lerde inhisar memurları marifetile ve müzaye
de ile sattıra bilir. Müsadere olunan nakliye 
vasıtaları başkasının malı olup sahipleri fiilde 
zimethal ve malumattar olmadıklarını isbat 
ederlerse mevcut vasıta aynen ve satılmış ise 



sonra kalan bedeli kendilerine verilir. 
Fakat işbu vasitaların kaçakçılıkta istimali 

tekerrür ederse ilm ve dahillerine bakılmaksızın 
eshabı da firar vasitası addedilerek haklarında 
bilerek yapanlar gibi muamele edilir. 

MADDE 3 1 — İnhisara tabi maddeleri 
inhisar idarelerince vazı ve tayin edilen fiat-
lardan fazlasına satan bayilerin beyiye tezkere 
veya ruhsatnameleri inhisar idarelerince ibtal 
olunmakla beraber kendileri hafif ııaktt eeza 
ile tecziye olunurlar. 

MADDE 32 — Kaçakçılığa mahkûm olan 
inhisar maddeleri bayilerinin beyiye tezkere veya 
ruhsatnameleri ibtal edilmekle beraber kendile
rine bir daha inhisar maddelerinin beyiye hakkı 
verilmez. 

MADDE 3 3 — Posta sürücüleri, kaptan
lar, sefine müstahdemleri ve sair nakliye idare 
ve şirketlerinin memur ve müstahdemleri; otel, 
kahvehane, meyhane, gazino ve sair umumî 
mahaller müdür veya sahipleri meslek ve 
sanatlarının verdiği suhuletten istifade 
ederek, birinci maddede yazılı kaçakçılığı 
irtikâp eyledikleri takdirde bunlardan 12 inci 
madde mucibince naktî cezaları alındıktan 
başka haklarında muayyen olan haps cezalari-
nın azamisi tatbik olunur. 

MADDE 3 4 — Bu kanunda yazılı kaçak
çılık ve sair memnu fiilleri irtikâp veya 
bu fiillere iştirak veya bu fiilleri yapan
lara bilerek müsameha eden hükümet vesair 
resmî idareler ve müesseseler memur ve müs
tahdemleri ile jandarma ve hudut muhafaza 
efradı ve imtiyazlı şirketlerin memur ve müs
tahdemleri, 12 inci madde mucibince naktî 
cezaya tabi tutulduktan başka, bunlardan 

kaçakçılığı men ve takip vazifesi le mükellef olan
lar hakkında iki seneye kadar, ve giger memur 

ve müstahdemler hakkında bir seneye kadar, ve 
imtiyazlı şirketlerin memur ve müstahdemleri 
hakkında altı aya kadar haps cezası hüküm-
olunur. Ve bu gibiler memuriyetlerinden 
dahi ihraç edilirler. 

Kaçakçılık fiilinden dolayı muayyen olan 
cezalan bunlar hakkında t ürk ceza kanununun 
1 inci kitabının 7 inci babına tevfikan ayrıca 
tatbik olunur. 



ise masraf çıktıktan sonra kalan bedeli, ken
dilerine verilir. Fakat işbu vasıtaların kaçak
çılıkta istimali tekerrür ederse ilim ve dahil
lerine bakılmaksızın eshabı da firar vasıtası 
addedilerek haklarında bilerek yapanlanlar gibi 
muamele edilir. 

MADDE 31 — İnhisara tabi maddeleri 
inhisar idarelerince vaz ve tayin edilen fiat-
lardan fazlasına satan bayilerin bey'iye tezkere 
veya ruhsatnameleri, inhisar idarelerince, iptal 
olunmakla beraber kendileri 100 liraya kadar 
hafif para cezasile tecziye olunurlar. 

MADDE 32 — Kaçakçılığa mahkûm olan 
inhisar maddeleri bayilerinin bey'iye tezkere 
veya ruhsatnameleri iptal edilmekle beraber 
kendilerine bir daha inhisar maddelerinin bey
iye hakkı verilmez 

MADDE 33 — Posta sürücüleri, kaptanlar 
gemi adamları ve sair nakliye idare ve şirket
lerinin memur ve müstahdemleri, otel kahve
hane, meyhane, gazino ve sair umumî mahal
ler müdür veya sahipleri, meslek ve sanatları
nın verdiği suhuletten istifade ederek birinci 
maddede yazılı kaçakçılığı irtikâp eyledikleri 
taktirde bunlardan 13 üncü madde mucibince 
para cezaları alındıktan başka haklarında muay
yen olan hapis cezalarının azamisi tatbik olunur. 

MADDE 34 — Bu kanunda yazılı kaçak
çılık ve sair memnu fiilleri irtikâp veya bu 
fiilleri yapanlara bilerek müsamaha eden hükü
met ve sair resmî idareler ve müesseseler mem
ur ve müstahdemleri ile Jandarma ve hudut 
muhafaza efradı ve imtiyazlı şirketlerin memur 
ve müstahdemleri , 13 üncü madde mucibince 
para cezasına tabi tutulduktan başka bunlardan 
kaçakçılığı men ve takip vazifesile mükellef 
olanlar hakkında altı aydan iki seneye kadar 
ve diğer memur ve müstahdemler hakkında üç 
aydan bir seneye kadar ve imtiyazlı şirketlerin 
memur ve müstahdemleri hakkında bir 
aydan altı aya kadar haps cezası hükmolunur. 
Ve bu gibiler her halde memuriyetlerinden 
çıkarılırlar. 

masraf çıkdıktân sonra kalan bedeli kendilerine 
verilir. Fakat işbu vasıtaların kaçakçılıkta isti
mali tekerrür ederese ilm ve dahillerine bakıl
maksızın eshabı da firar vasıtası addedilerek 
haklarında bilerek yapanlar gibi muamele 
edilir. 

MADDE 31 — İnhisara tabi maddeleri inhi
sar idaresince vaz ve tayin edilen fiatlardan 
fazlasına satan bayilerin beyiye tezkere veya 
ruhsatnameleri inhisar idarelerince ibtal olun
makla beraber kendileri yüz liraya kadar hafif 
para cezasile tecziye olunurlar. 

MADDE 32 — Kaçakçılığa mahkûm olan 
inhisar maddeleri bayilerinin beyiye tezkere 
veya ruhsatnameleri iptal edilmekle beraber 
kendilerine bir daha inhisar maddelerini sat
mak hakkı verilmez. 

MADDE 3 3 — Posta sürücüleri, kaptanlar, 
gemi adamları ve sair nakliye idare ve şirket

lerinin memur ve adamları otel, kahvehane, mey
hane, gazino; ve sair umumî mahaller müdür 
veya sahipleri meslek ve sanatlarının verdiği 

suhuletten istifade ederek birinci maddede yazılı 
kaçakçılığı irtikâp eyledikleri taktirde bunlar
dan on üçüncü madde mucibince para cezası 
alındıktan başka haklarında muayyen olan hapis 
cezalarının azamisi tatbik olunur. 

MADDE 34 — Bu kanunda yazılı kaçak
çılık ve sair memnu fiilleri irtikâp veya bu 
fiillere iştirak veya bu fiilleri yapanlara bilerek 
müsamaha eden hükümet ve sair resmî daire ve 

müesseseler memur ve müstahdemlerile jandarma 
ve hudutmuhafaza zabitan ve efradı ve imtiyazlı 
şirketler memur ve müstahdemleri on üçüncü 
madde mucibince para cezasına tabi tutulduk
tan başka bunlardan kaçakçılığı men ve takip 
vazifesile mükellef olanlar hakkında altı aydan 
iki seneye kadar ve diğer memur ve müstah
demler hakkında üç aydan bir seneye kadar 
ve imtiyazlı şirketlerin memur ve müstahdem
leri hakkında bir aydan altı aya kadar hapis 
cezası hükmolunur ve bu gibiler her halde 
memuriyetlerinden çıkarılırlar. 

/ 



MADDE 35 — Kaçak madde taharrisini 
behane edarek bir kimsenin meskenine ve 
yahut iş yerine girmek suretile salâhiyeti sui
istimal eden hükümet veya inhisar memurları 
ve bunları bilerek mezuniyet jjverenler hakkın
da Türk ceza kanununun ikiyüz kırkıncı mad
desi hükmü tatbik olunur. 

MADDE 3 6 — İkinci ve dördüncü mad
delerde sayılan vazifeleri ifada ihmal ve taralı isi 
görülenlerle lâkaydi ve terahisi dolayisile 
kaçakçılığa sebebiyet verdiği anlaşılan memur 
ve müstahdemler sınıfları dahilinde veya 
sınıflarının tenzili suretile tahvil olunmakla 

beraber haklarında ceza'kanununun hususî hüküm
leri tatbik olunur. Bu gibi vazifelerde ihmal 
ve terahisi görülen köy muhtarları ve ihtiyar 
heyeti azaları ile bekçi ve koruculardan köy 
kanununun 27 inci maddesinde tayin edilen 
mıkdar ve surette nakdî cezaralar alınır. 

FASIL — 4 
Müteferrik hükümler 

MADDE 37 — Kaçakçılığı veya bu kanun-
I da yazılı memnu fiilleri tesbit- edecek zabıt 
varakalarını, men'i takip vazıfesile mükellef 
memurlar tanzim ve imza ederler. Kaçahçıhğı 
veya memnu olan sair fiileri yapanlar hazır 
olduğu takdirde bunlara, ve vak'aya şahit 
olanlara, dahi varakayı imza etmeleri ve şerh 

.vermeleri teklif edilir. Arzu ederlerse şerhlerinde 
müdafaalarını ve şahitlerini gösterebilirler . 
İstinkâflaıı halinde keyfiyet zabit varakası 
altına yazılır. 

Bu suretle yapılan zabıt varakaları, takibat 
icrası için, ait olduğu gümrük veya inhisar 
idaresine derhal verilir . 

Bu zabıt varakalarının münderecatı her 
hangi bir halde aksi sabit oluncaya kadar 
muteber tutulur . 

MADDE 3 8 — Bu kanunda yazılı nakdî 
cezaların tahsil sureti hususî kanun ve niza
mlarında gösterilmiş olduğu taktirde o kanun
lar mucibince tahsil olunur, tahsil s*ureti 
gösterilmemiş olduğu halde ise mahkemelrce 
hükmedilir . 

MADDE 39 — Hukuku şahsİyeden ve taz
minat nevinden olmayan naktî cezaların tahsi
line Türk ceza kunununun meriyete vaz'ına 
müteallik 26-nisan 926 tarih ve 825 numaralı 



- 3 1 
MADDE 35 — Kaçak madde aramasını 

bahane ederek bir kimsenin meskenine veyahut 
iş yerine girmek suretile selâhiyeti sui istimal 
eden hükümet veya inhisar memurları vebunlara 
bilerek mezuniyet verenler hakkında Türk ceza 
kanununun ikiyüz kırkıncı maddesi hükmü 
tatbik olunur. 

MADDE 36 — İkinci ve dördüncü madde
lerde sayılan vazifeleri ifada ihmal ve terahisi 
görülenler lâkaydi ve terahisi dolayısile kaçak
çılığa sebebiyet verdiği anlaşılan memur ve 
müstahdemler sınıfları dahilinde veya sınıfla
rının tenzili suretile tahvil olunmakla beraber 
haklarında ceza kanununun hükümleri tatbik 
olunur. Bu gibi vazifelerde ihmal ve terahisi 
görülen köy muhtarları ve ihtiyar heyeti âzala-
rile bekçi ve koruculardan köy kanununun 27 
inci maddesinde tayin edilen miktar ve surette 
para cezaları alınır. 

FASIL - 4 
Müteferrik hükümler 

MADDE 37 — Kaçakçılığı veya bu ka
nunda yazılı memnu fiilleri tesbit edecek 
zabıt varakalarını; men ve takip vazifesile 
mükellef memurlar tanzim ve imza ederler. 
Kaçakçılığı veya memnu olan sair fiilleri 
yapanlar hazır olduğu takdirde bunlara ve 
vak'aya şahit olanlara, dahi varakayi imza 
etmeleri ve şerh vermeleri teklif edilir. Arzu 
ederlerse şerhlerinde müdafaalarını ve şahit
lerini gösterebilirler. İstinkâfları halinde keyfi
yet zabıt varakası altına yazılır. 

Bu suretle yapılan zabıt varakaları takibat 
icrası için ait olduğu gümrük ve inhisar ida
resine derhal verilir. 

Bu zabıt varakalarının münderecatı her 
hangi bir halde aksi sabft oluncaya kadar 
muteber tutulur. 

MADDE 3 8 — Bu kanunda yazılı para 
cezalarının, tahsil sureti hususî kanun ve 
nizamlarında gösterilmiş olduğu taktirde o 
kanunlar mucibince tahsil olunur. Tahsil sureti 
gösterilmemiş olduğu halde ise mahkemelerce 
hükmedilir. 

MADDE39 —Hukuku şahsiyeden ve tazminat 
nev'inden olmıyan para cezalarının tahsilinde 
Türk ceza kanununun meriyete vaz'ına müte
allik 2ö nisan 1929 tarih ve 825 numaralı 

MADDE 35 — Kaçak madde aramasını 
bahane ederek bir kimsenin hususî evine 
veyahut iş yerine girmek suretile salâhiyeti 
sui istimal eden hükümet veya inhisar memur
ları ve bunlara bilerek mezuniyet verenler 
hakkında Türk ceza kanununun 240 mcı 
maddesi hükmü tatbik olunur. 

MADDE 3 6 — İkinci ve dördüncü mad
delerde sayılan vazifeleri ifada ihmal ve terahisi 
görülenlerle lâkaydi ve terahisi dolayisile 
kaçakçılığa sebebiyet verdiği anlaşılan memur 
ve müstahdemler sınıfları dahilinde veya sınıf
larının tenzili suretile tahvil olunmakla beraber 
haklarında ceza kanununun hususî hükümleri 
tatbik olunur. Bu gibi vazifelerde ihmal ve 
terahisi görülen köy muhtarları ve ihtiyar 
heyeti âzalarile bekçi ve koruculardan köy 
kanununun 27 inci maddesinde tayin edilen 
miktar ve surette para cezası alınır. 

FASIL - 4 
Müteferrik hükümler 

MADDE 37 — Kaçakçılığı veya bu ka
nunda yazılı memnu fiilleri tespit edecek zabıt 
varakalarını vak'a anında men ve takip vazi
fesile mükellef memurlar tanzim ve imza 
ederler. Vak'aya şahit olanlar bulunduğu ve 
kaçakçılığı yapanlar hazır olduğu taktirde 
bunların dahi varakayı imza etmeleri ve şerh 
vermeleri teklif edilir. Arzu ederlerse şerhle
rinde müdafaalarını ve şahitlerini gösterebilir
ler. İstinkâfları halinde keyfiyet zabıt varakası 
altına yazılır. Bu suretle yapılan zabıt varaka
ları takibat yapılmak üzere ait olduğu gümrük 
veya inhisar idaresine derhal verilir. Bu zabıt 
varakalarının münderecatı her hangi bir halde 
aksi sabit oluncaya kadar muteber tutulur. 

MADDE 3 8 — Bu kanunda yazılı para 
cezalarının tahsil sureti hususî kanun ve nizam
larında gösterilmiş olduğu takdirde o kanular 
mucibince tahsil olunur, tahsil sureti göste
rilmemiş olduğu halde ise mahkemelerce hü-
kümedilir. 

MADDE 39 — Hukuku şahsiyeden ve 
tazminat nevinden olmiyan para cezalarının 
tahsilinde Türk ceza kanununun mevkii mer'i-
yete vaz'ına müteallik 20 n^an 1928 tarjhlj 



kanunun 6 inci maddesi tatbik olunur. 

MADDE 4 0 — Kaçakçılık ederken tutulan 
her hangi bir şahıs hüviyetini ispata mecbur
dur. İspat edemediği ve memleket dahilin de 
muayyen bir ikametgâhı olduğuna dair bir 
ikametgâh senedi veremediği taktirde, terettüp 
eden naktî cezanın azamî haddini depozito ola
rak ait olduğu daireye teslim ile mükelleftir. 
Bunu da yapmadığı taktirde hemen muhakemesi 
icra edilmek üzere mevcuden mahkemeye sevk 
edilir . 

MADDE 4 1 — Alâkadar idarelerin kanu
nen istifasına salâhiyettar oldukları nakdî 
cezalardan maada cezayı nıüstelzim fiiller hak
kında ait olduğu memurlar tarafından tanzim 
edilecek zabıt varakaları ve tahkik evrakı, 
muktezi takibatın icrası zımnında müddei um -
miye tevdi olunur. 

MADDE 4 2 — Türk ceza kanununun 
birinci kitabının altıncı babında yazılı şekil 
ve surtlerle kaçakçılığa iştirakleri veya kaçak 
eşyayı sakladıkları muhakeme sırasında anla
şılan şahıslar hakkında re'sen takibat yapılır. 

MADDE 4 3 — İnhisar kanun ve nizam
larında ve bu kanunda yazılı olan naktî ceza
lardan yüzde elliye kadarı tahsilleri akabinde 
üç müsavi kısma ayrılıp her bir kısmı aşağıda 
gösterilen sınıflar dahilinde ikramiye olarak 
tevzi olunur. 

1 - Muhbirlere 
2 - Musadirlere 
3 - Kaçağın takip ve derdestinde hizmeti 

geçenlere. 
Her sınıfa isabet eden ikramiyede ne mik

tarının tevzi edileceğini tayin etmek ve alâka
darlara hizmetleri nisbetinde taksim eylemek 
dairesine aittir. Kaçağın takip ve derdestinde 
sepkedecek hizmetin müsadere filinden evveli
ne ait olması meşruttur. 

MADDE 4 4 — Muhafaza memurlarının 
silâh ve cephanesi Millî Müdafaa Vekâletince 
tedarik ve mümkün olmadığı taktirde gümrük 
bütçesinden temin edilir» 



kanunun .6 inci' maddesi8 tatbik 'olunur. 

; -MADDE 40 — Kaçakçılık ederken tutulan 
her hangi bir. şahıs hüviyetini, isbata mecbur
dur. İsbat edemediği ve memleket dahilinde 
muayyen bir ikametgâhı olduğuna dair bir 
ikametgâh senedi veremediği taktirde terettüp 
eden para cezasının azamî haddini depozito 
olarak ait olduğu daireye teslim ile mükellef
tir. Bunu da yapamadığı takdirde heman 
muhakemesi icra edilmek üzere evrakile 
beraber mahkemeye sevkedilir. 

MADDE 41 —- Alâkadar idarelerin kanu
nen istifasına salâhiyettar oldukları para 
cezalarından maada cezayi mfistelzim fiiller 
hakkında ait olduğu memurlar tarafından 
tanzim edilecek zabıt varakaları ve tahkik 
evrakı, muktazi takibatın icrası zımnında 
Cumhuriyet müddei umumiliğine tevdi olunur. 

MADDE 42 — Türk ceza kanununun bi
rinci kitabının altıncı babında yazılı şekil ve 
suretlerle kaçakçılığa iştirakleri veya kaçak 
eşyayı sakladıkları muhakeme sırasında anlaşı
lan şahıslar hakkında müddei umumilikçe ta
kibat yapılır. 

MADDE 43 — İnhisar kanun ve nizamla
rında ve bu kanunda yazılı olan para cezala
rından yüzde elliye kadarı, tahsilleri akabinde üç 
müsavi kısma ayrılıp her bir kısmı, aşağıda 
gösterilen sınıflar dahilinde ikramiye olarak 
tevzi olunur: 

1 - Muhbirlere 
2 - Musadirlere 
3 - Kaçağın takip ve derdestinde hizmeti 

geçenlere. 
Her sınıfa isabet eden ikramiyeden ne mik

tarının tevzi edileceğini tayin etmek ve alâka
darlarla hizmetleri nisbeti de taksim eylemek 
dairesine aittir. Kaçağın takip ve derdestinde 
sepkedecek hizmetin müsadere fiilinden *vce
line ait olması meşruttur. 

MADDE 44 — Muhafaza memurlarının 
silâh ve cephanesi Milli Müdafaa Vekâletince 

; tedarik ve mümkün olmadığı taktirde gümrük 
bütçesinden temin edilir. 

ve 825 numaralı kanunun altıncı maddesi 
hükmü tatbik olunur. 

MADDE 40 — Kaçakçılık ederken tutulan 
her hangi bir şahs hüviyetini ispata mecbur
dur. ispat edemediği ve memleket dahilinde 
muayyen bir ikametkâhı olduğuna dair senet 
veremediği takdirde terettüp eden para cezasını 
dipozito olarak ait olduğu daireye teslim ile 
mükelleftir. Bunu da yapamadığı takdirde 
hemen mahkemesi icra edilmek üzere evrakile 
beraber mahkemeye sevkedilir. 

MADDE 41 — Alâkadar idarelerin kanu
nen istifasına seâlhiyettar olduğu para ceza
larından maada cezayi müstelzim fiiller hak
kında ait olduğu idarelerin memurları tarafın
dan tanzim edilecek zabıt verakaları veya 
tahkik evrakı muktazi takibatın icrası zımnında 
müddei umumiye tevdi olunur. 

MADDE 42 — Türk ceza kanununun 
birinci kitabının altıncı babında yazılı şekil 
ve suretlerle kaçakçılığa iştirakleri veya kaçak 
eşyayı sakladıkları muhakeme sırasında anla
şılan şahıslar hakkında müddei umumilikçe 
takibat yapılır. 

MADDE 4 3 — İnhisar kanun ve nizamla
rında ve bu kanunda yazılı olan alelumum 
para cezalarından yüzde elliye kadarı tahsilleri 
akabinde üç müsavi kısma ayrılup her bir 
kısmı aşağıda gösterilen sınıflar dahilinde 
ikramiye olarak tevzi olunur. 

Muhbir varise beşte ikisi muhbire beşte 
ikisi bilfiil takip ve derdest edenlere beştebiri 
( takip ve derdestten evvel vukuu şartile ) 
takip ve derdest eden memurları sevk ve idare 
eden amirlere; 

Muhbir yok ise beşte üçü bilfiil takip ve 
derdest edenlere beşte ikisi kezalik ( takip ve 
derdestten evvel vukuu şartile ) takip ve der
dest eden mümurları sevk ve idare eden amir
lere verilir. 

Para cezasının bilmuhakeme tahsilinde bunu ] 
takip ve intaç eden dava vekilleri amirlere 
verilecek hissenin nisfına iştirak ettirilir. 

MADDE 44 — Muhafaza memurlarının 
silâh ve cephanesi Millî Müdafaa vekâletince 
tedarik ve mümkün olamadığı takdirde güm
rük bütçesinden mubayaa ve temin edilir. 



Millî Müdafaa emrinde bulunan sefinelerden 
münasip olanları iktiza ettiği taktirde gümrük 
emrine tahsis olunur. Oümrük emrine verilen 
sefinelerden gümrük hizmetinde bulundukları 
müddetçe bunların devir çark masrafları ve 
mürettebatın iaşesi gümrük bütçesinden tesviye 
olunnr. 

MADDE 45 — Kaçakçılığın men ve taki
bi hakkındaki 23 Haziran 927 tarih ve 1226 
numaralı kanun ile işbu kanuna mugayir 
ahkâm mülgadır. 

MADDE 46 — Bu kanun neşri tarihinden 
15 gün sonra muteberdir. 

MADDE 47 — Bu kanunun hükümlerini 
icraya jcra Vekilleri memurdur. 
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Millı Müdafaa emrinde bulunan sefineler
den münasip olanları iktiza ettiği taktirde em
rine tahsis ojunur. Oümrük emrine verilen 
sefinelerden hizmetinde bulundukları müddetçe 
bunların devir çark masrafları ve mürettebatın 
iaşesi gümrük bütçesinden tesviye olunur. 

MADDE 45 — Kaçakçılığın men ve takibi 
hakkındaki 23 Haziran 927 tarih ve 1226 
numaralı kanun ile bu kanuna mugayir diğer 
kanunlardaki hükümler mülgadır. 

MADDE 4 6 — Bu kanun neşri tarihinden 
15 gün sonra muteberdir. 

MADDE 47 — Bu kanunun hükümlerini 
icraya İcra Vekilleri memurdur. 

Millî Müdafaa emrinde bulunan sefineler
den münasip olanları iktiza ettiği takdirde 
gümrük idaresi emrine tahsis olunur. Gümrük 
emrine verilen sefinelerin gümrük hizmetinde 
bulundukları müddetçe devr ve çarh masraf
ları ve mürettebatın iaşesi gümrük bütçesin
den tesviye olunur. 

MADDE 4 5 — Gümrük ve inhisar kanun
larının ve kavanini sairenin işbu kanuna mu
halif olan ahkâmile kaçakçılığın men ve takibi 
hakkındaki 23 haziran 927 tarihli ve 1126 
numaralı kanun ahkâmı mülgadır. 

MADDE 4 0 —- bu kanun ı ağustos 929 
tarihinden mutebeadir. 

MADDE 4 7 — Bu kanunun hükümlerini 
icraya İcra vekilleri Heyeti memurdur, 
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S*ra Ne249 
Maarif vergisi kanununun 1233 numaralı zeyli ahkâmının 
temdidi hakkında m numaralı kanun lâyihası ve Masrif, 

Dahiliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları 

T C 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 
Şube 1 
Sayı TÂı . ' 1/4/1929 

B. M. M. Yüksek Reisliğime 
Maarif vergisi kanununun 6 mayıs 1928 tarihli ve 1230 numaralı zeyli ahkâmının temdidi 

hakkında Maarif Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 3/4/1929 tarihli içtimaında 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazrsının ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyurulmasım rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Esbabi mucibe 
Evvelce tevzi usulile alınmakta olan ilk tahsil vergisini munzam kesir hline sokan 22 haziran 

1927 tarih ve 1130 numaralı Maarif vergisi kanunu ile elde edilen paranın vilâyetlerin ilk 
mektep masraflarını koruyamaması üzerine bütçesi açık olan vilâyetlerde yol mükellefiyetine 
tabi olanlardan olanlardan azami dört yevmiye miktarından-bir vergi alınmasına 1230 numaralı 
ve 6 mayıs 1928 tarihli kanunla müsaade edilmşti. Ancak geçen sene bundan daha eyi bir 
vergi araştırmak maksadı ile mezkûr kanunla verilen salâhiyet bir sene müddetle tahdit olun
muştu. Yapılan tetkikat neticesinde ilk tahsil için lâzım gelen parayı başka bir menbadan 
temin etmeğe imkân görülmediği gibi geçen seheki tatbikinda da hiç bir mahzura 
tesadüf olunmamış ve mükelleflere de ağır gelmediğ anlaşılmış olduğundan mezkûr kanun 
ile verilmiş olan salâhiyetin gelecek senelere de teşmili zarurî görülmüş ve merbut kanun lâyi
hası bunun için teklif olunmuştur. 

t , B. M. M. 
Mf. Encümeni 

Karar M 4 15-4-1929 
Esas K° 3İ§ 

Maarif Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Maarif vergisi kanununun 6 mayıs 1928 tarihli ve 1230 numaralı zeyli ahkâmının temdidi 
uakkındaki kanun lâyihası Maarif Vekili ve müsteşarı Beyfendiler hazır oldukları helde encüme-
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nimizce mütalea ve tetkik olundu 

İlk tedrisat masarifi karşılığı olmak üzre henüz yeni ve salim bir matrah bulunmadığı ve 
muhtelif vilâyetlerin maarif bütçeleri bu sene dahi açıklarla kapatılmış olduğu cihetle evvelce 
yalnız bir seneye münhasir olmak üzere kabul edilmiş olan işbu kanunun yeni bir matrah bulunup 
teklif edilinceye kadar temdidi zarurî görülmüş ve teklif aynen kabul edilmiştir. Vilâyetler 
meclisi umumileri inikat halinde bulunduğu cihetle lâyihanın bir an evvel kânuniyet kesbetmesi 
mûltezem olduğandan heveti umumiyece müstaceliyetle ve tercihan müzakereye sevk edilmek 
üzere bermucibi havale Dahiliye ve bütçe Encümenlerine tevdi edildi. 

Âza Âza Âza M. M. Reis 
Afyon K. Koca eli İzmir Sivas Namına Sivas 
Haydar K. O. Hakkı Sa. Rıfat Re/et O. Hamdı t. Alâettin t. Alâettin 

22 -IV-1929 

Dahiliye Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİKLİOE 

Maarif vergisi kanununa müzyyel 1230 numaralı kanun hükümlerinin temdidi hakkındaki 
lâyiha ve Maarif encümeni mazbetası Vekil Cemal Hüsnü Beyfendi hazır bulunduğu halde 
encümenimizce de tetkik ue müzakere olundu. 

Maarif encümeni mazbatasında yazılmış olduğu üzere muhtelif vilâyetlerin Bütçelerindeki 
açıklan kapamak ve hükümleri yalınız bir seneye münhasır olmak üzere mezkûr kanun geçen 
sene Büyük Meclisçe kabul olunmuş ve müddtinin hitamına kadar adilane bir matrah bulunması 
encümen mazbatalarında yazılmıştı. 

İhtiyaç ve zaruret devam ettiği halde henüz böyle bir matrah bulunmamamış olduğu ve bu 
hususta tetkikatın devam ettiği Vekil Beyefendi tarafından ifade olunmuştur. Vaktin darlığına 
mebni dan eyi bir matrah bulunmak imkânsızlığını gören encümenimiz bir kısım maarif 
hizmetlerini temdidine muattal kalmamasını timin için kanunun tedine muvafakat zaruretinde 
kalmış olmakla beraber bu zaruretin mümkün olduğu kadar az müddet zarfında refi çaresinin 
bulunmasını i Itizamen temdidin bir seneye hasır va kasrı düşünülmüş isede mevznun ehemmiyetine 
binaen layiha hükümleri iki seneye münhasır olmak üzere tadilen kabul olunmuştur. Ber mecibi 
havale Bütçe Encümenine tevdi olunur. 

Âza Âza Kâ. M. M R. V. Da. Encümeni Reisi 
Eskişehir Aydın Malatya Adana Na. Adana 

Salt Emin Fikri A. Muttalip Hilmi Hilmi 
Âza Âza Âza Âza Âza Âza Âza 

Kars Rize Amasya Zonguldak Tekirdağı Rize malatya 
Baha Tali^ Atıf t. Hakkı Rıfat M. Faik Esat Vasıf 

T. B. M. M. 
Da. Encümeni 
Karar M 23 
Esas M 4İ6 
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î . B W M. 
B. Encümeni 

Mazbata M 131 
Esas .•¥ jfc 

Bütçe Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Başvekâletin 7 / 4 / 1929 tarihli ve Tî|^ numaralı tezkeresile Büyük Meclise varit olup 
Encümenimize de havale buyrulmuş olan Maarif vergisi kanununa müzeyyel 1230 numaralı 
kanunun birinci maddesi Hükmünün temdidi hakkındaki kanun lâyihası ve bu baptaki Maarif, 
Dahiliye Encümenleri mazbataları tetkik ve mütalea olundu. 

Maarif vergisinin tevzi esasından muayyen matrahlar üzerinden kesri munzam olarak tahsili 
esasına intikalinden dolayı varidat bütçelerinde Mâarif hizmetlerine muhtas masarife kâfi gelme
yen vilâyetlere mahsus bülurmıak üzere yol mükellefiyeti esası üzerinden geçen sene Büyük 
Meclisçe tarh ve cibayetine mezuniyet verilen azamî dört yevmiye miktarında ki vergiye bu 
vilâyetlerin açıklarını kapamak maksadile bir seneye münhasır olmak üzere kabul edilmiş bir 
vergi idi. Böyle bir zaruret dolayisile muvakkat bir tetbir olarak kabul edilmiş bir verginin 
ilk tahsilin devam ve inkişafına müessir esaslı bir tetbir olacağını tahmin etmiyen encümeuinıiz, 
vilâyetlerin bu günkü Maarif bütçeleri açıklarını kapamaya medar olmak üzere bu verginin 929 
senesi zarfında da tarh ve tahsilini muvafık görerek bu esas üzerine tadilen tanzim eylediği 
kanun lâyihasını Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arz ve takdim eylemiştir. 30/5/929 

R. V. 
Erzurum İsparta Samsun Kütahya Aydın İstanbul 
N. Atuf Miikerrem Adil Niyazi Asım Mühendis Mitat Fuat 

Sivas Niğde Giresun Tokat 
M. Remzi Faik Kâzım Şevki 
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Hükû metin teklifi 
Maarif vergisi kanununun 6 mayıs 1928 
tarik ve 1230 numaralı zeyli ahkâmının tem

didi hakkında kanun lâyihası 
MADDE 1 — 1230 numaralı ve 6 mayıs 

1928 tarihli kanunun 1928 Maliye yılına 
münhasır olan birinci maddesi ahkâmı gelecek 
seneler maliyeleri için de muteberdir. 

MADDE 2 — Bu kanunun 
tarihinden başlar. 

hükmü neşri 

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını icra
ya Dahiliye, Maliye, Maarif Vekilleri memurdur. 

M. M. V. 
M. Abdülhalik 

Ma. V. 
Ş. Saraçoğlu 

S. İ. M. V. 

Ad. V. 
M. Esat 
Ha. V. 

Dr. T. Riitü 
İk. V. 

içtimada 
Bulunmadı 

M. Rahmi 
Na. V. 
Recep 

3/4/929 
B. V. 
İsmet 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mf.V. 

M. Vasıf 

Dahiliye Encümeninin tadili 
Maarif vergisi kanununun 6 - Mayıs - 1028 

tarih ve 1230 numaralı zeyli ahkâmının 
temdidi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1330 numaralı ve 6 - Mayıs -
1928 tarihli kanunun 1928 Maliye yılına 
münhasır olan birinci maddesi ahkâmı 1929 
ve 1930 senesi maliyeleri için de muteberdir. 

MADDE 2 -
tarihinden başlar. 

Bu kanunun hükmü neşri 

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Dahiliye, Maliye, Maarif vekilleri memurdur. 



Bütçe Encümeninin tadili 
Bütçelerinde Maarife muhtas varidatı maarif 
hizmetlerine kâfi gelmiyen^ vilâyetlerin 1929 

malî senesi masrafları hakkında kanun 
MADDE 1 — Bütçelerinde Maarife muhtas 

varidatı, Maartf hizmetlerine kâfi gelmiyen 
vilâyetlerin Meclisi Umumileri bu masraflara 
karşılık olmak üzere şoseler ve köprüler hak
kındaki kanun mucibince yol parası ile mü
kellef olanlardan azamî üç yüz kuruş mikta
rında bir vergi tarh ve cibayetine mezundurlar. 

MADDE 2 — Mükellefiyetlerini bedenen 
ifa etmek istiyenler Meclisi Umumiler kararile 
Maarif inşaatında ve Maarif inşaatı olmiyan 
yerlerde yevmiye istihkakları Maarif hesabına 
irat kaytedilmek üzerê  sair idarei hususiye 
inşaatında çalıştırabilirler. 

MADDE 3 — Bu vergi yol parası ile 
birlikte tahsil olunur. 

MADDE 4 — Bu kanun 1929 malî sene
sine münhasır olmak üzere neşri tarihinden 
muteberdir. . 

MADDE 5 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Dahiliye, Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 





Sıra No 250 
Bütçe Encümeninin, maaşatın tevhid ve teadülü hakkındaki 

kanuna müzeyyel m numaralı kanun teklifi ve 
mezkûr encümen mazbatası 

T . B . M J . 
B. Encümeni 

Mazbata A5 129 
Bütçe Encümeni mazbatası 

RİYASETİ CELİLEYE 

Meclisi âlice ahiren kabul buyurulan maaşatın tevhit ve teadülü hakkındaki j 1452 numaralı 
kanunun 2 inci maddesine merbut 2 numaralı cetvele Dahiliye vekâletinin vilâyat memur
larından 13 adet nüfus şube memurile 13 adet kaza tahrirat kâtibi refikinin ve İktisat 
Vekâletinin Baytar mektebi âlisi muitlerinden bir adedinin ve Millî müdafaa vekâletinin kara 
kısmına ait iki müfettişin ithal edilmediği vuku bulan müracaat üzerine icra kılınan tetkikat 
neticesinde anlaşılmış ve bunların cetvele ithali hakkında hazırlanan kanun lâyihası tercihan 
ve müstacelen müzakere duyurulmak ricasile Heyeti Celileyevtakdim kılınmıştır. 1/4/1929 

Kâ. RV. 
Tokat Erzurum Aydın İsparta Bursa istanbul 

O. Şevki fi. Aziz Mühendis Mitat Mükerrem Muhlis Fuat 
Yozgat Samsun Kütahya 
S. Sırrı Sait Niyazi Asım 

Maaşatın tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna müzeyyel kanun 
lâyihası 

Madde — i Maaşatın tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı kanunun ikinci 
maddesine merbut cetvelin Dahiliye Vekâleti kısmında bulunan H 6 adet ikinci sınıf kzalar : 
nüfus memurları 129 a ve 17 adet birinci sınıf kazalar tahrirat kâtipleri refikleri 30 a ve 
İktisat Vekâietinin Brytar Mektebi Âlisi kısmında bulunan l adet muit 2 ye iblağ olunmuş 
ve M. M. Vekâletinin kara kısmına 6 inci dereceden 70 İtra maaşlı l adet ve 7 inci dereceden 
55 lira maaşlı ı adet müfettiş ilâve olunmuşurur. 

Madde 2 — Bu kanun l eylül 1929 tarihinden muteberdir. 
Madde 2 — Bu kanunun ahkâmım icraya Millî Müdafaa, Dahiliye, Maliye ve İktisat 

Vekilleri memurdur. 





Sıra No 251 
Malatyada Teşebbüsatı Sınaiye Türk Anonim Şirketine tefviz 

edilen arsa bedellerinin mahsubu hakkında m numaralı 
Jcanun lâyihası ve bütçe Encümeni mazbatası 

T.C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 
W l " 2 6 - 5 - 9 2 9 . 

Malâtyatfâ teşebbüsatı sınaiye Tüak Anonim şirketine tefviz edilen arsa bedellerinin mahsubu 
hâklanda Maliye vekâletince hazırlanan ve İcra vekilleri Heyetinin 15-5-929 tarihli içtimaında 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdin olunmuştur. 

Muktazasının ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 
748 numaralı kauuna ve albaptaki Hey'eti Vekile karanna tevfikan Malatyada Teşebbüsatı 

Sınaiye Türk Anonim şirketine iki defada tefviz olunan arsaların bedeli olan 27,600 liramn 
nakden idtfk edilmiyerek mezkûr şirketten Hazine namıiıa hisse senedi mubayaası suretiyle mah-
subi memleketimizde inkişaf etmekte olan teşebbüsatı sınaiyeyi teşvik ve himayeye matuf en esaslı 
tedabirden olmak itibarile daha muvafık görülmüş ve bu maksadı temin için merbut kanun 
lâyihası tanzim ve takdim kılınmıştır. 

T. B. M. M. 
B. Encümeni 

Mazbata M 122 ' ( 

Esas M ÜTÖ 
Bütçe Encümeni mazbatası 

RİYASETİ CELİLEYE 
Malatyada Türk anonim şirketine 748 numaralı kanun hükmüne tevfikan İcra Vekilleri 

heyetince ittihaz olunan karara tevfikan 27 600 liraya satılmış olan arsaların bedeli mukabilinde 
mezkûr şirket hisse senedatımn mubayası için hükümetçe teklif olunan lâyiha ikanuniye 
encümenimize havale buyrulmakla Maliye Vekili Beyin huzurile tetkik ve müzaKere olundu. 
Memleketimizde inkişaf etmekte olan bu gibi müessesatı teşvik ve himayeye matuf bir tedbir 
olmak üzere satılmış olan arsa bedeli mukabilinde mezkûr şirket hisse senedatımn mubayaasife 
arsa bedelinin mahsubu keyfiyeti eneümenimizce de muvafık ve musip görülmüş olduğundan 
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mezkur karnın lâyihası esas itibarile kabul edilmiş ve ancak 1928 malî senesi kapanmış olmakla 
mahsup muamelesinin 1929 malî senesinde yapılması muktazi bblunmuş olduğundan istenilen 
tahsisatı fevkalâdenin 1929 senesi bütçesine ilâvesi tensip edilerek lâyihai kanuniye ona göre 
tâdilen tanzim kılım ıştır. Heyeti celilenîn tasvibine arzoluhûr. 

• 1 - 6 . - 9 2 9 

• % V-
Tokat Kütahya Sârhsun ispatta Aycftn îstanbul 
Şevki Niyazi Asım Adil Mükeırem Mühendis Mitat Fuat 

Niğde 
Faik 

Sivas 
M. Remzi 

Erzurum 
N. Atuf 

Hü-kûmetin teklifi 
Kanun lâyihası 

1 - Malatyada Teşebbüsatı Sınaiye Türk 
^örrim Şirketine 748 nümâfah kanun'a tev
fikan teıviz olunan arsaların badeli oMı 
27 600 firânih mezkûr̂  şirketten alihac&k 
hisse âenedi bedellerile mahsubuna mezuniyet 
verilmfşTır. 

2 - Birinci maddede mezkûr hisse senetle
rinin mübayeası için 928 senesi Maliye 
bütçesinde yeniden açılan 226 numaralı fasla 
27 600 lira tahsisatı fevkalâde vâzolünıımvtur.' 

3 - Bu kânun neşri tariflinden muteberdir. 

4 - Bu kanunun ahkâmını icraya Maliye 
Vekili memurdur. 

M. M. V. 
M. Abdülhalik 

M. V. 
Ş. Saraçoğlu 

S. İ. M.V.V. İk 

Ad. V. 
M. • sat 
Ha. V. 

T. Rüştü 
. V. Na. V. 

15-5-929 
Bş. V. 
İsmet 

Da. V. 
£. Kaya 

Mf. V. 
Recep M. Rahmi Recep Cemal Hüsnü 

Bütçe encümeninin tatlüi 
Hisse senedi muboyaası hakkında kanun 
MADDE 1 — Malatyada teşebbüsatı sına, 

iye Türk Anonim şirketine 7#4 nmârâfı kanu
na" tevfikan tefviz olunan arsaların bedeli olan 
27 6oÖ liranın mezkur şirketten alınacak 
Hisse sene'di bedellerile mahsubuna mezuniyet 
verilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci maddede mezkûr 
hisse senetlerinin mubayaa ve mahsubu için 
1929 senesi Maliye bütçesinde « Hisee senedi 
mubayaası » namile açılacak bir faslı mahsusa 
27 ö'Ob lira tattsîsâtı fevkalâde vazedîîmîmitir. 

MAt)pE 3 — 6u kânun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hflkmüHfi fcrâya 
Maliye Vekili memurdur. 



Sıra NQ 245 
Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin» Türk harflerinin kabul 
ve tatbik» hakkındaki kanunun meriyeti tarihinde intişar 
eden türkçe matbuata prim verilmesine dair ^ numaralı 

kanun teklifi ve Bütçe Encümeni mazbatası 

Yüksek Reisliğe 
•Tarife kanununun müzakeresine gerek tarafı acizanemden arz gerek Maliye Vekili Beyefendi 

tarafından beyan olunan sebeplerle Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkındaki kanunun 
meriyetinde çıkan türkçe matbuata pirim verilmesine dair hazırladığımız kanun teklifini takdim 
ediyorum. Bu içtima senesinde müstaceliyetle vetercihan müzakeresine müsaadeleri müsterhamdır. 

Giresun 
fi. Tank 

T. B. M. M. 
B. Encümeni 
K. M 139 

Fşas Jt? JIJ 
Bütçe Kncümeni mazbatası 

RİYASETİ CELİLEYE 
Yeni tarife kanununda kâğıdın gümrük resmî yükseltilmiş olması dolayisile türkçe gündelik 

gazetelere prim itası suretile muavenet edilmesi hakkında Oiresun Mebusu Hakkı Tarık B. 
tarafından tanzim olunup encümenimize havale buyrulan teklifi kanunî Maliye Vekil Beyefndinin 
huzurüe tetkik ve müzakere olundu: 

Teklifi vaki esas itibarile musip görülmüş isede mühtefif gazetelere verilecek prim mikdarı-
mn hesabı için teklifte gösterilen mikyas tatbikatta müşkülâtı mucip olabileceğinden rotatif 
makinelerde basılan gazetelere beş sene müddetle her sene için beşerbin ve düz makinelerde 
basılanların da bin beş yüz liralık prim verilmesi daha muvafık görülerek ona göre tadilen 
tanzim kılman merbut lâyihai, kanuniyenin teklif sahibinin talebi veçhile müstacelen ve tercihan 
müzakeresi istirhamile Heyeti Celilenin tasvibine arzı kararlaştırılmıştır. 

2 - 6 - 9 2 9 
Aza 

O. Şevki 

Âza 
İsparta 

M ilkeirem 
Âza 

Elaziz 
fi. Tahsin 

Aza Âza 

Adil 
Âza 

Erzurum 
N. Atııf 

Âza Bütçe En R. V, 

Niyazi Aasım Fuat 
Âza 

Faik 
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Giresun Mebusu Hakkı Tarık Be

yin teklifi 
Kanun teklifi 

1 ~- Türk harflerinin kabul ve tatbiki 
hakkındaki kanunun mer'iyet tarihinde intişar 
etmekte olan gündelik türkçe gazetelere, inti
şarda bulundukları müddetçe bir prim 
verilir. 

2 — Prim miktarının tesbitinde esas bu 
gazetelerin kâğıt sarfiyatının beher kilosu için 
tarife kanununun 331 inci maddesi (A) fıkra
sında yazılı resimler bu resmin tabi olduğu 
muamele vergisinin yekûnudur. 

3 — Rotatif tabı makinesi ile basılan gaze
telerin prime esas olacak kâğıt sarfiyatı günde 
beheri altmışar gramlık on bin nüsha olmak 
üzere tesbit edilmiştir. Diğer makinelerde ba- n 
sılanların primleri hacımlarına, basış adedlerine â 
ve basıldıkları yerlere göre tayin olunur, fakat 
hiç bir zaman bu. maddenin ilk fıkrasının 
tazammun ve tahdit ettiği mıkdarı geçemez. 

4 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir 

5 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Maliye ve Hariciye Vekilleri memurdur. 

Bütçe Encümeninin tadili 

Gazete primleri hakkında kanun lâyihası 
MADDE 1 — Türk harflerinin kabul ve 

tatbiki hakkındaki kanunun mer'iyete girdiği 
tarihte filen intişar etmekte bulunan siyasî ve 
hususî gündelik türkçe gazetelerin rotatif ma-
kinada basılanlarına her sene beşer bin, düz 
makinada basılanlarına bin beşer yüz lira prim 
verilir. 

MADDE 2 —- Bu kanun beş sene müd
detle mer'i olup karşılığı her sene bütçelerine 
konulur. 

MADDE 3 — Birinci madde mucibince 
verilecek primin 1929 senesine ait kısmı için 
] 929 senesi maliye bütçesinde «gazete primi» 

namile açılacak bir faslı mahsusa tahsisatı fevkal
âde olarak 60,000 lira ilâve olunmuştur. 

MADDE 4 — Primlerin zaman ve şekli 
itası Maliye Vekâletince tayin olunur. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE (t — Bu kanunun ahkâmını icra
ya Maliye Vekili memurdur. 
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£52 
İdare Hy et inin B. M. M. 1929 ve 1930 seneleri bütçelerine 25,000 
liralık tahsisat konulmasına dair kanun teklifi ve Bütçe 

Eneöfrmııî mazbatası 

Yüksek fteislifle 
- Medlîs matbaasının düzeltilmesi ve tamamlanması için takdim olunan kanun lâyihasının 

esbabı mucibesini arz ederiz : 
İ — .-Miİbfta yeri uzaktık, gayri sıhhidir her sene müstâhforrrferden bir ikisi verem olmaktadır. 
2 —• İşler? gecikmekte ve ban ? makinelerim tertibat ibtidaî olduğundan baskı ve cilt işleri 

fena olmaktadır. 
3 .— Yeni matbaa tertip makineleri ve moderen cihazlarla tamamlandıktan sonra vukubula-

cak tasarruf toptan verilen elli bin lirayı azami üç senede ödeyecek meclis işleri zamanında ve 
en mükemmel tarzda olacaktir. a 

Elli bin lira tertip makinelerine, mevcut mâtrhielerin ikmal ve tanzimine, Yeni baskı ve cilt 
cihazları alınmasına ve bütün matbaanın meclis bahçesinde bu sene inşa edilecek binaya nakil 
olunmasına sarf edilecektir. 11 Mayıs 1929 

İdare amirleri 
Necip Ali Şükrü Falih Rifkı 

T. B. MM. 
B. Encümeni 

Karar M 143 
Esas A» ğf 

Bütçe Encümeninin tadili 
RİYASFTİ CELİLEYE 

Meclis matbaasının tesisatile yeniden inşa edilecek binaya naktolunmasına sarfolunmak 
üzere 1929 ve 1930 bütçelerine yirmi beşer bin lira vaz'ına ve bu hususta 50 000 liraya 
kadar teahhüt icrasına dair İdare Amirleri tarafından verilip encümenimize havale buyurulan 
teklifi kanuni tetkik ve müzakere olundu. 

Teklife merbut esbabı muçibeye ve ayrıca alınan izahata göre lâyiha encümenim izce esas 
itibarile tasvip olunmuştur. 

Bu işe sarfolunmak üzere esasen 1929 bütçesine tahsisat kondlduğu cihetle kanun lâyihası 
teahhüde ait hükmü havi olmak üzre tadilen kabul olunarak heyeti celileye takdim kılındı. 

3/6/929 
R. V 

Tokat Niğde Aydın Kütahya Sivas Samsun İstanbul 
O. Şevki Faik Mitat Niyazi Asım M. Remzi Âdil Fuat 

İsparta Oiresun 
Mükerrem M, Kâzım 



İdare Heyetinin teklifi 
Kanun lâyihası 

1 — Meclis Matbaasının ikmal, tanzim ve 
yeni inşa edilecek binaya nakline sarfolunmak 
üzere 929 ve 930 seneleri bütçelerine yirmi 
beş bin lira vaz'ına ve İdare Amirleri Heye
tince işbu meblağ karşuhk tutularak elli bin 
liraya kadar taahhüt icrasına mezuniyet 
verilmiştir. 

2 — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

3 — İşbu kanunun icrasına Türkiye Büyük 
Millet Meclisi memurdur. 

Bütçe Encümeninin tadili 
Yeniden inşa edilecek Meclis Matbaası hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — Yeniden inşa edilecek Meclis 
Matbaasının tesis ve tanzimi için 1929 ve 
1930 seneleri zarfında tediye olunmak üzere 
elli bin liraya kadar taahhüt icrasına mezuni
yet verilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir . 

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmım icra
ya Büyük Millet Meclisi memurdur. 



Sıra No 253 
Ziraat makinelerinde ve ziraatte kullanılan mevadı müştaile 
ve muharrike ile müstahzeratı kimyeviyenin rüsumu hakk
ındaki kanunu tadil edici ^ numaralf kanun lâyihası ve 

Iktîsa Bütçe Encümenleri mazbataları 

T C . 
Başvekâlet 

MuamelâtMMârlüğâ 
Şube 1 14 -5- 929 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Ziraat makinelerinde ve ziraatta istimal olunan mevadı müştaile muharrike ve müstahzaratı 

kimyeviyenin rüsumu hakkında İktisat Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 
8 -5- 929tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyîe 
birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifa ye neticesinin iş'arına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

4 İsmet 

Esbabı mucibe 
İstihsalâtı zürraiyenin tezyidi maksadıle esbabı muhtetifei iktisadiye dolayisile traktör kolla

nan erbabı ziraat bu işler için Hükümeti cümhuriyenin 929 tarih ve 22-2-926 752 numaralı 
kanunu mahsus ile bahşettiği muafiyet ve muavenet memleket hayatı zûrraiyesinde ehemmiyetli 
tahayyüllerin husulüne sebep olmuş ve çiftçilerin bazı yoksulluklar karşısında makineye ve maki
neli ziraate karşı duydukları rağbet ucuz petrol temini suretile mühim bir inkişaf sahasına 
girmiştir. 
Fühaküra halkın iptidaî ziraat vesaitile mücehhez bulunduğu Avrupa hükümetlerinde bile maki
neli ziraat fikrinin taammûmü hususunda bu kabil muavenetlerin lüzumuna kanaat getirilmiş, ve 
İtalya devletinin son tasdik ettiği İslahatı zürraiye programında gerek zeriyat ve gerekse irva 
ve İska işleri için traktör ve motorlu tulumbalar temini hususunda hükümetin İtalyan çiftçisine 
mühim yardımları tesbit edilmiştir. 

Mevadı müştaile kanunun ilk tatbiki tarihide memlekette ancak ( 600 ) kadar traktörün 
mevcudiyetine rağmen bu gün yapılan bir tahrirde işbu mevcudun (2003) adedine yükseldiği 
kayt edilmekle beraber vaki bu tereffuun hafriyat sahası ve. dolayisile istihsalatızürraiyede 
ehemmiyetli bir surette tezyitten hali kalmadığı görülmüştür. 

İstiklâl harbini müteakip Türk çiftçisinin geçirdiği istihale devresinde traktörlerin- ziraatte 
oynadığı mühim hizmetlere bizzat kanaat getirmiş ve büyük çiftlik sahipleri kuraklık devrele
rinde derin hafriyat icrası suretile bu afetin önüne kısmen geçebilmişlerdir. Fakat buna rağ
men son iki senenin tevlit ettiği kuraklık dolayisile bilhassa kâfi sermayeye ve alâtı hafriyeye 
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malik olmıyan mutavassıt çiftçi sınıfının geçirdiği buhran ve bu hususta Cumhuriyet Hükü
metinin gösterdiği alâka ve miktarı mnavenet de malum ve müsellemdir. 

Bu gün memlekette kuraklığa karşı yapılacak en mühim tetbirin ancak ıska ve sulu ziraat 
I olabileceği temamen anlaşılarak bilhassa merkezi Anadoluda küçük çay ve nehirlerden istifade 
maksadile 3 - 5 beygirlik motorlu santirifüj tulumbalar kullanılması zarureti görülmüştür. 

Merkezi Anadoluda sulu ziraatin büyük masraflar ihtiyarına hacet kalmadan çaz ve nehir
lerden istifade suretile temininin pek kolaylıkla husulüne kanaat getiren iktisat Vekâleti santi
rifüj tulumbaların tamimini terviç etmekte ve eshabı müracaatın işbu tulumbalarada rüsurnsuz 
mevadı müşteile itasına dair vaki müracâatlarına müzaharet ve yardım etmek için rüsumdan 
muafiyetin ancak traktör ve traktörün yapacağı işlere inhisar ettirilmesi dolayisile mevadı 
müşteile kanununun tadiline ihtiyaç görülmüştür. 

Mevadı müştaile kanununun birinci maddesinde nakliyatı zürraiyede kullanılan kamyon ve 
kamyorıetlerede ita olunabileceği müsarrahtır . 

Kamyon ve kamyonetle nakliyatı zürraiyenin hem gayri iktisadî ve hemde kontrolünün 
tatbikatta güçlüğünü nazarı itibare alan Vekâlet verilen tahsisat dahilinde işbu aiitâ sarfölunan 
paranın santirifüj tulumbalara itasına daha müfit ve daha vergili görerek karnimin maddele
rinde icap eden tadilât yapılarak leffen takdim olunmuştur . 

Teklif olunan işbu muaddel maddelere kamyon ve kamyonetlere verilen mevadı müştaile 
mıkdarınm tenzili ile belki bu mıkdardan daha az bir mıkdarın motorle müteharrik santirifüj 
tulumbalara itası esâsı takip edilmiş ve aynı zamanda tatbikatta görülen bazı idarî noksanlarında 
itmam ve ikmali ehemmiyetli surette derpiş olunarak ve hazine menfaatinin bu gibi daha esaslı 
tedbirlerle vikaye ve himayesine sai bulunulmuştur . J 

T. B. M. M 
İktisat Encümeni 
Karar M XXX 29/V/1929 

Esas J\« jfe 
İktisat Encümeni mazbatası 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Encümenimize havale buyurulan ziraat makinelerinde ve ziraatta istimal olunan mevadı 

müşteile ve müstahzaratı kimyeviye hakkındaki kanun lâyihası İktisat vekili Rahmi Beyefendinin 
huzurile tetkik ve müzakere olundu. 

Başlıca tadilâtı traktör kullanan erbabı zirâata 22-2-926 tarihli ve 752 numaralı kanun ile 
bahşedilmiş olan muafiyattan nakliyatı ziraiyede kullanılan kamyon ve kamyonetlere verilen 
mevadı müşteilenin tenzili ile bunun yerine irva ve İska için kullanılan santrifüj tulumbaları 
işletmekte olan motörlerin sarfedecekleri mevadı müşteilenin ikamesi esasine matuf olan lâyiha 
Encümenimizce heyeti umumiyesile şayanı kabul görülerek maddelerin müzakeresine 
geçilmiş ve birinci madde hükmünü; bağ ve bahçelere ve ortakçılık suretile ziraatta bulunan 
çiftçilerle alâtı ziraiye ve motörleri kanunda musarrah ziraî ameliyat için kira ile işletenlere 
dahi teşmili maksadile tadilen ve ikinci madde nihayetindeki ( ziraatta istimal edilmek şartile ) 
kaydinisı tatbikatta müşkülâtı ve muafiyetten istifade edenlerin muamele itibarile uzun ve karışık 
bir takım mecburiyetleri ifa külfetini dâi bulunduğu nazarı dikkata alınarak bunun İktisat 
vekâletince en kolay şekli tatbik bulunmak suretile bir talimatname ile tesbiti muvafık ve şayanı 
temenni ̂ görülerek bu hususun zapta derctle madde aynen kabul olunmuştur. 

Lâyihanın ..üçüncü, dördüncü maddeleri takdim tehir olunarak dördüncü madde tadilen ve 
üçüncü madde olmak üzere kabul edilmiştir. Lâyihanın bu maddesinin (D) fıkrası yapılacak 
işlerin her birisi evvelce ayrı ayrı tadat edildiği için ayrıca lüzum görülmediğinden tayy-
olunmuştur. 
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tlyihamn üçüncü maddesi ziraat odaları olan yerlerde bu odalardan birer azanın komisyonda 

bulunması lüzumuna mebni bu husus ilâve edilmek üzere tadilen ve dördüncü madde olarak 
kabul olunmuştur. 

Beşinci madde bir takım merasimin ifasile müddetin ve ekim tavunun geçtiği ve elde 
mevadı müşteile olmadığı için vakit ziyamı mucip olduğu nazarı itibare ahnarak iki ay 
müddet dörde çıkarılmış ve komisyon kararlarına razı olmayanların İktisat vekâletine müracaat
ları yerine vilâyat idare heyetlerine müracaatları daha ziyade muktazayı hale muvafık görülerek 
o .yplgsı tadil ye fcabul edilmiştir. 

Âftîrjci madde komisyonların her mesele için ayrı bir tahkik yapmak mecburiyeti olduğu 
ajılaşıİ^aması içîiı o yolda tadil olunmuştur. 

Yedinci madde dahi şekîl ve ifadeye ait bazı tadilâtla aynen ve sekizinci maddenin yalnız 
ilk fıkrasının aynen kabulile fıkaratı atiyesinin gayri kabili tatbik bulunması hasebile tayyine 
karar v^iîmiştir. 

M Dokuzuncu madde aynen ve onuncu madde hükmünün daha sarih ve tatbikinin daha sehil 
olmasını temin maksadile tadilen kabul olunmuştur. Onbirincİ madde aynen ve onikinci madde 
(Bu tcajum ile tayin olunan vazifeleri'bilerek ifa etmiyenler hakkında tatbikatı kanuniye icra ve 
hazinece bir zarar hasıl olmuş ise kendilerinden tazmin ettirilmek suretile tecziye olunurlar. ) 
şekljrjde tesbit edilmiştir. Onüçüncû madde aynen, ondördüncü madde ise tadilen ve onbeş, 
onaftînçı maddeler aynen kabul olunmuşlardır. 

Bermucibi havale Adliye encümenine tevdi buyurulmak üzere takdim kılındı. 
Âza Âza Âza Aza Âza Kâtip M. M. Reis 

Manisa İzmir İstanbul Eskişehir Konya Zonguldak Mardin Burdur 
Hüseyin Hüseyin Emin A. Hamdi Ali Rıza M. Şeref 

Âza Âza Âza Âza 
Konya Yozgat Trabzon 

K, Hüsnü H. Tahsin Daniş M. Kani 

T B M M . 
Ad. Encümeni 31-5-929 

Adliye Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİÖE 

Ziraat makinelerinde ve ziraatte istimal olunan mevadı müşteile ve muharrike ile 
müstahzaratı kimyeviyenin rüsumu hakkında İktisat Vekâletince hazırlanıp Bş V. in 14/5/929 
tarih ve s i p numaralı tezkerestle encümenimize tevdi edilen kanun lâyihası İktisat encümeninin 
lâyihadaki tadilât ve esbabı mucibesîfe birlikte tetkik ve müzakere olundu. 

Ziraî istihsalimizfn fazlalaştırılmasını temin maksadile ziraatte kullanılan makine ve sairede 
sarf edecekleri mevadı müşteile ve müstahzaratı kimyeviyenin rüsumdan muafiyetine dair olan 
kanunu tadilen vücuda getirilen bu lâyihadan şümullü ve muhtevi olduğu hükümler daha 
vazih bulunmakla encümenîmizce de kabule şayan görülmüş ve İktisat Encümeninin lâyihadaki 
tadilâtı da musip ve muvafık bulunmuş olmakla aynen kabulüne ittifakla karar verilmiştir. 
Havale mucibince Bütçe Encümenine tevdii arzolunur. 
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T.B. M. M. 
B. Encümeni 
Karar A2 138 
Esas M 4İğ 

Bütçe Encümeni mazbatası 
RİYASETİ CELİLEYE 

Ziraat makinelerinde ve ziraatta istimal olunan mevadı müştaile ve muharrike ile müstahzaratı 
kimyeviyenin rüsumu hakkında Başvekâletten varit olup İktisat ve Adliye encümenlerinin 
mazbatalarile encümenimize tevdi kılman kanun lâyihası İktisat Vekili Şakir Beyin huzurile 
tetkik ve müzakere olundu. 

Lâyiha ziraat makinelerinde ve ziraatte istimal olunan mevadı müştaile ve muharrike ile 
müstahzeratı kimyeviyenin rüsumu hakkındaki 22 şubat 1926 tarihli ve 752 numaralı kanunun 
bazı maddelerinin tadili ve bazı maddeler ilâvesi mahiyetinde olup tadilât başlıca kamyon ve 
kamyonetlerin muafiyetten müstefit alâtı ziraiye meyanmdan çıkarılarak yerlerine su motörlerinin 
ikamesi ve tatbikattan alınan tecrübelere göre bazı ahkâmın ıslâhı şeklinde hulâsa edilebileceği 
gibi tezyil olunan maddeler de bazı ahhâmı cezaiye ve maliyeye mütedair bulunmaktadır. 

Esas İtibariie encümenimiz lâyihanın kabulünü muvafık görmüş, ancak lâyihanın şeklînde 
ve bazı maddelerinde tadilât icra ederek hazırladığı yeni lâyihanın müstacelen ve tercihan 
müzakeresine müsaade buyrulmak üzere heyeti celileye arzına karar vermiştir. 2/6/1929 

Aydın R. V. 
Samsun Niğde Erzurum Kütahya İsparta Mühendis İstanbul 

Adil Nafi Atuf Niyazi Asım Mükerrem Mitat Fuat 
Tokat Gireson Yozgat Elaziz 

O. Şevki Kâzım H. Tahsin 

Hükûmtin teklifi 

Ziraat makinalarinda ve ziraatta istimal olu
nan mevadı musteile ve muharrike ile müstah
zaratı kimyeviyenin rüsumu hakkında muaddel 

kanun projesi 

MADDE İ — Mutasarrıf veya müsteciri 
bulunduğu arazı dahilinde yapacağı ameliyatı 
ziraiye için traktör, motorlu pulluk, biçer 
döger makine motor veya traktörle müteharrik 
su tulumbaları kullanan çiftçilerin alâtı mez-
kûre için sarf edecekleri petrol, benzin ve ma-
ztıt gümrük, istihlâk ve inhisar resimlerinden 
muaftır. 

MADDE 2 — Nebatat, eşcar ve hayvanata 

İktisat Encümeninin tadili 

MADDE 1 — Doğrudan doğruya veya 
ortakçılık veyahut isticar suretile ziraat ettiği 
erazi, bağ ve bahçeler dahilinde yapacağı her-
nevi ameliyati ziraiye için traktör motorlu 
pulluk, biçer - döğer makine, * ekin, sürgü, 
orak, çayır biçme ve bağlama veya harman ve 
kalbur makineleri, motor veya traktörle mü
teharrik su tulumbaları y kullanan | çiftçilerin 
veyahut bu alâtı yukarıda bevan olunan ziraî 
ameliyat için kira ile işletenlerin'sarfedecekleri 
petrol ve benzin ve mazot gümrük, istihlâk ve 
inhisar resimlerinden muafiır . 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir. 



Büçe Encümeninin tadili 
Ziraat makinelerinde ve ziraatta istimal olunan 
mevaddt mûstaile ve muharrike ile müstahzaratı 
kûnyeviyenin rüsumu hakkındaki 22 şubat 1026 
tarih ve" 752 numaralı kanunun bazı maddele
rinin tadiline ve mezkûr kanuna bazı mevat 

tezyiline dair kanun 

BİRİNCİ MADDE — Ziraat makinelerinde 
ve ziraatte istimal olunan mevaddı muştaile 
ve muharrike ile müstahzaratı kimyevivenin 
Rüsumu hakkındaki 22 şubat 1926 tarihli 
ve 752 numaralı kanunun l, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 ve 9 uncu maddeleri bervçhi ati tadil 
olunmuştur : 

Birinci muaddel madde — Doğrudan doğ-



ânz olan emrazı sariye ve haşaratın tedavi ve 
imhasında veya üzümlerin ve sair meyvelerin 
kurutulma ve terbiyesinde kullanılıp esamisi 
İktisat ve Maliye Vekâletlerince müştereken ta
yin ve lüzumunda tebdil olunacak müstahzarat 
ve mevadı kimyeviye ziraatta istimal edil
mek şartİle birinci maddedeki rüsumdan mu
aftır. 

MADDE 3 — Çiftçilerin herseneki ihtiya-
catım takdir ve tesbit etmek üzere mahallinin 
en büyük mülkiye memurunun ve ya tevkil 
edeceği zatın riyasetinde ziraat müdür veya me
muru en büyük mal memuruve belediye meclisi 
âzasından mürekkep birer zevattan bir komis
yon teşekkül eder. 

MADDE 4 — Birinci maddede muharrer 
mevadı müştaile muafiyetinden istifade etmek 
isteyen çiftçinin mahalli ziraat odalarınca 
tanzim ve tasdik olunacak ve bervechi ati 
izahatı havi bulunacak beyannameyi üçüncü 
maddede muharrer komisyonu mahsusa tevdi 
eylemesi şarttır. 

A ) Kullandıkları traktör, motorlu pulluk, 
biçer döker makina ve su motorunun adet, nevi 
ve sistemi 

B - Sürecekleri arazinin mahalli ile dönüm 
mıkdan ve bu arazide yapılacak ameliyatı 
ziraiyenin envai 

C - (A) fıkrasındnki aletlerle ekim, orak 
veya harman makinesi, ve su tulumbası işle
tip işletmiyeceği ve işletecek ise bunların 
nevi ve markaları 

D - A fıkrasındaki aletlerle çiftliğinde 
başka iş görüp görmiyeceği ve bunların neler
den ibaret olduğu. 

MADDE 3 — Birinci madde de yazılı me -
vaddı müştemile muafiyetinden istifade etmek 
isüyenlerin mahallî ihtiyar meclislerince tanzim 
ve tasdik olunacak ve aşağıdaki izahatı havi 
bulunacak beyannayi atideki maddede yazılı 
komisyona vermeleri şarttır. 

A - Kullandıkları traktör, motorlu, pulluk, 
biçer - döğer makine ve su motorunun adet, 
nevi ve sitemei. 

B - Sürecekleri arazinin mahallî ile dönüm 
miktarı ve bu erazide yapılacak ameliyatı 
zirriyenin envai. 

C - ( A ) fıkrasındaki aletlerle ekim, sürgü, 
orak, çayır biçme ve bağlama veya harman 
kalbur makinesi veya su tulumbası işledip 
işletmiyeceği ve işletecek ise bunların nev'i ve 
markaları. 

MADDE 4 -— Beyanname sahiplerinin her 
seneki ihtiyaçlarını takdir ve tespit etmek 
üzerere mahallin en büyük mülkiye memuru
nun tevkil edeceği zatın reyasetinde ziraat 
müdür veya memuru ile en büyük mal memu
rundan ve belediyeden ve ziraat odalarından 
alınacak birer zattan mürekep bir komisyon 
teşküll eder . 



rüya ve ya ortakçılık ve yahut isticar suretile 
ziraat ettiği arazi, Bal ve bifçeîer dâhilinde 
yapacağı Mr neyi ameliyatı ztfaiye için trak
tör; nîÖtorlü pölluk, biçer düğer makine ve 
ekin, sûfgın, orak ve çayir biçme ve bağlania 
ve yahut Harman ve kalbur mâkiueîeri ve 
moitör veya traktörla rriutaharrik su tulumbaları 
kullanan çiftçiteriri ve yahut btt alâtı Zürrai 
âtffeîîyât için ftifa ile işletenle?iri sar&decekleri 
petrol ve benzin ve rftîteöt gümrük istihlâk ve 
inhîsâf fgshnlfefifiien muaftır. 

İkinci muaddel madde — Nebatat, eşcar 
ve hayvanata arz olan emrazı sariye ve haşara
tın tedavi ve imhasında veya üzümlerin kuru
tulma ve terbiyesinde kullamhıp esamisi İktisat 
ve Maliye vekâletlerince müştereken tayin ve 
lüzumunda tebdil edilecek olan mustahzerat 
ve mevaddı kimyeviye, ziraatta istimal edilmek 
şâtfflt, Bfrfttci maddece tidat edilen föstimdan 
müHtif. 

Üçüncü muddel madde — Çiftçilerin ve 
birinci ı maddede muharrer âlatı ziraî ameliyat 
için kira ile işletenlerin her ziraat senesi zar
fında ihtiyacatını takdir ve tespit etmek üzere 
mahallin en büyük mülkiye memurinin veya 
tevkil edeceği zatın tahtı riyasetinde en büyük 
mal memuru ile ziraat müdür veya memurın-
dan ve belediye meclisi âzasından bir zattan 
mürekkep bir komisyon teşekkül eder. 



MADDE 5 — Komisyonu mahsus çiftçi ı 
tarafından verilen ve dördüncü maddede zikr 
olunan beyannameyi badcttetkilc beyanname 
sahibi olan çiftçinin ihtiyacım tespit, ve İktisat 
Vekâletince aîâtı ziraiyenin çalışma kabiliyeti 
hakkında tanzim olunacak mikyaslara göre 
tertip ettikten sonra mevsime nazaran azamî 
iki ay için lüzum görülen mıkdarla o mıkdara 
ait gümrük istihlâk, ve inhisar rüsumu mıkda-
rını müşir görüşlü bir mazbata ita eyler. Ko
misyonu mahsus kararına razı olmiyanlar İktisat 
Vekâleti nezdinde itiraz edebilirler. Vekâletin 
vereceği kararı kafi ve komisyon tarafından 
vacibürriayedir. 

MADDE 6 — Komisyonların gerek resen 
yaptığı tahkikatta ve gerekse çiftçinin her 
vakitki müracaatında çiftçiye verilmiş olan 
mevadı müştailenin beyannamesinde gösterdiği 
arazi ve ameliyatı ziraiyede tamamen sarfedil-
diği mahallen bittahkik sabit olmazsa yeniden 
mazbata ita edilemez ve ahkâmı umumiyeye 
tevfikan takibatı kanuniyeye mübaşeret olun
makla beraber bilumum evrak ait olduğu 
makama tevdi olunur. Çiftçi yedinde sarf 
olunmayan veya kaçırılıp elde edilen petrol 
ve benzin varsa müsadere olunur . 

Komisyonu mahsus tarafından yapılacak 
tahkikatın bir hafta zarfında intacı mecburidir. 

MADDE 7 — İkinci maddede muharrer 
mevat ve müstahzaratı kimyeviye rüsumunun 
muafiyeti için ziraat odalarınca tanzim oluna
cak beyannameler üzerine komisyonlarca beşi
nci madde mucibince muamele ifa olunur. 

MADDE 5 -— Dördüncü madde de yazılı 
komisyon kendisine varilen beyannameleri 
tetkik ettikten sonra beyanname sahibinin senelik 
ihtiyacını tespit ve İktisat Vekâletince alâtı 
ziraiyenin çalışma kabiliyeti hakkında tenzim 
olunacak mikyaslara göre tertip ettikten sonra 
mevsime nazaran azamî dört ay için lüzum 
görülen mıkdarla o mıkdara ait gümrük, istih
lâk ve inhisar resimleri miktarım müşir kuruş-
lu bir mazbata ita eylea, 

Komisyonun kararına razı olmayanlar vilâ
yet idare heyeti nezdinde itiraz edebilirler. 
Vilâyet idare heyetlerinin verdikleri kararlar 
kat'î ve nihaîdir. 

MADDE 6 — Beyanname sahiplerine veril
miş olan mevaddı müşteilenin beyannamelerde 
yazılı olduğu veçhile arazi ve ameliyatı zirai-
yeye tamamen sarf edilmediği komisyonlar 
tarafından mahallen icra olunan tahkikattan 
anlaşıldığı takdirde yeniden mazbata ita 
olunmaz ve ahkâmı umumiyeye tevfikan 
takibatı kanuniyeye mübaşeret olunmakla bera
ber bilûmum evrak ait olduğu makama tevdi 
olunur. Bu kabil beyanname sahipleri yedinde 
sarfolunmayan veya kaçınlup elde edilen petrol 
ve benzin ve mazot varsa müsadere olunur. 
Komisyon tahkikata karar verdiği takdirde bu 
tahkikatın bir hafta zarfınpa intacı mecburîdir. 

MADDE 7 — İkinci maddede yazılı mevat 
I ve müstahzaratı kimyeviyenin rüsumunun 
I muafiyeti için dahi 3, 4, 5, 6 mcı maddeler

deki hükümlere göre hareket olunur . 
I 



Dördüncü muaddel madde — Birici madde 
mucibince mevadı muşteile muafiyetinden istifade 
etmek isteyenlerin mahallî ziraat odalarınca 
tasdik edilecek ve berveçhi ati izahatı havi 
bulunacak olan beyannameyi tanzim ve üçüncü 
maddede muharrer komisyona tevdi eylemeleri 
şarttır: 

A - Kullandıkları traktör, motorlu polluk 
ve biçer-düğer makinesi île su motorunun adet 
nevi ve sistemi ile bargir kuvvetleri 

B - İşleyecekleri arazinin mahalli ile dönüm 
mıkdarı ve bu arazide yapılacak ameliyatı 
ziraiyenin envai 

C - A fıkrasındaki makinelerle ekim, sürgü 
orak ve çayır biçme ve bağlama, harman ve 
kalbur makineleri ve su tulumbaları işletilüp 
işletilmeyeceği işletilecekse bunlarında nevileri 
ve markalan ve yapacakları iş mıkdarları. 

Beşinci muaddel madde—Üçüncü maddede 
yazılı kumisyon kendisine verilen beyanname
leri tetkik ve İktisat Vekâletince alâtı ziraiyenin 
çalışma kabiliyetleri ve ameliyatın nevine göre 
sarf edecekleri mevadı müştaile mıkdarları 
hakkında tebliğ olunacak mikyaslara göre 
beyanname sahiplerinin senelik mevadı müştaile 
ihtiyaçlarını tesbit eder ve bu ihtiyaç mıkdar-
larını derhâl İktisat Vekâletine bildirmekle 
beraber mevsimine nazaran her beyanname 
sahibine azami dört ay için lüzumu olan 
mevadı müştaile mıkdarlarile o mıkdarlara ait 
gümrük, istihlâk ve inhisar resimlerini müşir 
sıra numaralı ve nüshateyn bir ğuruşlu maz
bata tanzim ederek bir nüshasını beyanname 
sahibine ita, diğer nüshasını da İktisat Vekâle
tine irsal eyler. 

Komisyon kararına razi olmayanlar İktisat 
Vekâleti nezdinde itiraz edebilirler. Vekâletin 
vereceği karar katidir, 

Altıncı muaddel madde — Verilmiş olan 
mevadı müştailenin beyannamelerde yazılı 
olduğu veçhile arazı ve ameliyatı ziraiyeye 
temamen sarfından beyanname sahipleri mes-
uldurlar. Aldıkları mevadı müştaileyi arazi ve 
ameliyatı zıraiyede sarf etmediği komisyonların 
veya bu hususa memur edilecek müfettiş
lerin mahallen tetkikatile anlaşılanlara yeninden 
mazbata verilmez ve ahkâmı umumiyeye 
tevfikan haklarında takibata mübaşeret olunm-
kla beraber yetlerinde kalmış ve ya kaçırılmış 
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MADDE 8 — Tanzim olunacak mazbatalar 
muhteviyatı inhisar idaresince nakit makamında 

kabul ve iktisat Vekâleti bütçesindeki tahsisatından 
mahsup olunur. İnhisar idaresi mezkûr maz
bataların ahkâmı kanuniyeye ve bunlara müs
teniden ittihaz olunan mukarrerata muvafık 
olarak tanzim edilip edilmediklerini tetkik 
ile muvafık olmıyanları ret ve her hangi bir 
suretle fazla hesap edilmiş olan mazbaıalar muh
teviyatından fazlalığı bittenzil mütebakiye ait 
kısmı nakit gibi kabul eder. 

Tenzil olunan miktar çiftçinin müteakip 
istihkaklarından tarholunur. Beyiin işbu tenzil 
olunon miktara ait rüsum matlubu çiftçinin 
müteakip müracaatında; tenzil olunan kısmı 
müşir ikinci bir mazbata itası suretile temin 
olunur. 

Eğer çiftçi müteakip dafalarda müracaat 
etmez ve mazbata almazsa bayiin matlubu 
komisyon âzası tarafından müştereken tazmin 
olunur. 

MADDE O — Beyannameleri hilafı hakikat 
imlâ ve tasdik edenlerle aldığı mevadı 
müşteile ve müstehzaratı kimyeviyeyi işbu 
kanun ahkâmı umumiyesi dahilinde tayin ve 
tesbit olunacak hususattan gayri işlerde sarf 
ve istmal eyleyenlerden ve ya işbu mevadı 
müşteileyi her ne suretle olursa olsun satanlar
dan ve boyalı ise alanlardan gümrük ve sair 
rüsumun beş misili cezaen ahz ve kendileri 
altı aydan bir seneye kadar kapsedilmekle 
beraber bu cürmün failleri olan çif çiler işbu 
kanunun bahşettiği muafiyetten de mahrum 
kılınırlar. 

MADDE 10 — Çiftçiler aldığı mevadı 
müşteile ile. beyannamesinde gösterdiği ve 
taahhüt ettiği bilumum ameliyatı temamen 
yapmağa mecbur olup aksi halde mevadı 
mezkûreyi işbu kanun haricindeki hususatta 
sarfetmiş gibi tecziye olunurlar. Ancak komis
yonlarca kabul ve tasdik edilecek esbabı müc-
bireden doloyı ameliyatın noksan kalması 

MADDE 8 — Komisyon tarafından beşinci 
madde mucibince verilen mazbatalar muhtevi
yatı inhisar idarelerince nakit makamında 
kabul ve İktisat Vekâleti bütçesindeki tahsisat
tan mahsup olunur . 

MADDE 9 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Beyannme sahipleri aldık
ları mevaddı müşteile ile beyannamelerinde 
gösterdikleri ameliyatı ziraiyeyi esbabı mücbi-
reden dolayı ifa edemezlerse keyfiyetten komis
yonu haberdar etmeğe mecburdurlar . Esbabı 
mücbirenin kabul ve takdiri komisyona aittir . 
Esbabı mücbire komisyonca kabul edildiği 
takdirde bakiye kalan mıkdar müteakip ihtiya-
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mevadı müştaile varsa müsadere olunur. 

Komisyonlar beyanname sahiplerine her 
dafaki müracaatlerinde mazbata vermezden 
evvel mukaddema aldıkları mevadı müştaile 
sarfiyatını tetkika karar verebilirler. Ancak bu 
tetkikatın bir hafta zarfında intacı mecburidir. 

Yedinci muaddel madde — İkinci madde
de yazılı mevat müstahzaratı kimyeviye hakkın-
dada 3,4,5, ve 6 ncı maddeler ahkâmı tatbik 
olunur, 

Sekizinci muaddel madde — Beşinci ve 
yedinci maddeler mucibince komisyonlar tara
fından verilen kuruşlu mazbatalar muhteviyatı 
İktisat Vekâleti bütçesindeki tahsisatından te
diye ve mahsup olunur. Tediye ve mahsubatın 
sureti icrası Maliye ve İktisat vekâletlerince 
tanzim edilecek bir talimatname ile tayin 
olunur. 

Dokuzuncu muaddel madde — Beyanname
leri hilafı hakikat imlâ ve tasdik edenlerle al
dıkları mevaddı müştaile ve kimyeviyeyi işbu 
kanun ile tayin olunan hususattan gayride 
sarf ve istimal eyleyenlerden veya bu mevadı 
her ne suretle olursa olsun satanlardan ve bo
yanmış petrol ve benzini alanlardan gümrük, 
istihlâk ve inhisar resimlerinin beş misli çezaen 



- 1 2 
takibatı intaç etmez. Bakiye kalan mikdar 
müteakip ihtiyacata mahsup olunur. 

MADDE 1 1 — Mazharı muafiyet mevadı 
ihtirakiye sarfeden bilumum ziraat makinala-
rının beher oc nominal » beygir kavvetinden 
senevi seksen kuruş resim istifa olunur. 

MADDE 12 — Bu kanun ile tayin olunan 
vezaifi ihmal eden mevadı müsteile komisyon 
ve âzalrı hakkında takibatı kanuniye icra 
ve hazinece bir zarar hasıl olmuş ise kendile
rinden tazmin ettirilmek sureti le tecziye 
olunurlar. 

MADDE 1 3 — Ameliyatı ziraiyyede kul
lanılacak mevadı müşteilenin muayyen bir 
boya ile boyattın İmasına İktisat Vekâleti 
mezundur. 

MADDE 1 4 — Mevaddı müsteile komis
yonları reis ve azalarına İktisat Vekâletince 
tayin edilmek üzere maktuen bir ücret verilir. 
Gerek bu ücretler ve gerek İktisat Vekâletinin 
tasvibile ihtiyarı icabeyleyen masraflar seki
zinci maddede mephus fasıldan tesviye olunur. 

MADDE 15—İşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 1 6 — İşbu kanun ahkâmım icraya 
Adliye, Dahiliye, Maliye ve İktisat Vekilleri 
memurdur. 

M. M. V. 
M. Abdülhalik 

Ad. V. 
AL Esat 

8 / 5 / 1029 
B. V. 
İsmet 

Ma. V. Ha. V. Da. V. 
Ş. Saraçoğlu Dr. T. Rütâ Ş. Kaya 
S.İ.M.V.V. İk. V. Na. V. Mf. V. 

Recep M, Rahmi Recep C Hüsnü 

çata mahsup olunur 

MADDE 1 1 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 1 2 — Bu kanun ile tayin olunan 
vazifeleri bilerek ifa etmiyenler hakkında taki
batı kanuniye icra ve hazinece bir zarar hasıl 
olmuş ise kendilerinden tazmin ettirilmek 
suretile tecziye olunurlar. 

MADDE İS — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 1 4 — Komisyon reisi ve azaları
na İktisat Vekâletince tayin olunacak miktarda 
her içtima için bir hakkı huzur verilir. İşbu 
hakkı huzurlar ve vekâletin tasvibile yapılmış 
olan masraflar İktisat vekâleti bütçesine 
mevaddı müsteile muafiyetine mukabil vazedi
len tahsisattan tesviye olunur. 

MADDE 1 5 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 1 6 



ahız ve kendileri altı aydan bir seneye kandar I 
hapsolunmakla 'beraber bu kanunun bahşettiği 
muafiyetlerden istifade hakkından da mahrum 
edilirler. 

MADDE 2 -— Ziraat makinelerinde ve zi-
raatte istimal olunan mevadı müştaile ve 
kimyeviye ile müstahzaratı kimyeviyenin rüsu
mu hakkındaki 22 Şubat 1926 tarihli ve 752 
numaralı kanuna aşağıdaki maddeler tezyil I 
olunmuştur : 

Birinci müzeyyel madde — Beyanname 
sahipleri aldıkları mevadı müştaile ile beyan
namelerinde gösterdikleri ameliyatı ziraiyeyi 
esbabı mücbireden dolayi ifa edemezlerse 
keyfiyetten komisyonu haberdar etmeğe mec
burdurlar. 

Esbabı mücbirenin kabul ve takdiri komis
yona aittir. Esbabı mücbire komisyonca kabul 
edildiği takdirde bakiye kalan miktar müteakip 
ihtiyacata mahsup olunur. 

İkinci müzeyyel madde — Bu kanunla 
tayin olunan vazifeleri bilerek ifa etmiyenler 
veya ihmal gösterenler hakkında İktisat vekâ
letinin talebi üzerine takibatı kanuniye icra 
olunur. Ve hazinece bir gûna zarar hasıl 
olmuş ise kendilerine tazmin ettirilir. 

Üçüncü müzeyyel madde — Ziraat maki
nelerinde kullanılacak mevadı müştaileyi mu
ayyen bir boya ile boyattırmak gibi tedabir 
ittihazına İktisat vekâleti salâhiyettardır. 

Dördüncü müzeyyel madde — Üçüncü 
madde mucibince teşekkül eden komisyonların 
reis ve azalarına İktisat vekâletince tayin olu
nacak miktar ve şeraite göre bir ücret verilir. 
Bu ücretler ve vekâletin müsaadesile yapılacak 
masraflar İktisat vekâleti bütçesinin mevadı 
müştaile muafiyeti karşılığı tahsisatından tes
viye olunur. 

ÜÇÜNCÜ M A D D E - Bu kanun neşri 
tarihinden muteberdir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE - Bu kanunun 
ahkâmım icraya Adliye, Dahiliye, Maliye ve 
İktisat vekilleri memurdur» | 





Şıra No 2BA 
Türkrye Cumhuriyet ile Almanya Devleti arasında akit ve 
imra okman uzlaşma ve hakem muahedenamesinin tasdiki 
hakkında 5îo numaralı kanun lâyihası ve Hariciye Encümeni 

•;;'t't;t''"'' 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 
Şube i 

s, • .§*H-ıfa 26J511929 
tt. M. M. Yüksek Reisliğine 

Türkiye Cumhuriyeti île Almanya Devleti arasında aktediîip 19 - mayıs -1929 tarihinde 
limna wlun*n uzlaşma ve hâkem * muahedenamesinin tasdiki hakkında Haricîye Vekâletince 
lıazıflamaı ve İcra Vekilleri heyetinin 2 6 - 5 - 9 2 9 tarihli • içtimamda Yüksek Meclise ara 
kararlaştırılan kanun lâyihasıesbabı ınucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyruhnasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mweibe lâyihası 
Cumhuriyet Hükümetinin Almanya Devleti ile akdetmiş olduğu uzlaşma ve hakem muahe-

denaraesi işbu kânun lâyihası île Büyük Millet Meclîsinin tetkik ve tasvibine arzediliyor. 
Muahedename aMcâinmın tetkikinden anlaşılacağı veçhile hakem usulünde her İki tarafın 

hakimiyet hakuktına tealluk edeiı mesail bu tarzı tesviye haricinde bîrakılmak suretile Hükü
metimizce takip edile gelen esasi umde yani sulh ve müsalemet uğrunda kabul edilen müsaa-
âttm^ctevîet lıakintiyetinin tam manasında mahfuziyeti prensibi ile tearuz etmemesi mahfuz ve 
müemmen kalmıştır. 

Böylece üüfetonetimiz Türkiye - Almanya uzlaşma ve hakem muahedenamesinin hem iki 
memfetetarasmd&ki döstiök münasebetlerini kuvvetlendiren ve hemde takip etmkte olduğumuz 
sulhperver siyasetin yeni bir müeyyidesini teşkil eden bîr vesika olarak tasvip nazarlarınıza 
ariKteftekle bahtiyardır. 

Kanun layihası 
Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Devleti arasında hakem, ve uzlaşma muahedenamtsinin 

tasdiki hakkında kamın 

Madde l — Türkiye Gûmhtfriyeti ile Almanya Devletî arasında 16 mayıs 1929 tarihînde 
Antoada inua edilen hakem ve uzlaşma muahedesi tasdik edilmiştir. 

Madde 2 — - İşbu kamın neşri tarihinden muteberdir. 
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Madde 3 — İşbu kanunun icrasına Hariciye Vekili memurdur. 26-5-929 
Ma. V. Ha. V. Da. V. M. M. V. Ad. V. Bş. V. 

Ş. Saraçoğlu T. Rüştü Ş. Kaya M. Abdülhalik İçtimada bulunmadı İsmet 
\ S. İ. M. V. V. İk. V- Na. V."' . Mfr V.-' >' * 

Recep M. Rahmi Recep Cemat Hüsnü < • 

Türkiye Cumhuriyeti ile Almaay^ J)evleti arasında münakit 
hakem ve uzlaşme ımıahedeııamesi 

Türkiye Cumhuriyeti ve Almanya Devleti iki memleket arasında mevcut olan dostluk 
rabıtalarını kuvvetlendirmek ve devletler arasındaki ihtilâfların muslihane bir surette tesviyesini 
istihdaf eden usulün inkişafına hadim olmak arzusile bir umumî hakem ve uzlaşma muahedesi 
aktine karar vermişlerdir. 

Bu maksatla murahhasları olarak, 
Türkiye Reisicumhuru Hazretleri|: 

Türkiye Cumhuriyeti Hariciye Vekili ve İzmir mebusu Doktor Tevfik Rüştü Beyfendi 
Hazretlerini: 

Almanya Devleti Reisi Hazretleri: 
• Aİmanyamn Türkiyede Fevkalade Murahhas ve Büyük elçisi Her Rodolf Nadolni 

Hazretlerini, memur etmişler ye işbu murahhaslar usulünde görülen salâhiyetnamelerini 
yekdiğerine tebliğ yitikten sonra aşağıdaki hükümleri kararlaştırmışlardır. 

Madde I — Âkit taraflar, arasında baş gösterip münasip bir müddet zarfında diplomasî 
yoluyla halledilememiş olan bütün ihtilâfları, her ne mahiyette olursa olsun, işbu muahede 
hükümleri mucibince ya beynelmilel Adalet Divanının veya bilhassa teşkil edilecek bir 
hakem mahkemesinin karalarına ve yahut da bir uzlaşma usulüne arzetmeğı taahhüt ederler. 

Halli, Âkit taraflar arasında mer'î sair mukavelelerle bir usulü mahsusa tabi tutulan 
ihtilâflar mezkûr mukaveleler hükümleri mucibince tesviye edilecektir. 

Madde II — Bir ihtilâfta akitler arasında karşılıklı olarak bir hakkın ret ve inkârı 
vukua gelirse bilhassa aşağıda yazılı mevzulara tealluk eden bu kabil ihtilâflar âkitlerden 
birinin talebi üzerine beynelmilel Adalet Divanının kararına arzed ilecektir. 

1 - İki âkit taraf arasında aktedilmiş bir muahedenin mer'iyeti tefsiri ve tatbiki ; 
2 - Herhangi bir hukuku düvel meselesi ; , 
3 - Sübütu halinde beynelmilel bir taahhüdün nakzını tezammun eden her hangi bir 

vakianın hakikata mukareneti ; 
4 - Böyle bir nakzı ahit halinde edası lâzım gelen tazminatın nevi ve şümulü 
İşbu hüküm, iki taraftan birinin fikrine göre hakkı hakimiyete tealluk eden veya 

mevzuu kendi selâhiyeti münhasırasına ait olan ihtilâflara tatbik olunmaz. Şu kadarki diğer 
taraf bu fikre muhalefet ederse bu meselei müstahara hakkında karar almak üzere, beynelmilel 
Adalet Divanına müracaat edebilir. 

Madde III — İkinci maddede zikredilen hallerde beynelmilel Adalet Divanına müracaat 
usulü yerine hususî bir anlaşma mucibince bilhassa teşkil edilecek bir hakem mahkemesine 
müracaat usulü ikame edilebilir. 

Madde IV — Bir ihtilâfın ikincî  maddenin birinci fıkrasında münderiç neviler 
cümlesinden olduğunu tayin hususunda Akitler uyuşamazlarsa bu meselei müstahara beynelmilel 
Adalet Divanı veyahut, âkit taraflar bilhassa teşkil edilecek bir hakem mahkemesi ne 
müracaatta mutabık kalmışlarsa, mezkûr hakem mahkemesi tarafından karar altına alınacaktır. 

Madde V — Beynelmilel Adalet Divanına veyahut bilhassa teşkil edilecek bir hakem 
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mahkemesine arzedilecek her" meselede âkit taraflar ihtilâfın mevzuile aralaruıda. ^kajrrûr 
eden sair hükümleri tesbit edecek bir mahsus tahkimnamê  tanzim edeceklerdir^ Şa^t bilhassa 
t^fr^lMİefeek bir hâkem maHfiemesine müracaat tej&rrmt edierşe â îtlgr imkân Msait <>lduğiL 
deteeedfe1 beytleilmilet ihtilâfların tnuslinahe lialfi hakkında 18 teşrini e vel 1907 tarihli Lahey 
Mutel^eıiâmesi hükümkrini aşamanı itibaraalacaklardır; - - » >-/-. 

,t,X«hki*raıameıtbii' protokol üe veyahut nota teatisi sttretile zanzim edilecektir. Tafrichtmahleiihl 
her türlü tefsiri beynelmilel Adalet Divanının veya bilhassa teşkil edilecek hakem mahkemesini 
sflâHiyptlnş teakılımstor. " ^ -

Âkitlerden birinin diğeri tarafından beynelmilel Adalet Divanında ve yahut bilhassa feffcir 
e $ İ e ^ l^^akem ;m^ aldığından !itibaren- iki 
av^z^Şırıââ talimname. tşoİİm edilmiyeeek olursa* he* âkit ihtilâfı bm istidrile ve beynel
milel Adalet Divanımn s^üsİne.tevfikan mezkûr djvanaarzedebilir. * - WJ ^ 

ft^de VI —jşjbu^muah^^ maddeleri mucibince beynelmilel Adalet Diva 
mniye ya bilhassa, te^i l . edilecek bir hakem mahkemesine tevdi edilecek mahiyette" öltmyftn 
aher İhtilâf l^tlerdefl biriamîtalejji ^zerine uzlaşma usulüne» tabiî tutulacaktır. 

Kuici m$ddede zikredilen jbütün ihtilâflarda da beynelmilel Adalet Civanına veya bilhassa 
teşkil edilecek bir .hakem mahkemesine mtjracaattaibevel akitler /aralarında anlaşarak "işbu »mua
hedede mevzubabs uzlaşma usulüne! müracaat edebileceklerdir. 

Nladde VII .—- Uzlaşma usulü için bir daimî uzlaşana komisyonu tevkii olunur. Daimî 
uzî^ıa, komisyonu beş azadan terekküp eder» Âkit taraflar birer azayı; istedikleri gibi tayin, 
diğer üç azayı aralarında bir anlaşma ile intihap ederler. Bu uç âza Âkit tarafların tebaasından 
olmamak, arazilerinde ikametgâhları bulunmamak, hizmetlerinde olmamak ve bulunmamış cftmak 
lâzımdır. Akitler, aralannde anlaşarak bu üç azadan birini reis intihap ederler. Uzlaşma 
muamelesi başlamamış veya bir taraftan teklif edilmemiş olmak şartile âkitlerden her biri kendi 
tarafından tayin edilen âzayL azil ve yerine bir halef intihap; etmek hakkını her zaman haizdir. 
Aynı şarait dahilinde her .âkit birlikte intihap edilen üç azadan her birinin tâyinine 
muvafakatini geri almakta muhtardır. Bu taktirde yeni bir azanın beraberce tayinine 
derhal tevessül edilmek lâzımgelir-

Âkit taraflardan birinin bir ihtilâfı daimî uzlaşma komisyonuna tevdi ettiği tarihten 
itibaren iki haftalık bir müddet zarfında işbu ihtilâfın tetkiki için her bir âkft daimî uzlaşma 
komisyonuna tayin etmiş olduğu azayı bu bapta salâhiyettar gördüğü dipr bir^zat ile tebdil 
edebilecektir. Bu hakkını kullanan taraf keyfiyeti diğer tarafa hemân tebliğ edecek ve bu tarafta 
tebliği» aldığından itibaren iki hafta zarfında aynı veçhile hareket etmekte muhtar olacaktır. 

Diumî uzlaşma komisyonu işbu muahede tastiknamelerinîn teatisini takip edecek altı ay 
zarfında teşkil edilecektir. 

Müddeti biten âza yerine.yenileri ilk intihap için tesbit edilen usul dairesinde'.ve mümkün 
merkebe süratle tayin editeoekierdir. v ; - i 

Tasdiknamelerin teatisini takip eden altı ay zarfında beraberceı intihap edilecek âza taym-
edilmemiş olur ve yahut Daimî uzlaşma komisyonunda ıbk münhal vukua gelirse -\ azanın 
çekilmesinden itibaren üç ay zarfında lâzım gelen tayinlerin icrasına akitlerce hilafı 
kararfeştırılmazsa, İsviçre konfederasiyonu Reisinden rica edilecektir. 

Madde VIII — Daimî uzlaşma komisyonu âkitlerden birinin müracaatı akabinde işe başlar. 
Bu taraf istidastm daimî uzkşma komisyonunun reisine ye ayni zamanda hasım tarafa tebliğ 
ede#. Reis uzlaşma komisyonunu derhal davet edecektir. Âkit taraflar her halde ve her veçhile, 
daimî uzlaşma komisyonttmm mesaisini teshil ve bilhassa komisyona şelâhiyettar mekamlar 
vasıtasiyle bilcümle adlî müzahereti bahşetmeği seahhüt ederler, Her iki taraf çlaimî uzlaşma 
komisyonunun arazileri üzerinde şahit ve ehli hibre celp ve istima ve mahallinde, tetkttwuV 
icra«debilmesînHemin için icap eden bilcümle tetbirleri alacaklardır. 

Mim! uzlaşma komisyonu alenî celsede delâil ve beyyine İkamesine tevessül edebilecek veya, 
bu hususun icrasını birlikte seçilecek bir veya bir kaç azaya tahmil edebilecektir, 



Madde IX — Daimî uzlaşma komisyonu içtima mahallini tayin eder ve başka yere nakline 
sefbe|tçie karâr verebilir. 

Baİml uzlaşma komisyonu lüzumunda bir kalem teşkil edecektir. Komisyon pa kaleme iki 
tafra! tebaasından memur tayin ederse bu iki tarafa müsavi muamele icrası elinde yapacaktır. 

Madde X — Daimî uzlaşma komisyonu müzakeratnun muteber olması için bütü» ̂ azaların 
usulüne tevfikan davet edilmiş bulunması ve birlikte intihap edilmiş azaların bizzat hazır 
olması şarttır. 

Daimî uzlaşma komisyonu ekseriyeti ara ile karar verir. Reylerde i€$m4 öhs?$a reisin reyi 
racihür. 

Madde tXI —(Deryam halMtesbit «eden ve ihtilâf in tesviyesine n^^f;tekliflerr İhtiva eylemen 
bir rapor tanzimi daimî uzlaşma komisyonunun vazifeteri cümtesftıösbîdir , m<?gfcrki bu yöida 
teklifat dermeyam meselenin hususî şeraitine nazaran müşkilâtı daî addedilsin. 

Bu rapor ihtilâfın daimî uzlaşma komisyonuna arzedildiği pnden itibaren altı ay zarfında 
tanzim edilmek lâzımdır. Meğerki akitler işbu müddeti temdit etmeğe karar versinler ve ya 
komisyonun içtimamdan evvel müddeti kısaltmak hususunda mutabık kalmış bulunsunlar . 
Rapor üç nüsha olarak tanzim edilir. Bunlardan birer nüshası âkitlerden her tirine tevdi ve 
üçüncü nüshası da daimî uzlaşma komsiyonunu evrakı meyamtfda hıfzolunur. 

Rapor gerek vakayinin teşrihi ve gerekse hukukî mülâhazat itibariyle ket'î ve mecburî bir 
hüküm mahiyetini haiz değildir. İşbu raporu tebliğ ederken daimî uzlaşma komsiyorm akitlere 
raporda tesbît edilen bir müddet zarfında , rapordaki niütalealan doğru telakki edip ermedik
lerini, ve ediyorlarsa ne dereceye kadar doğru gördüklerini ve muhtevi olduğu teklifleri kabul 
edip etmediklerini bildirmeği tavsiye edebilecektir. 

Raporun derhal neşredilip edilmemesi lâzım geldiğini aralarında anlaşarak kararlaştırmak 
akitlere aittir. Böyle bir anlaşma hasıl olmadığı takdirde daimî uzlaşma komisyonunun da esbabı 
mahsusa tahtında raporu derhal neşrettirmeğe hakkı okcaktır. 

Madde XII — Âkitlerden her biri daimî uzlaşma komsiyonuna kendi tarafından tayin 
edilen azanın maaşını ve birlikte intihap olunan âza maaşlarının nısfını deruhte edecektir. 

Âkitlerden her biri ceryan eden muamelenin kendi tarafından sebebiyet verilen 
masraflarını ve daimî uzlaşma komisyonu tarafından müşterek mesarif olarak tayin edilen 
masrafların yarısını deruhte eyleyecektir. 

Madde XIII — Balâdeki maddelerde aksine bir hüküm olmadığı hallerde beynelmilel 
ihtilâfların muslihane halline müteallik 18 teşrinievel 1907 tarihli Lahey mukavelenamesi 
ahkâmı kıyas tarikile uzlaşma usulüne tatbik edilecektir. Tereddüt halinde bir karar itası daimî 
uzlaşma komisyonuna ait olacaktır. 

Madde XIV — Âkit taraflar, beynelmilel Adalet Divanı veya bilhassa teşkil edilen hakem 
mahkemeli ve yahut daimî uzlaşma komisyonu ııezdinde dava ve muamele cereyan ederken 
hükmün infazına ve yahut daimî uzlaşma komisyonu tekliflerinin kabulüne su i tesir hasıl 
edecek mahiyetteki tedbirlerden mümkün mertebe tevakki etmeği taahhüt ederler. 

Madde XV — İşbu muahede mümkün olduğu kadar süratle tasdik edilecek ve tasdikna
meler Berlinde taati olunacaktır. 

Muahede tasdiknamelerin teatisinden bir ay sonar mevkii tatbika konulacaktır. 
Muahede onsene müddetle akdedilmiştir. Ancak işbu müddetin hitamından altı ay evvel fesli 

edilmediği takdirde yeniden beş şene mer'i olacak ve tesbit edilen müddet zarfında fesh 
edilmedikçe bu suretle devam eyleyecektir. 

Muahedenin hitamı sırasında beynelmilel Adalet Divanı veya bilhassa teşkil edilmiş hakem 
mahkemesi ııezdinde rüyet edilen bir dava varsa ve yahut bir uzlaşma muamelesi 'muallak 
bulunuyorsa mezkûr dava ve ya muamele işbu muahede ve yahutta akitlerin onun yerine ikame
sini kararlaştırdıkları her hangi bir mukavele ahkâmına tevfikan seyrini takip eyleyecektir, 
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6aladaki mevadı tasdik etmek üzere isimleri zikredilen murahhaslar işim muahedeyi imza 

etmişlerdir. 
Muahedename metni her biri türkçe ve almanca yazılmış iki aslî nüsha olarak tanzim 

edilmiştir. lömayıs 1929 

Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Devleti arasında aktedilen 
hakem ve uzlaşma muahedenamesinin nihaî protokolü 

1 .- Akitler işbu muahede hükümlerinin, tereddüt halinde ihtilâfların hakem ve adlî tesviye 
usullerile halli prensibinin tatbiki leninde tefsir edileceği fikrindedirler. 

2 - Akitler işbu muahedenamenin aktinden evvel hadis olmuş vekayiden neş'et eden 
ihtilâflara muahedenamenin tatbik edilmiyeceğini beyan ederler. 

3 - Muahede, tehaddüs eden ihtilâfta diğer devletlerin menafii alâkadar olsa dahi Türkiye 
Cumhuriyeti ile Almanya Devleti arasında tatbik edilir. 16 Mayıs 1929 

Hariciye Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Hükümetimizle Almanya Hükümeti arasında uzlaşma, hakem muahedenamesi ve merbut 
esbabı mucibesi encümenimizce mutalea ve tetkik olundu. 

Sureti umumiyede emsalinin ayni bulunan işbu muahedenamenin Hükümetin esbabı 
mucibesinde gösterilen lüzum ve şeraitten doğduğu encümenimizce de müşahede ve kabul 
edilmiş ve iki memleket arasındaki dostluk münasebetlerini kuvvetlendiren ve Meclisi Âlinin 
sâmimane takip etmekte olduğu sulhperver siyaseti teyit ve takviye eden bir vesika olduğu 
memnuniyetle görülmüş olmağla kanun lâyihası aynen tasvip ve Hey'eti Celilenin tasdikine 
arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim edilmiştir. 

Âza Âza Âza Âza Âza Âza Kâ. M. M. Ha. En. R. 
, Edirne Siirt Erzincan 

Zekât Münur N. Sahir S. Şevket M Nuri Y. Kadri Z.Mesut Mahmut Saffet 

T. B. M. M 
Ha. Encümeıü 
Karar M 23 
Esas M 3İ* 

••MM^lKpâBS'CŞr* 





Sıra No 255 
Bütçe Encümeninin, 1929 malî senesi bütçe kanununa 

müzeyyel â numaralı kanun teklifi ve mezkûr encümen 
mazbatası 

T. B. M. M. 
B. Encümeni 

Mazbata M 144 
Esas K° 2 

Bütçe Encümeni mazbatası 
RİYASETİ CEÜLEYE 

Her sene bütçe kanunları ile verilen mezuniyetler üzerine kadroları masraf tertiplerinden 
tanzim edilmekte olan hizmetlerden İktisat Vekâletinin 787 inci masarifi mütenevvia faslının 
2 inci masarifi muhakeme maddesinin; 1929 malî senesi bütçe kanununun g uncn maddesine 
merbut (E) cetveline ithal edilmediği ve Sıhhat ve İçtimaî A4uavenet Vekâletine merbut İstanbul 
Çocuk Hastanesine ait kadroda imam ve gassalin 7 lira olan maaşının sehven 6 lira olarak 
tabedildiği anlaşılmış ve mahallerindeki muvazzaf mühendislerden münasiplerine kırkar lira 
ücret verilmek suretile idare olunan vilâyat nafia komiserlikleri işlerinin maaşatın tevhit ve 
taadülü hakkındaki kanunun mevkii meriyete girdikten sonra bu ücretlerle idaresi mümkün 
olamıyacağı cihetle bu komiserlikler için kabul olunan kırkar lira ücretin 120 şer liraya 
iblâğı zarurî görülmüş ve bu sebepler dolayisile tanzim kılınan kanun lâyihası; tercihan ve 
müstacelen müzakere buyrulmak üzere heyeti celileye takdim kılınmıştır. 2-6-929 

R. V. 
Sivas Kütahya Aydın Sivas Samsun İstanbul 
Rasim Niyazi Asım Mitat M. Remzi Adil Fuat 

Tokat İsparta Niğde 
O. Şevki Mükerrem Faik 

1929malî senesi bütçe kanununa müzeyyel kanun lâyihası 
Madde l — İktisat Vekâletinin 1929 senesi bütçesinin 787 inci masarifi mütenevvia 

fashmn ikinci masarifi muhakeme; maddesi mezkûr sene bütçe kanununun dokuzuncu maddesine 
merbut [E] cetveline ithal olunmuştur. 

Madde 2 — 1929 malî senesi bütçe kanununun sekizinci müddesine merbut [D] cetvelinde 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin [ İstambul Çocuk Hastanesi ] kadrosunda altı lira 
olarak yazılı olan imamın maaşı yedi lira ve Nafıa Vekâletinin vilâyat kısmında kırk lira 
olarak yedi adet komiserlerin ücreti yüz yirmi lira olarak tashih olunmuştur. 

Madde 3 — Bu kanun i haziran 1929 tarihinden muteberdir. 
Madde 4 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye Vekili memurdur. 
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Sıra No 256 
Sabık kırşehir mebusu Sadık Beyin» mahkûm . olan memurin ve zabitan 
maaşatınm ailelerine itası hakkında f numaralı teklifi kanunisi ve silki 
askeriden tardedilenleriıi haki tekaütleri hakkında Jg numaralı İcra Vekilleri 
Heyete riyaseti tezkeresüe nisbeti askeriyesi kat olunanlara tekaüt maaşı 
tahsisi ve mütekait! ken nisbeti askeriyeleri kat edilenlerin kemak^n devam itası 
hakkında ft numaralı İstida Encümeni mazbatası, mülkiye tekaüt kanununun 
12 inci maddesinin tadiline dair ^ numaralı kanun lâyihası ve Mücadeleyi 
milliyeye iştirak etmiyen ve hududu milli haricinde kalan erkân, ümera ve 
zabitan ve memurin ve mensubini askeriye hakkında yapılacak muameleyi 
ve cedali milliyeye iştirak edenlerin tekaüt müddetlerinin surçti hesabını 
mı tık kanunun birinci maddesinin tefsirine dair ^ numaralı Başvekâlet 

tezkeresi ve Kavanini Maliye, Müdafaai Milliye ve Bütçe Encümenleri 
mazba tatarı 

Esbabı mucibe 
RİYASETİ CELİLEYE 

Memurini mülkiyenin tekaüdüne dair kanunun on ikinci maddesinde [ üc sene yaziyade 
kürek ya kalabentlik cezalarına mahkûm olan memurin ve mütekaidin ailelerine işbu kanun 
hükmünce isabet edecek tekaüt maaşı tahsis olunacağı ] musarrah olduğu halde askerî tekaüt 
kknunu bu bapta sakıttır. 

Mülkiye kanunundaki hikmeti avz'ıye, askerî hakkında dahi varit ve mülkî ve askeriyi 
yekdiğerine tefrik, müsavatı muhildir. 

Bilumum memurin maaşatından, tevkifat tekaüdiyei şehriye icra olunmak itibarile tekaüt 
maaşatı bir eser atıfet olmayup memurinin hukuku maliyesinden ve eytam ve eramil maaşatı da 
hukuku mevrusedendir. İbrazı atfette lâzimei müsavata riayet ne mertebe büyüklüğün şanından 
ise itayı hukukta bu lâzimeye fart derece müraat hiç şüphe yoktur ki icabatı adaletdendir. 

Binaen aleyh 8 - şaban - 1327 ve 7 - ağustos - 1325 tarihli askerî tekaüt ve istifa 
kanununa berveçi ati maddenin tezyilini arz ve teklif eylerim efendim. 

Kırşehir 
Sadık 

8 - şaban - 3 2 7 ve 7 -ağustos- 325 tarihli askerî tekaüt ve istifa 
kanununa nıüzeyyei kanundur 

Madde l — Berrî ve bahrî erkânı ve ümera ve zabitan ve memurin ve ketebei aklam 
ve sair mensubin ve mütekaidini askeriyeden üç sene ve daha ziyade kürek veya kala bentlik 
cezalarile mahkûm olanların müddeti mahpusiyetlerinde ailelerine işbu kanun hükmünce isabet 
edecek tekaüt maaşı ita olunur ve sebilleri tahliye olundukta katolunup vefatlarında yine 
ailelerine alelusul tahsis olunur. 

Madde 2 — İşbu kanun neşrinin ferdasından itibaren meridir. 
Macjda 3 — İşbu kanunun icrasına Müdafaayi Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur, 



_2~ 
T. B. M. M. 

L. Encümeni 
Addet 84 

Lâyiha Encümeni mazbatası 
RİYASETİ CEÜLEYE 

Berrî ve bahrî, erkân ümera, zabitan ve sair mensubin ve mütekaidini askeriyden üç sene kürek 
veya kalebetliğe mahkûm olanların müddeti mahpusiyetlerinde ailelerine takaüt maaşı itası 
hakkında Kır şehir Mebusu Sadık Beyin işbu teklifi kanunisi şayanı müzakere görülmekle ye'eti 
celileye takdim kılındı. 38/10/11 

Âza Kâ M. M. La. E. R 
Ezrum Yozgat Mitat /. Hilmi 
% 

T. B. M. M. 
/. V. H. R. 

Kalemi Mahsus Müdürlüğü 
Karar 1924 

^fi 3 3 8 - 1 0 - 2 2 
T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 

Nisbeti askeriyeleri kat ve silki askeriyeden tardedilenlerin hakkı tekaüdden sakıt olacakları 
askerî ceza kanunu ile Şurayı Devlet kararına matuf 5 temmuz 334 tarih 83§j-J3 numaralı 
tezkerei samiye ahkâmından isede tekaütlüğü icra olunduktan sonra kürek cezasile mahkûmu 
aleyh olanların tekaüt maaşlarının kat'ına dair askerî tekaüt kanununda bir sarahat bulunma
masına ve mülkiye tekaüt kanununun on ikinci maddesi fıkrai ahiresinin dahi mütekaidini 
askeriye hakkında kabili tatbik olmasına binaen tekaüdü hengâmında mücazatı terhibiyeyi müs-
telzem bir curum irtikab eden mütekaidini askeriye maaşının katedilip edilmiyeceği hakkında 
bir karar ittihazı hakkındaki müdafaa milliye vekâletinin 21 ağustos 338 tarih ve muhassatı 

zatiye g fg | numaralı tezkeresi İcra Vekilleri Hey'etinin 21/10/38 tarihli ictimaında ledettezekkür 
keyfiyetin Meclisi Âliye arzı takarrür etmekle icrayi icabile neticesinin işarına müsadei buyrul-
masını rica ederim efendim. 

T. B. M, M. 
İ . V. H. R, 

H, Rauf 

T. B. M. M. 
Kavanini Maliye Encümeni 16-5-1926 

M' 99 * 
Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 

Nisbeti askeriyeleri kat ve silki askeriden tartedilenlerin hakkı takaütten sakıt olacakları 
askerî ceza kanunu ile Şurayı Devlet kararına matuf 5 temmuz 334 tarih ve 33§f23 numaralı 
tezkerei samiye ahkâmından isede tekaütlüğü icra olunduktan sonra kürek cezasile mahkûmu 
aleeyh olanların takaüt maaşlarının kat'ına dair askerî tekaüt kanununda bir sarahat bulunma
masına ve mülkiye takaüt kanununun on ikinci maddesi fıkrai ahiresinin dahi mütekaidin aske
riye hakkında kabili tatbik olmamasına binaen tekaüdü hengâmında mücazatı terhibiyeyi müs-



teİzmi bir cürrri irtikâp ederi mütekaidini askeriye maaşinin kâtediiıp edİImiy'ec'âğı hakkında" 
bir karar ittihazına dair Müdafaai Milliye Vekâletinin 28 eylöl 338 tarih ve Muhassasatı 
Zatiye ffjf^ numaralı tezkiresi İcra Vekilleri Heyetinin 21-10-38 tarihli içtimaında ledettezekkür 
keyfiyetin Meclisi Aliye arzı takakarrür etmekle icabı lüzumuna dair İcra Vekillerinin 22^10-38 
tarih ve jf^j numaralı teskiresi ayni meal ve mahiyette bulunan sabık Kırşehir Mebusu sadık 
Beyin teklifi kanunisile tevhiden encümenimizde mutalea olundu. İcabı ledelmüzakere bu 
hususta bir tefsiri kanunile maksadın istihsâli kabil olamıyacağı ve askerî tekaüt ve istifa 
kanunundaki noksanı dolâyısıle hükümetin vekit Vakit Meclisi Aliden bu bapta tefsir talebi 
zaruretinde bulunduğu derpiş edilerek her iki noktai nazarı telifen ve ihtiyaeatı hazıre ve 
mûhtemeleyi tâtminen encümenimiz ber vechİ âti mevaddın tespit ve heyeti umum iyeye arzına 
karâr vermiştin 

Âza Âzâ Kâ. M. M. Kavanini Maliye E. R. 
Konya Ordu Ankara Boz ok Namına 

mustafa tiamdi ihsan Süleyman Süleyman 

Müdafai Milliye Encümen inin teklifi 
Askerî tekaüt ve istifa kanununa müzeyyel kanun 

MADDE 1 — Askerî tekaüt ve istifa kanununda musarrah olmıyan hususat hakkında 
mülkiye tekaüt kanunu ahkmı veçhile muamele ifa olunur. 

MADDE 2 — İşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir. 
MADDE 3 — İşbu kanunun icrasına Müdafaai Milliye ve Bahriye Vekilleri memurdur. 

T. M. M. 
M. Milliye Encümeni 5-1-1928 

K- M 14 
E. M 3 

48 
2 
8 

Müdafaai milliye Encümeni mazbatası 
RYSETİ CELİLEYE 

Tekaütlüğü icra olunduktan sonra kürek cezasile mahkûm olanların tekaüt maaşlarının katına 
dair Askeri tekaüt kanununda bir sarahat bulunmamasına ve mülkiye tekaüt kanununun j'2 
inci maddesi fıkrai ahiresinin dahi mütekaidiyni askeriye hakkında kabili tatbik olmamasına 
binaen tekaüt bulundukları hengamda mücazatı terhiyeyi müstelzim bir cürüm irtikap eden 
mütekaidini askeriye maaşının katedilup edilmeyeceği hakkınde bir karar ittihazına dair İcra 
Vekilleri Heyeti Riyasetinin 22-10-328 tarih ve j | 7 î numaralı tezkeresine merbut Müdafaai ıhı i t 
üye Vekâletinin tezkeresi ve kavanini Maliye Encümeni mazbatası ve bu meseleye müteferri 
esbak Kırşehir Mebusu Sadık Beyin teklifi kanunisi tevhiden şayanı müzakere körüİmekle 
Makamı Riyasetin 10-12-Q27 tarih ve fg numaralı havalesi ile müzrkere ve tetkik olundu. 

İcabı ledelmüzakere: mütekaidini Askeriyenin hakki tekaütten mahrumiyetleri hakkında 
askerî tekaüt ve istifa kanununun on sekizinci maddesinde « mezuniyet almaksızın hidemati 
ecnebiyeye kirenlerin tebligat icrasile avdet etmedikleri hâlde tekaüt maaşından iskat olunacak
ları muharrerdir. Kavanini Maliye Encümeninin Mazbatasında. ise bu hususun tefsiri kanunile 
istihsaline imkan görülememiş olduğundan «Askerî tekaüt kanununda musarrah olrmyan 
hususat hakkında mülkiye tekaüt kanunu ahkâmı veçhile muamele ifa olunur.» 

suretile mülkiye tekaüt kanununun 12 inci maddesinin üç sene veya ziyade kürek ve kala 



bendlik cezalarına mahkûm olanlara tekaüt maaşının verilmİyeceğı, yalnız cezalarının idraki
nde ailelerine maaş virileceği ve cezasını badelidrak maaşın tekrar katolunacağı ve vefatında 
ailelerine itam maaşı tahsis edileceği musarrahdır. 

Yeni türk ceza kanunumuza nazaran metni maddede gösterilen nevi ceza itibarile şayanı 
tavzih ve ıslah görülen ve tekaütleri esnasında her hangi bir sebeble tecrim edüen eşhasın 
hakkı tekaütlerinin ıskatı gibi esasatı hukukiye ilede kabili telif olmıyan bir şeklin tezahür 
eylemesi ve askerî tekaüt kanununda ise salifülarz 18 inci maddede tasrih edilen ahvalden 
maadasında hakkı tekaüdün ıskatında meskût geçilmesi işbu hususatın tefsirine mahal ve 
esasatı yekdigerinden farklı olan askerî ve mülkî tekaüt kanunları mevadının mutlak ve şailm 
bir surette yekdiğerine mezci dahi muvafıkı nefselemir görülemediğinden keyfiyetin hükûemtçe 
tetkik ve ayrica bir maddei kanuniye teanzimi lüzumu tezekkür edilmekle heyeti umumiyeye 
arzolunur. 

Âza Âza Âza Âza Kâ. M. M. 
Bitlis Bursa Bolu Eskişdhir Erzincan istanbul 

Mu. Nami Esat C. Abbas Asım Abdülhak lî an Paşe 
mezundur 

R. Vekili 
istanbul 

İhsan Paşa 
mezundur 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 
Karar M 20 

Esas M 4I 
2/2/1928 

Maliye Encümeni mazbatası 
RİYASETİ CELİLEYE 

Tekaüt edildikten sonra kürek cezasile mahkûm olanların tekaüt maaşlarının kat olunup 
olunmıyacağma dair askerî tekaüt kanununda bir sarahat mevcut olmadığından bu hususta 
bir karar ittihazını talep eden İcra Vekilleri Heyetinin 2/11/338 tarih ve Wij?j numaralı 
tezkeresi ve Kırşehir Mebusu Sadık Beyin teklifi kanunisi üzerine geçen devrei içtimaiyede 
Kavanini Maliye encümeni tarafından tanzim olunan mazbata ile bükere Müdafaai Milliye 
'encümeninin işbu mevzua müteallik mazbatası düyunu muntazama, Müdafaai Milliye mehakim 
ve tekaüt şubeleri müdürlerinin huzuriyle tetkik ve tevhiden müzakere edilerek: 

Kavanini maliye encümenince ihzar olunmuş bulunan müzeyyel kanun, tekaütlüğün 
icrasma ve müteehhir diğer hususata müteallik ahkûmada şamil olmak üzere bilcümle tekaüt 
muamelâtını ihtiva etmek itibarile iltibas ve mahzurlu görülmüştür. Müdafaai Milliye encümeni 
tarafından kabul olunan keyfiyetin Hükümete havalesi şekli ise dairesi elyevm bu gibiler 
hakkında muamele tatbik olunamadığını beyan eylemekte bulunduğundan maksadı temin 
edemiyecektir. 

Esas itibarile tekaüdü icra edilen bir zabit ordunun ihtiyat zabitaııı kısmında ve manen 
ordu ile irtibatı baki ise de hayatı ferdi yesi itibarile mülkiye kanunlanna tabi olduğu gibi 
tekaütlüğü icra edildikten sonra bir zabitin ağır hapsi müstelzim bir cürümle mahkûmiyeti 
hem ihtiyat zabitliğini Ve hem de ordu ile manevi irtibatını tamamen ref'ederek hiç bir 
alâka ve nisbet bırakmadığı cihetle siviller hakkında tatbik edilen mülkiye tekaüt kanununun 
on ikinci maddesi hükmünün bu gibiler hakkında dahi tatbiki lüzumu aşikârdır. 

Diğer cihetten bir muvazzaf zabit askerlikten tardı müstelzim bir mahkûmiyete duçar 
olduğu takdirde tart cezasile beraber tekaüt maaşının da kat'ı icap eylemekte iken 
mütekaitlerden ayni cürüm ile mahkûm olanların başka muameleye tabi tutulup cezanın bu 
kısmından hariç bırakılmaları için makul bir sebep mevcut değildir. 

Mütaleatı salife dolayisile yeniden hüküm vaz'ına lüzum görülmeyüp mes'elenin tefsirle 
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fıalli kabil olduğu neticesine varılmış ve muamelâtta teşevvüşten içtinap için bîr tefsir fıkrası 
ilâve edilmiştir Heyeti umum iyeye arzolunur. 

Âza Âza Âza Âza Kâ. M. M. Ma. E. R. 
Amasya İstanbul Bayezit Konya Balıkesir Oaziayintap Gümüşane 

İsmail Hakkı Fuat Şefik Fuat Fahrettin A. Remzi Hasan Fehmi 

Fıkrai tefsiriye 
Askerî tekaüt ve istifa kanunu mucibince takaüt edildiketn sonra ağır hapis cezasile 

mahkûm olanlar hakkında mülkiye tekaüt kanununun 12 İnci maddesi hükmü tatbik edilir . 

On ikinci madde — Müebbeden memuriyyetten mahrmiyet ve hukuku medeniyeden ıskat ceza-
larile malıkûıııaleyh olanlanlar hin vefatlarında ailelerine kanunen isabet edecek tekaüt maaşi 
verilmek üzere hakkı tekaütden sakit olurlar ve memurini mülkiye ve mütekaidinden üç sene 
ve daha ziyade kürek veya kalabentlik cezalarıla mahkûmu aleyh olanların müddeti malıbusiyet-
lerinde ailelerine. işbu kanun hükmünce isabet edecek tekaüt maaşı ita olunur. Ve sebilleri 
talhiye olundukta kat olunup vefatlarındavine ailelerine tahsis olunur. 

T. B. M. M. 
İstida Encümeni 29 Nisan 1026 

Aded 
297 Karar 

İstida Encümeni mazbatası 
RİYASETİ CELİLEYE 

25 Eylül 33Q tarihli kanun mucibince nisbeti askeriyesi katedilmiş olanlar tarafından 
Riyaseti celilelerine takdim olunup encümenimize havale buyrulan altı kıta istidada hukuku 
müktesebelerinden olan tekaüt maaşlarının kat'ı lâzımgelmiyeceğinden duçar oldukları sefalet ve 
zaruretten kurtarılmaları için tekaüt maaşlarının itası istirham olunmaktadır. Tekaüt maaşından 
mahrumiyeti silki askeriden tardı müstelzim mücazata duçar olanlara şamil olmakla nisbeti 
askeriyelerinin kat'ı tekaüt maaşlarının kat'ını mucip olacağına dair bir maddei kanuniye 
bulunamamıştır. Alelhusus memurini hükümete devletçe tahsis olunan tekaüt maaşları müteka
idinin evvelce ihtiyat akçası olarak teraküm ettirilmiş ve evlât ve ayalinin temini hayatlarına 
matuf olarak ittihaz edilmiş bir kaidei adalet olup hatta vefat eden bir mütekaidinin evlâdı 
ayaline hazinei devletten eytam ve eramil maaşı verilmekte olduğundan bilerek, bilmeyerek 
sadır olan cürümden dolayı tekaüt maaşı katolunarak hem kendisinin ve hem de evlâdı ayali
nin cezad ide olmaları muvafıkı nasafet ve adalet görülmemiştir. Hatta yüz ellilik listeye dahil 
olup vefat edenlerin Türkiyede terkeyledikleri evlâ ayallerine merhameten eytam ve eramil 
maaşı tahsisi Meclisi Âlinin Nisan 926 tarihli kararı cümlesinden olduğu gibi kanunen 
müstehakkı idam olanların aile ve çocuklarına bile eyitam maaşı verilmektedir. Binaenaleyh bu 
kabilden nisbeti askeriyeleri katolunanlara tekaüt maaşı tahsisi ve tekaüt iken nisbeti askeriyesi 
katedilenlere tekaüt maaşlarının kemakân devamı itası muvafıkı madelet olacağına ve 
keyfiyetin Heyeti umumiyeye arzına karar verilmiştir. 

Âza Âza Kâıip Na. M. M. İstida E. Reisi 
Tekirdağı İsparta Konya Konya Canik 
M. Faik Hüseyin Hüsnü Eyüp Sabri Eyüp Sabri Cavit 

Âza Âza Âza Âz 
Karahisar Hakâri Konya İsparta 

Musa Kâzım Nazmi Tevfik Fikret Bey hini İbrahim 
imzada bulunmadı 



t. c. 
Baş vekâlet 

Muamelât Müdürlüğü î 5-4-928 
Mukarrerat şubesi 

adet —-.—-
B .M. M. Riyaseti Celilesine 

İl-Ağustos-325 tarihli mülkiye tekaüt kanununun 12 inci maddesinin tadili hakkında 
Maliye Vekâleti Celilesince tanzim edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin i l nisan 928 tarihli 
içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan kanun lâyihasile esbabı mucibe 
mazbatasının müsaddak sureti leffen takdim olunmuştur. 

Muktazasımn ifasına ve neticesinin iş'anna müsaade buyrüİmâsını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabl mucibe sureti 
Müebbeden memuriyetten mahrumiyet ve hukuku medeniyeden iskat ve selki askeriden 

tart cezalarile mahkûm olanlar ile şaiben idam ve Büyük Millet Meclisi karariyle tabii
yetten iskat ve hudut haricine ihraç edilen erkân, ümera, zabitan, memurin ve 
mensubini askeriye ve müİKİye ile mütekaidinin hakkı tekaütleri sakıt olmakta isede bunların 
vefatleri halinde - müstehak iseler - ailelerine kanunen isabet eden mikdrda maaş tahsis ve 
ita ulumaktadır. 

Hakkı tekaütleri sakıt olan bu gibilerin hazine ile alâkalan kalmadığı halde ailelerine maaş 
tahsis olunması kemakân hazinei maliyeden hakkı istifadelerini ibka mahiyetinde olduğu gibi 
muamelâtı kesireyide intaç ittiğinden bunların vefatlarında bundan böyle ailelerine de maaş 
tahsis edilmemek üzere müddeti memuriyetlerinde maaşlarından tevkif edilmiş olan tekaüt 

[aidatının yüzde yirmi beş zammile kendilerine ve ya ailelerine defaten ita olunarak Hazine ile 
alâkalrının kati muvafık maslahat görülerek merbut lâyihayi kanuniye tanzim edilmiştir. 

Mülkiye tekaüt kanununun on ikinci maddesinin tadili İm klanda 
kanun lâyihası 

1 - 1 1 ağustos 325 tarihli mülkiye tekaüt kanununun on ikinci maddesi berveçi ati 
tadil edilmiştir: 

Müebbeden memuriyetten mahrumiyet ve hukuku medeniyeden iskat cezalarile mahkûm 
aleyh olanlarla idam ve Büyük Millet Meclisi kararile tabiiyetten iskat ve hududu millî 
haricine ihraç edilen ve ağır ceza ile mahkum olan memurin ve mütekaidinin müddeti 
istihdamlarında, maaşlarından tevkif edilmiş olan tekaüt aidatı yüzde yirmi beş ilâvesile ita 
ve hükümetle alâkaları katolunur. 

2 - Bu kanunun hükmü birinci maddede muharrer olan cezalar ile mahkûm olan ve tard 
edilen muvazzaf ve mütekait ümera, zabitan, memurin ve mensubini askeriyeye de şamildir. 

3 - İdam olunanlar ile vefat etmiş olanların istihkakı varislerine verilir. Bunların mukad
dema vefatları dolayisile maaş tahsis edilmiş olan aileleri hakkında da birinci madde 
mucibince muamele olunur. 

4 - Küçük zabitan ve efradı mütekaidinden birinci maddede muharrer cezalarla mahkûm 
aleyh olanların tekaüt maaşları dahi kesilir. 

5 - Mülkî ve askerî tekaüt kanunlarının işbu kanuna muhalif ahkâmı mülgadır. 



6 - İşbu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
7 - İşbu kanunun icrasına Maliye vekili memurdur. 

11 nisan 1928 
Ma. V. Ha. V. V, 
S, Şükrü Ş, Kaya 

S. V, M. İ. V, 
Dr, Refik 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 

Karar ; 69 

Da. V, M. M, V. 
-Ş, Kaya M Abdülhalik 

İk, V, Na. V. 
M, Rahmi Behiç 

Ad. V. Baş. V. 
M, Esat İsmet 

Mf. V. 
Mustafa Necati 

22 1 5 1 928 

Maliye Encümeni mazbatası 
RİYASETİ CELİLEYE 

Mülkiye tekaüt kanununun on ikinci maddesinin tadiline dair kanun lâyihası encümenimize 
havale buyurûlmakla tetkik ve müzakere edildi: 

Hakkı tekaütleri sakıt olan eşhasın hazine ile alâkaları kalmamış olmasına binaen bunların 
ailelerine maaş tahsisi suretile yeniden tesisi alâka cihetine gidilmeyerek müddeti memuriyet
lerinde maaşlarından tevkif edilmiş olan tekaüt aidatının yüzde yirmi beş zammile kendilerine 
veya ailelerine defaten verilip kat'ı alâkalarının temini encümenimizce de münasip görülmüş 
ve lâyihai kanuniye aynen tasvip edilmiştir. Bermücibi havale Bütçe Encümenine tevdi olunur. 

Âza Âza Âza Maz. M. Ma. E. Reisi 
Kars İçel İstanbul Gaziayntap Gümüşane 

Dr. Sadretlin M, Emin Fuat A. Remzi fi. Fehmi 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 
Mukarrarat şubesi 

Î7İ6 
T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 

22 -4- 928 

347 Numaralı kanunun birinci maddesi mucibince nisbeti askeriyeleri kat edilmiş olan 
erkân, ümera, zabitan, memurin ve mensubini askeriyeye tekaüt maaşı verilip verilmiyeceğinin 
tayin ve tefsiri hakkında Maliye Vekâleti cehresinden yazılan 15-nisan 928 tarih ve 9028 
numaralı tezkere vekâleti müşarüileyha ile Müdafaai Milliye Vekâleti arasında cereyan etmiş 
olan muhabere suretleri leffen takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade puyrulmasını rica eylerim efendim 
Başvekil 

İsmet 



Maliye Vekâleti celilesinden Başvekâlet Celileye yazılan 15 nisan 
928 tarih ve 9028 numaralı tezkeresi suretidir 

854 numaralı kanuna tevfikan Devlet hidmet vemüessesatinden istihdam edilmelerine mülkiye 
hey'eti mahsusasınca karar verenlerin tekaüt maaşından mahrum edilmeleri icap edip etme
diği hususu mukaddema bijtetkik hakkı tekaütden mahrumiyetinin ancak müebbeden memuriyitten 
manrumiyetele beraber diğer hukuku medeniyeden ıskat cezasmada mahkûmiyet halinde cari 
olacağı ve salifülarz 854 numaran kanun mucibince teşkil olunan hey't, mahkeme mahiye
tinde olmayup bir hey'eti idariye olduğu cihetle ittihaz ettiği mukarreratın cezaî neticeler tevlit 
etmesi, sarahatle mümkün ve mukayyet bulunacağı ve mezkûr kanunun dördüncü maddesinde 
«. bunlara mazuliyet ınaaşi arilmez » denilmekte olmasına göre kast kanunî bu gibilerin 
yalnız ve memuriyeti ve müessesat fimabat Devlete istihdam olunmamalarının temininden ibaret 
olup esasen müstehak oldukları tekaüt maaşinın ademi tesviyesi maksadı kanundan hariç bulun
duğu mütalea edilmiş ve dahiliye vekâleti celilesincede bu sureti haraket ihtiyar kılınmakta 
bulunmuştur. 

347 numaralı kanun hükmüne gelince: mezkûr kanuuun « İstanbul ve vilâyatı müstahlasa 
ile Türkiye haricinde kalarak millî mücadeleye iştirak etmiyeıı berri, bahrî havaî ve jandarma 
sınıflarına mensup erkân, ümera, zabitan ve memurin ve mensubini askeriyeden her hangi 
bir suretle harakat milliye aleyhindeki teşkilata dahil oldukları veya münferiden çalışdıkları 
bir hey'eti mahsusa tarafından yeniden tetkik ve tahkik neticesinde sabit olanların bir daha 
hidernatı Devlette istihdam edilmemek üzere nisbeti askeriyeleri katolunur » diye mnharrer 
olan birinci maddesinde, nisbti askeriyenin katı keyfiyeti, mütekaidini askeriyeye de teşmil 
edilmiş bulunmasına nazaran nisbeti askeriyenin katı tart mahiyetinde olduğu istidlal edilme
ktedir. Gerçi mütekaiidin askeriyenin eyyam resmiye ve ayadı milliye ve diniyede onifurma 
iktisa ve birinci sınıf ihtiyat zabiti sıfatile indelhace ordu hizmetine duhul etmeleri müm
kün olmasına göre mütekaiidini mezkûrenin nisbeti askeriyelerinin kati hususunun bu kabil 
ehliyetlerden ve şerefli imtiyazlardan mahrumiyetlerini temin gayesine matuf olduğu varit 
olabilirsede salifülarz kanunun üçüncü maddesinde « 26 ağustos 338 tarihine kadar İstanbulda 
ve vilâyatı müstahlisada kalmış olan berrî, bahrî, havaî ve jandarma sınıflarına mensup erkân
dan müddeti muayyenei kanuniyesi olan otuz seneyi ve ümera ve zabıtan ve memurin ve 
mensubini askeriyeden yirmi beş seneyi ikmal edenlerin bir defaya mahsus olmak üzre rizala-
rma bakılmaksızın tekaütleri icra edilir» denilmekte olmasına göre nisbeti askeriyesinin kat'ı ile 
mecburî tekaüde sevk arasmde mahiyeten fark gözedilmekte olması bu ihtimali vakidir. Ma
mafih her iki kanunun ayni sebpele tedvin ve aynı mahiyette bulunan eşhas hakkında tatbik 
edilmesine göre netayicinde fark ve tefavüt bulunması için ciddi bir sebep mevcut olmamasına 
ve tekaüt maaşının kat edilmesi cezaî mahiyeti haiz olmakla ancak sarahati kanuniye ile kabili 
tatbik bulunmasına ve 347 numaralı kanunun anifen tahlil olunan ibaratındanl vazıı kanunun 
maksadına sarahaten intikal edilememekte olmasına mebni keyfiyetin tefsiren halli muvafık 
olacağı mütaleasile mürsel evrak lef fen arz ve takdim kılındı Efendim. 

Maliye Vekili 
Sarcoğlu Şükrü 

Müdafaai Milliye Vekâleti Celilesinden Başvekâleti Celileye yazılan 
26-3-928 tarih ve 2747 numaralı tezkeresi suretidir 

25 Eylül 339 tarih ve 347 numaralı kanunun nisbeti askeriyelerinin katı icap edenler 
hakkındaki mevadında mütekait tabiride mevcut olup kanunun, esasen ordu ile katıalâka 
etmiş olan mütekaidine de şamil bir şekilde olması ve seferberlikte kanunen tart cezasını 
müstelzim ceraimi irtikâp eden ümera ve zbiatam, ordu veya gayri salâhiyeti haiz donanma 



kumandanlarının kablelmuhakeme nisbeti askeriyelerini kat ile ordu ve donanmadan ihraca 
mezun bulundukları 25 Şubat 330 tarihli kanunu muvakkatte muharrer bulunması suretile 
nisbeti askeriyeyi katı - tart mahiyetinde telekki olunarak mezkûr 26 eylül 339 tarihli 
kanunun birinci, ikinci ve beşinci maddeleri, haklarında tatbik olunan muvazzaf ve mütekait 
mensübini askeriyeye tekaüt maaşı tahsis ve ita edilmemekte idi. 

16 Mayıs 1926 tarih ve 854 numarah kanun hükmüne tevfikan Heyeti Mahsusaca Devlet 
hizmetinde ve müessesatında istihdam olunmamalarına karar verilmiş olan memurinden tekaüt 
müddetini ikmal etmiş olanlara talepleri vuknunda tekaüt maaşı tahsisi hakkında Dahiliye 
Vekâleti Celilesinden 24 - 8"- 1927 tarih ve 4397 numaralı tahriratla tamimen tepligat icra 
edilmesi üzerine 347 numaralı kanun mucibince nisbeti askeriyeleri kat olunan zabıtan ve 
mensübini askeriyeden bazıları kendilerine de maaş tahsisi hakkında müracaatta bulunmalarına 
mepni Mâliye Vekâleti Celilesinden bu baptaki noktai nazarı istîfsar edilmişti. Cevaben alınan 
26 Şubat 928 tarih ve 11674 numaralı tezkere ile bu mesele ile alâkadar olarak Vekâleti 
müşarünileyhâdan ahiren mevrut 3 mart 928 tarih ve 8339 numaralı diğer bir tezkerenin 
suretleri leffen takdim kılındı. İşbu tezkerelerdeki beyan ve mutaleata ve Dahiliye Vekâleti 
Ceîilesinin tebligatı umumiyesine nazaran 347 numaralı kanun ahkâmına tevfikan nisbeti askeriye 
leri kat edilmiş olan erkân, ümera, zabitan ve memurin ve mensübini askeriyenin dahi memurin 
mülkiye gibi tekaüt maaşından mahrum edilmemeleri ve ancak bunlardan esasen mütekait 
olanların tekaüt maaşlarının katı tarihinden itibaren iadeten ve muvazzaf bulunanlardan nisbeti 
askeriyelerinin hini katında ahkâmı cari olan kavanin ve mukarrerata göre hakkı tekaüdü ihraz 
etmiş olanlara nisbeti askeriyelerinin katı tarihinden itibaren müceddeden maaş tahsisi Vekâleti 
acizicede muvafık görüldüğünden olveçhile muamele ifasına müsaade buyrulması maruzdur 
efendim. M. M. V. 

M. Abdiilhalik 

'Müdafaai Milliye vekâleti celilesiııe 
Muamelatı zatiye dairesi piyade şubesi ifadesile varit olan 12-1-928 tarih ve 783 numaralı 

tezkerei aliyyei vekâletpenahileri cevabıdır. 
Memurini mülkiye tekaüt kanununun 12 inci maddesinde müebbeden memuriyetten 

mahrumiyet ve hukuku medeniyeden ıskat cezalarile mahkûm olanların hakkı tekaütten sakıt -• 
olacakları musarrah olup işbu sarahati kanuniyeye göre memurini mezkûrenin hakkı tekaütten 
mahrum edilebilmeleri müebbeden memuriyetten mahrumiyetle beraber diğer hukuku 
medeniyeden ıskat edilmesile meşrut olmasına ve bu cezaların bir mahkeme tarafından 
verilmesi ve kesbi katiyet etmesi lâzımgelme^ine ve 854 numaralı kanun mucibince teşkil 
olunan heyetin bir mahkeme mahiyetinde bulunmamasına ve mezkûr kanunun dördüncü 
maddesine istinaden dir daha Devlet hizmet ve müessesatında istihdam olunmamaları hakkında 
yerilen karar bir karan idariden ibiret bulunmasına ve maddei mezkûre de «bunlara 
-mazuliyet maaşı verilmez » tabirinden dahi anlaşıldığı vecihle kasdı kanunî ve bu gibilerin 
yalnız fimabat memurin ve müessesatı Devlette istihdam olunmamalarının temininden ibaret 
olup esasen müstehak oldukları tekaüt maaşlarının ademi tesviyesi maksadı kanudan hariç 
bulunduğundan ve vazn kanunun maksadı bu gibilerin tekaüt maaşlarından mahrumiyeti 
cihetine gidilmesi yolunda olduğu takdirde fıkrai kanuniye « bunlara mazuliyet ve tekaüt 
maaşı verilmez » yolunda yazılması iktiza eylediği ve halbuki kanunu mezkûr bu suretle 
yazılmadığına binaen maksadı kanuna tamam ile münafi bulunmuş olduğu mutaleasile bu 
hususa dair Dahilye Vekâleti celilesince vilâyata yazılan tahriratın celbedilen bir sureti 
musaddakâsı leffen irsal kılınmış olduğu maruzdur efendim. 26 / 2 / 929 

Maliye Vekili 
4 . Saraçoğlu Şükrü 
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Maliye Vekâleti Celi leşinden Müdafaayı Milliye Vekâleti Celilesine 

yazılmış olan 2 nıart 1928 tarihli tezkerenin suretidir 
Nispeti askeriyeleri katedilen zevatın maaşlarından fazla me'huzları için mehakime vuku 

bulan müracaat neticesinde-bu kabil zevatın nispeti askeriyelerinin kesildiğinden dolayı 
maaşlarının dâhi kat'ı hakkındaki müstenidatı kanuniyenin neden ibaret olduğunun beyanına 
mahkemece karar verilmiş olduğu İstanbul muhakeraat müdiriyetinden mevrut tahriratta izbar 
kılınmakta ve ledettetkik bu kabil zavatın tekaüt maaşından mahrumiyetini mutazammın ahkâmı 
mevzuaya tesadüf edilememekte ve bu kere sureti leffen takdim kılınan Dahiliye Vekâleti 
Celilesinin tebligatı umumiyesine nazaran heyeti mahsusaca ademi istihtamlarına karar verilen 
memurin müstahakı tekaüti tetkik oldukları halde tekaüt maaşından mahrum edilmemeleri lâzım 
geldiği tamim kılınmış bulunmakta olduğundan mahkemede icabeden müdafaat serdolunabilmek 
için nispeti askeriyeleri katedilenlere tekaüt maaşı verilmemesinin müstenidatı kanuniyesi neden 
ibaret olduğunun iş'arına müsaadei Vekâletpenahilerini rica ederim efendim. 

- . 2 / 3 / 1928 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 
Şube 26-1-1929 

Say* al? 
li. M. M. Yüksek Reisliğine 

22 Mayıs 1928 tarihli ve Tf§-6- numaralı tezkereye zeyildir. Nisbeti askeriyeleri ka,t edilmiş 
olan erkân, umura ve zabitan ve memurin ve mensubini askeriyeye tekaüt maaşı itasınaa dair 
Âli karar He'yeti Riyasetinden alınan tezkerenin sureti buna ait olan evrak ile birleştirilmesi 
ricasile leffen takdim olunmuştur efendim. r 

Başvekil 
İsmet 

Başvekâleti Celileye 
Âli karar hey'etine vukubulan müracaat ve itirazatta askerî mahkûmların tekaüt maaşlarını 

alamadıklarından dolayı tesellümü halleri şayanı dikkat ve muhtacı tashih görülmektedir. 
Her hangi bir suretle amali milliyeye muhalif hareketinden dolayı mahkûm olan bir mülkiye 

memuru tekaüt maaşını aldığı halde ayni cürümden dolayı mahkûm mensubini askeriye tekaüt 
maaşı almamaktadır, 

Bu bapta umum mütekaidini askeriye cemiyeti tarafından yapılan müracaat leffen arz 
ve takdim kılınmıştır. 

Kanunun metninde ( . . . . . muhalif harekette bulunanların, davete icabet etmiyenlerin 
nisbeti askeriyeleri kat olunur. ) denildiğine göre tekaüt maaşından mahrum edilir. Vaziyeti 
olmadığı bir çoklarının istidalarında dermeyan edilmektedir. 

-Bu mahkûm olanların ekserisinin yaşlı başlı aile eshabı olması itibarile gayri memnun 
ve muhtaç bulunmalarının efradı aile ve akrabasına da sirayet etmekte olduğu müstağnii arzdır. 
2.5 eylül 339 tarih ve 347 numaralı kanunun hafî müzakeresinde tekaüt maaşının verilmemesi 
mevzu bahs olmuş isede ( hakkı tekaütten mahrum edilir ve nisbeti askeriyesi ka't olunur ) 
suretinde verilen takrir mazharı kabul olmamıştır. Sonradan çikan 26 mayıs 926 tarih ve 854 
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numaralı memurini mülkiye kanununun esnayı müzakeresinde mahkûmlar için tekaüt maaşı 
verilip verilmeyeceği meAzu bahs olduğu esnada hakkı müktesip olmak itibarile tekaüt maaşı
nın kesilmemesi karargir olmuştur. B. M. M. nin 13 şubat 928 tarihli 44 üncü içtimaında 
kabul buyrulmuş olan ( heyeti mahsusaca devlet hizmet ve müessesatında ademi istihdamlarına 
karar verilecek zevatın hakkı tekaütten mahrumiyetlerinin vazıı kanunca mültezem oliTiadığı 
sarahaten nümayan olmakta bulunmasına binaen bu kabil memurinin muhassas olan tekaüt, 
maaşlarının tediyesinde devam edilmesinde ve iktisabı hak şartile yeniden tekaüt maaşı tahsisi
nde manii kanunî olmadığı zemininde Divanca ittihaz olunan karar musip görülmüştür. ) 
suretindeki 400 numaralı kararın 18 inci maddesiîe heyeti mahsusaca mahkûm zevatın tekaüt 
maaşlarının itasına cevaz verilmiştir . 

Bu esbaba mebni adalet muvazenesinin mehmaemkan temini ve hakkı müktesep
lerinin itası zımında cürüm itibarile aynı vaziyette bulunan 347 numaralı kanunla nisbeti 
askeriyeleri kat edilmiş bulunanların dahi şimdiye kadar çektikleri cezayi maddî kâfi görülerek 
bundan böyle mülkiyeliler misillü hakkı müktesepeleri olan tekaüt maaşlarının itasi ve yalnız 
cazai manevî ile iktifa olunmasi muvafıkı adalet ve nasafet görülmekte ve bu son 400 numaralı 
karar ile de tecviz edilmikte olduğundan ya tefsiren veya münasip görülecek surette halli 
mes'el edilmesine müsaade buyrulmasını raz ve istirham eylerim efendim. 

Âli Karar Hey'eti Reisi 
Doktor 

Süleyman Eemin 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 
Karar A 32 v 

Esas A ToT 
T! 715 l1928 

M. ı\I. Encümeni mazbatası 
RİYASET! CELİLEYE 

Mücadelei milliyeye iştirak etmiyen ve hududu millî haricinde kalan ve 25 eylül 1339 
tarihli ve 347 numaralı kanuna tevfikan nisbeti askeriyeleri katedilmiş olan erkân ve ümera 
ve memurin ve mensubini askeriyeye tekaüt maaşı verilüp verilmiyeceğinin tayin ve tefsirine 
dair encümenimize havale buyrulmuş olan 22 nisan 1928 tarih ve î y§ 3 numaralı Başvekâleti Celilenin 
tezkeresi ve merbutu Müdafaayı Milliye ,ve Dahiliye vekâletleri arasında cereyan etmiş olan 
muhabere ve suretleri ve ayni meseleye dair olup geçen devrei içtimaiyeden müdevver kavanini 
mâliye, Müdafaayi Milliye, istida encümenleri mazbataları ile merbutu istidanameler bitevhit ve 
Müdafaayı Milliye Vekili Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Mahiyeti mesele 854 numaralı kanuna tevfikan Devlet hizmet ve müessesatında istihdam 
edilmemelerine mülkiye heyeti mahsusasınca karar verilenlerin tekaüt maaşından mahrum 
edilmedikleri ve 347 numaralı kanunun birinci maddesi hükmünce nisbeti askeriyeleri katedil
miş olanlara tekaüt maaşlarının verilmediği ve binaenaleyh her iki kanunun ayni sebeple tedvin 
ve ayni mahiyette bulunan eşhas hakkında tatbik edilmesins göre netayicinde fark bulunma
ması lâzım geleceğine binaen keyfiyetin tefsiren halli talebinden ibarettir. 347 numaralı 
kanunun birinci maddesinde zikroîunan « nispeti askeriyeleri katolunur » hükmünün tart 
mahiyetinde olduğu askerî ceza kanunu müzeyyelâtmda görüldükten başka Şurayı Devletin 
3 temmuz 1334 tarihli kararı metnindeki «: bu esas icabınca silki askeriden tart ve nispeti 
askeriyeleri katolunan ümera ve zabitanın askerî ceza kanununda mevcut sarahate binaan 
hakkı tekaütleri münşip olursa da » ifadesile vazıhan anlaşılmakla beraber 347 numaralı 
kanunun Meclisi Âlide müzakeresine müteallik zabıt ceridelerinin tetkik ve mütaleasında da 
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vaz'ı kanunini maksadı ayni bulunduğu ve bu ceza ile tecziye edileceklere tekaüt maaşlahmil 
verilmemesi hususunun heyeti umumiyece vazıha» ve bişşuur tespit edildiği görülmektedir. 

Bundan başka malum olduğu veçhile bir memleketin mevcudiyet ve istiklâli tammımn 
harisi bulunan ordu başlı başına bir meslek ve sınıfı mahsus olması itibarile mensubininin 
tabi bulundukları kavânin ahkâmı mülkiye kanunlarından farklıdır. Netekim ordu mensubinine 
mahsus tekaüt ve ceza kanunları meslekin icabatma ve mukteziyatına ve meselâ hazar ve 
seferdeki ahvale nazaran memurini mülkiye kavanininin ahkâmından farklı bir takım mevat 
ve hükümleri camidir 

İşte her iki kanunun aynı sebeple tedvin ve aynı mahiyette bulunan eşhas hakkında tatbik 
edilmesinde görülen fark mesrüdatı ânifeden ileri gelmektedir. 

Binaenaleyh heyeti mahsusaca nisbtı askeriyelerinin kat,ına hüküm olunanlara bâlâde 
mezkûr esbabı kanuniyeye müsteniden ve tefsir tarikile tekaüt maaşlarının verilmesine imkânı 
kanunî görülememiş ve binnetic bu gibiler haklarında askerî ceza kanununun 24 üncü 
maddesi mucibince tekaüt maaşından mahrumiyetleri tabiî ve zarurî görülmüştür, arz ve 
takdim olunur. 

Âza Âza Âza Maz. M. M. M. E. Reisi 
Bursa Bitlis Bolu İstanbul Kütahya 
Esat Muhiddin Nami Cevat Abbas ihsan Recep 

T. B. M M. 
B. Encümeni 

Mazbata X 10 21-11-1928 
Esas X TJâ 

Kiyaseti Celi leye 
11 Ağustos 1325 tarihli mülkiye tekaüt kanununun 12 inci maddesinin tadili hakkında 

Bş. V. ten vrait olup encümenimize havale buyrulan lâyihai kanuniyenin esnayı tetkikinda 
askerî tekaüt ve istifa kanununu alâkadar ettiği görülmesine ınebni dahilî nizamnamenin 
28 inci maddesi mucibince evvel emirde Millî Müdafaa encümeninin mütaleasına arzına 
encümenimizin 18 teşrinisani 1Q2S tarihli içtimaında karar verildiği maruzdur efendim. 

/ B. E. Reisi 
Edirne Mebusu 

Şakir 

T. B. M. M. 
M. M". Encümeni 16-3-929 

Karar X 40 
Kütçe Encümeni Reisliğine 

21/11/928 tarihli ve j|g numaralı tezkerei aliyeleri encümenimize gönderilen, mülkiye 
tekaüt kanununun 12 inci maddesinin tadiline dair kanun lâyihası Maliye Vekili Hazretlerinin 
huzurile müzakere edilerek vekâletçe yeniden tetkikat yapılacağı anlaşıldığından tehirine 
encünıenirnizce karar verilmiştir efendim. Reis 

Cebelibereket 
Naci 
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Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 
YÜKSEK-REİSLİĞE 

Bütçe Encümeninin 2 1 - 1 1 - 1929 tarih ve 10 numaralı tezkeresindeki talebi üzerine 
encümenimize gönderilen başvekâleti celilenin 1.5 -nisan - 1928 tarihli tezkeresine merbut 
« mülkiye tekaüt kanununun 12 inci maddesinin tadiline dair » kanun lâyihasile esbabı muci
be mazbatası ye Maliye encümeni mazbatası tetkik ve müzakere olundu. 

Kanun lâyihasında yazılı cezalara uyğrayanların teklif olunan şekilde hazîneden ilişiklerinin 
kesilmesi esas itîbarile encümenimizce de muvafık görülmüş ise de, bunlardan Büyük Millet 
Meclisi kârarile millî hudut haricine çıkarılmış olan eşhasın da bir gûna hak iddia etmesi 
gibi bir iltibasa imkân bırakmamak için, bunların aidatının «bu kanunun neşri tarihinde mem
leketimizde ve tabiiyetimizde bulunan maaşa müstehik ailelerine «verileceğine dair lâyihaya sarih 
bir fıkra ilâvesine lüzum görülmüştür. Ordu mensuplarından nisbeti askeriyenin kat'ı cezasına 
uğrayanlara tardedilmiş gibi tekaüt maaşı verilmemekte olduğundan, bu gibilere de kanun 
lâyihasında yazıldığı gibi aidatın verilmesi münasip görülmüş ve bunun için nisbeti askeriyesi 
katolunanlarda birinci maddede" tasrîh edilmiştir. Bundan başka iâyihanın ismi,, yalnız mül
kiye tekaüt kanununun 12 iricî maddesinin tadiline dair ise de, hükümleri askerî tekaüt 
kanunile askerî ceza kanununa da teallûk ettiğinden, buna göre tadil edilmiştir. Bu takdirde 
lâyihanın birinci maddesine lüzum kalmadığından o tayyedilmiş ve yerine birinci, ikinci ve 
üçüncü maddelerin hükümleri birleştirilerek bir madde halinde ve üç fıkra yapılmıştır. Bu 
suretle lâyihanın ikinci, üçüncü madde rakamları kaldırılmış, küçük zabitan ve efrattan aynı 
cezaya uğrayanların miktarı ve maaşları pek az olduğundan bunların kesilmesinden bir fayda 
görülmeyerek o madde tayedilmiştir. Lâyihanın 5 rakamlı maddesi ikinci madde olarak 
bırakılmış/ ve ayrıca askerî ceza kanunu ismi de ilâve okunuştur. Binaenaleyh 6 ve 7 inci 
maddeler üçüncü ve dördüncü madde olmuştur. Yine birinci maddedeki cc müddeti istihdam» 
kaydı mütekait iken kesilen tekaüt aidatına şamil olmıyacağmdan çıkarılması tensip edilmiştir. 

Lâyihanın daha açk anlaşılması hususunda şekle ve tertibe ait bazı tadilâtla kabulüne karar 
verildiği maruzdur. 

Azâ Azâ Azâ Kâ. Ma. Mu. Reis . 
Diyaribekir Tokat Kastamonu Bitlis İstanbul Cebelibereket" * 
, Kâzım B. Lütfü A. Rıza M. Nami İhsan Naci 

Azâ Azâ 
Erzincan Kırşehir 
Abdülhak L. Müfit 

Hususi kanunları mucibince tekaüt haklarını kaybedenlerin hazine 
ile ilişiklerinin kesilmesine dair kanun lâyihası 

«Birimci madcte — MAebbeden memuriyetten mahrumiyet ve hukuku medeniyeden islşat ve 
lart ve nisbeti; askeriye kat'ı cefalarına uğrayan veya ağır cezaya mahkûm olan, idam edilen 
veya Büyük Millet Meclisi kârarile tabiiyyetten iskat ile millî hudut haricine çıkarılan Devlet 
memuriarile ordu ve jandarma mensuplarının ve mütekaitlerinin maaşlarından kesilmiş olan 
tekaüt aidatı yekûnu % 25 ilâvesile aşağıdaki fıkralarda yazılı olduğu veçhile verilerek gazine 
ile ilişikleri kesilir : . • :, , 

A ) Millî hudut haricine çıkarılmış olanların,, işbu kanunun neşri tarihinde .memleketimizde 

M. M. Encümeni 
Karar j\? 48 
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Ve tabiiyetimizde bulunan, maaşa müstehik ailelerine; 

B ) Diğerlerinden bu kanunun neşri tarihinde hayatta olanların kendilerine; 
C ) İdam edilenlerle vefat etmiş olanların maaşa müstehik ailelerine. ( Bunlardan evvelce 

vefat dolayisile maaş tahsis edilmiş olanlar de işbu hükme tabidir.) 
İkinci madde — Mülkî ve askerî tekaüt kanunlarının ve askerî ceza kanununun işbu kanuna 

muhalif olan ahkâmı mülgadır. 
Öçüncû madde — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Dördüncü madde — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye vekili memurdur. 

T. B. M. M. 
B. Encümeni -

Mazbata ^ 140 
Esas M ry 

2 
« 

_.» 

Bül^e Encümeni mazbatası 
RİYASETİ CEÜLEYE 

Mülkiye tekaüt kanununun onikinci maddesinin tadiline dair olup Rütçe Encümenine 
havale buyrulmuş olan kanun lâyihası Millî Müdafaa Encümeninin de noktai nazarı alınmak 
üzere mezkûr encümene tevdi kılınmış ve bu kere lâyihayı kanuniye tadil edilerek encümenimize 
iade edilmiş olmakla bu işe müteallik olarak encümenimizde bulunan sair evrak ile birleştiri
lerek Maliye Vekili B, hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu: 

Heyeti içtimaiyeye karşı ağır bir cürüm işlemek suretile ceza gören ve bundan dolayı 
hususî kanunlar mucibince Devletle alâkaları kesilmesi lâzım gelen zevatın tekaüt ve eytam ve 
eramil maaşı itası suretile alâkalarının devamı muvafık görülmiyerek bu cihetten rabıtalarının 
kesilmesi zarurî ve lâzım addedilmekle bunların terk etmiş oldukları aidatı tekaüdiyenin bir 
miktar fazlasile kendilerine ve eytam ve aramiline iade edilmesi hakkında Hükümetçe teklif ve 
ve Müdafaai Milliye Encümenince tadilen kabul kılınan lâyihayı kanuniye encümenimizce de 
»ıusip görülmüş ancak Hükümetin teklif ve mezkûr encümenin tasvip ettiği fazlanın nisbeti 
yüzde elliye iblâğ ve kanun metninde de bazı tadilât yapılmak suretile kabul olunmuştur. 

2/9/929 
Aydın R. V. 

Niğde Öiresun Erzurum Kütahya İsparta Mühendis İstanbul 
Faik Kâzım N. Atuf Niyazi Asım MUkerrem Mitat Fuat 

Sivas Samsun 
Rasim Adil 

Devlette Alâkaları katedilen bilumum askerî ve mülki memurlarla 
/ahi t an vtı eytam ve eramiline tekaüt aidatlarının iadesine 

dair kanun layihası 
BİRİNCİ MADDE — 23 «isan 1336 tarihinden itibaren selâhiyetiar olan mahkemeler 

veya heyetler kararlarile müebbeden memuriyetten mahrumiyet ve hukuku medeniyeden iskat ve 
ve t«ft ve nisbeti askeriye kat'ı cezalarına uğrayan ve ya ağır cezaya mahkûm olan, idam 
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ediien veya hükümet veya Büyük Millet Meclisi karariie tabiiyetten iskat ile millî hudut harici 
ne çıkarılan bilumum askerî ve mülkî Devlet memurlarile ordu ve jandarma mensuplarının v€ 
mütekaitlerinin maaşlarından kesilmiş olan tekaüt aidatı yekûnu yüzde elli ilâvesile jmsMakı 
fıkralarda yazılı olduğu veçhile iki taksitte verilerek hazine ile ilişikleri kesilir. 

A-Millî hudut haricine çıkarılmış olanların işbu kanunun neşri tarihindi ve memleketimizde 
tabiiyetimizde bulunan maaşa müstehak ailelerine; 

B - Diğerlerinden bu kanunun neşri tarihinde hayatta olanların kendilerine, 
C - İdam edilenlerle vefat etmiş olanların maaşa müstehak ailelerine (bunlardan evvelce 

vefat dolayisile maaş tahsis edilmiş olanlar da işbu hükme tabidir.) 
İKİNCİ MADDE — Bu kanun mucibince müstahaklarına tesviye edilecek mebalığ Mâliye 

bütçesinin reddiyat faslından mahsup olunur. 
ÜÇÜNCÜ MADDE — Mülkî ve askerî tekaüt kanunlarının ve askerî o§«a kanununun işbu 

kanuna muhalif olan ahkâmı mülgadır. 
DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
BEŞİNCİ MADDE — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye Vekili memurdur. 





Sıra Ne 257 
Etaziz mebusu Hüseyin Beyin Elaziz mebusu Muhittin Beyin 

kerimesine hidemat» vataniye tertibinden maaş tahsisi 
hakkında -~ ve Manisa mebusu Saim Bey ve 53 arkadaşının 
Maarif vekili Necati Bey merhumun büyük validesi Remziye 
Hanıma ikramiye verilmesine çlair 0| numaralı kanun teklifleri 
ile Bilecik mebusu Rasim Bey ve 23 refikinin, Bolu mebusu 
Cemi! Beyin refikasile oğluna ve kızına maktuan 3 600 lira 
ikramiye itasına ve oğlunun liselerden birine leylî ve meccani 
olarak kabul edilmesine dair $ numaralı takriri ve Bütçe 
T j J Encümeni mazbatası 

Riyaseti Ceffleye 
Elaziz mebusu müteveffa Muhittin Bey 335 senesinde Elazizden İstanbul Meclisi Mebusanına 

geçmiş ve otuz altı seresinde meclisin dağılması üzerine doğruca Ankarda B. M. Meclisine 
iltihak etmişdi. O vakitden şimdiye kadar mebus olan müteveffanın zatüzzevç olmıyan kerimesi 
Faika yanıma hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisi için bervechi ati mevadı kanuniyeyi 
arz ve teklif ediyorum 

ElazİZ 
Hüseyin 

MADDE 1 —Eîaziz mebusır müteveffa Muhittin Beyin zatüzzevç olmıyan kerimesi Faika H. 
hidematı vataniye tertibinden şehri elli lira maaş tahsis olunmuştur. 

MA0DE 2 — Bu kanun tarihi neşrinden muteberdir . 
MADDE a — Bu kamımın icrasına Maliye vekili memurdur. 

«Uf. M. Yüksek Reisliğine 
Maarif Vekili Necati B. merhumun memlekete ettiği hidematı fevkalâde ve cansiparanesine 

binaen merhumu mumaileyhin büyük validesi olup 80-00 yaşlarında ve ihtiyacı kati içinde 
bulunduğunu haber aldığımız Emine Remziye Hanımın sefalet ve derdi maişetten kurtarılması 
için ve emsali hakkında Büyük Millet Meclisimizin bidiriğ buyurduğu lütfü atıfetten hisseyap 
edfmlfesi maksadı hayriyesile bir defaya mahsus olmak üzere kendisine üçbin lira ikramiye 
itasfnf istihdâfen berveçhiâti kanun lâyihasını heyeti umumiyenin nazarı lütuf ve mürüvvetine 
arzeyleriz . 

Antalya Manisa Kars İzmir İzmir Manisa 
M. Kani Cemal Akif Halit Kâmil A Münür Dr. Saim 



içel 
Emin 
İzmir 

Hüseyin 

Denizli 
Dr. Kâzım 

Kayseri 
Dr. Halit 

Adana 
O.Z.Hamdi Kadri 

Yozgat 
A. Hkmdi 

Elâzlz 
Hüseyin 
Ordu 

A. Şevket 

Edirne 
Faik 

Oaziaymtap 
Reşit 

Konya 
Naim 

Balıkesir 
Sadık 

Eskişehir 
Sait 

Edirne 
Zeki Mesut 

Kütahya 
Hakkı 
Sivas 

Rasim 
Konya 

M. Kâzım 
Denizli 

H. Rüştü 

İzmir 
H. Vasıf 
Çanakkale 

Şükrü 
Samsun 
EtHem 1 
Konya 
Zühtü 
Rize 
Esat 

Tekîrdağı 
M. Faik 

Zonguldak 
Rdşıp 

Bursa 
Ş. Eütfi 
Manisa 

Osman 
Sinop 

Vtimf KmaV-
Erzurum 
N. Atıtf 

Ali Rıza 
Urfa 

Ali Saip 
Maraş 

Mithat 

Bslıkesir 
M. Cavit 
Balıkesir 
Mypzi 
İstanbul" 
)M. Ziya • 
Ankara 
Sami 

Yozgat 
Tafoin 
MaVdin 

Abdürrezek 
j Erzurum 
Necip Asım 

Manisa 
Kemal 
îstambul 
İhsan 

Kayseri 
mşu 

Aksaray 
Kâzım 
Manisa 
Yaşar 
Sivas" 

Şemsîddm 
Bursa 
tsdt 

'Maarif Tekili JVeeati Bey merhumun büyük validesi Emine 
Remziye Hanıma verilecek üç bin liralık ikramiye hakkında 

kanun lâyihası 
Madde ı — Maarif Vekili Necati Bey merhumun büyük validesi Emine Remziye Hanıma 

üç bin lira ikramiye itasına mezuniyet verilmiştir. 
Madde 2 — İşbu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — İşbu kanunun ahkâmını icraya Maliye Vekili memurdur. 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 
2 0 / 1 / 1 9 2 9 

319 senesinde erkânı harp yüzbaşılığıla harbiye mektebinden çıktığınden beri muhtelif 
kıtaatta ve askerî devairde ciddiyetle çalışmış ve herkesçe dürüst ve muktedir olarak tanınmış 
olan Bolu meb'usu merhum Cemil Bey, evvelce vazife uğrunda (2) defa yapılan ameliyatı 
atlatmış iken 14/1/1926 tarihinde duçar olduğu nezfi dimagiden kurtularmyarak maalesef 
vefat etmiştir. 

Merhum, zevcesine ve biri 12 diğeri 5 yaşında bulunan evlatlarına, kuru bir evden 
başka bir şey bırakmamış, bu evin bedeli de henüz temamen ödenmemiştir. 

Hayatını ve ailesi efradını işte bu suretle terketmiş bulunan merhumun refikasiie eytamını, 
Büyük Meclisimizin mürüvvet ve şefkatina mazhar buyuracağına eminiz. Bu kanaatledirki: 
merhumun refikası Mediha ve kızı Nükhet hanımlarla oğlu Nüvit efendiye maktuan ( 3600 ) 
lira ikramiye verilmesini. 

Ve Oazi Mustafa Kemal ilk erkek mektebinin son sınıfında bulunan oğlu Nüvit efendinin 
tahsilini ikmalden sonra Hükûmtçe tensip edilecek liselerden birine leylî ve meccani olarak 
kabulünü arz ve teklif ederiz. 
Kocaeli Artvin 

İbrahim M. Ali 
Amasya Amasya Sivas 
Nafiz İ Hakkı Ziya 
Elaziz Bolu istanbul 

H. Tahsin Emin Cemal N.Ziya 

Tokat Oiresun 
Mustafa Tafur 

Trabzon 
Daniş 
Antalya 

A. Seki 

Mardin Mardin Elaziz Bilecik 
Nuri Abdürrezzak Nakittin Rasim 

Erzincan 
Abdülhak 
Bursa 
Cevat 

Rize 
Esat 

Denizli 
M, Müfit 

Rize 
Atıf 

Kırşehir 
L Müfit 

M. Fayık 
Kocaeli 

Selâhattin 
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T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Mazbata M 136 
Esas Xu

 Tl 
h 

4 
47 

Bütçe. Encümeni mazbatası 
RİYASETİ CELİLEYE 

Bazı zavata hidenıatı vataniye tertibinden maaş tahsisine veya ikramiye verilmesine dair 
olup muhtelif tarihlerde encümenimize havale buyrulan iki adet teklifi kanunî ile bir adet 
takrir tetkik ve müzakere olundu. 

Maaş tahsisi teklif edilen zevattan şayanı taltif görülenlere ikramiye verilmesi encümeni-
mizce esas itibarile muvafık görülmüş ve bu şekil dairesinde mezkûr teklifler tevhit edilerek 
yeniden ihzar kılınan kanun lâyihası Heyeti Celileye takdim kılınmıştır. 2/6/929 

R. V. 
Erzurum Sivas İsparta Kütahya Aydın istanbul 

Nafi Attıf ^Rasittı Mükerrem Niyazi Asım Mühendis Mitat Fuat 
Elâziz Gireson Tokat Samsun 

H. Tahsin Kâzım O. Şevki Adil 

Bazı zevat ailelerine verilecek ikramiye hakkında kanun 
Birinci madde — Bolu mebusu merhum Cemil Beyin ailesine 3,600 ve Maarif vekili 

merhum Necati Beyin büyük validesi Emine Remziye Hanıma 3000 ve Elaziz mebusu merhum 
Muhiddin Beyin kerimesi Faika Hanıma 1000 liranın Maliye vekâleti bütçesindeki masarifi 
gayri melhuze tertibinden itasına mezuniyet verilmiştir. 

İkinci madde — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Üçüncü madde — Bu kanunun ahkâmını icraya Maliye Vekili memurdur. 
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Sıra No 258 
Ankara otomatik telefon sanatlarının tevsii için icabeden 
teşebbüsat ve teahhüdatta bulunmağa Posta Telgraf 
ve Telefon Umum Müdürlüğünün mezuniyeti hakkında & 

nnmaralı kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe 
Encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet ş 

Muamelât Müdürlüğü, . 
Şube 1 12/5/929 

B. M. M. Yüksek Reisliğine ' J 

Ankara otomatik telefon sanatlarının tevsii için icap eden teşebbüsat ve teahüdatta ve 
bulunmağa Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğünün mezuniyeti hakkında Dahiliye 
Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 8/5/029 tarihli içtimaında, Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe mazbatasıla birlikte, takdim olunmuştur. 

Muktezâsının ifasına ve neticesinin iş'arına müsade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
hmet 

Esbabı mucibe 
1 - Halen iki bin numaralık olan Ankara otamatik telefon santıralı tesisatı fenniyesinin 

3, 000 numaraya tevsii için 90, 000 liralık tahsisata lüzum bulunmasına mukabil Posta ve 
Telgraf Umum Müdürlüğünün 1929 senesi bütçesinde bu iş için yalınız yirmi bin lira zam 
edilecği bütçe encümeni ile vaki temas neticesinde tahakuk etmiş ve bütçenin mütevazin 
vaziyette olmasına binaen mezkûr tahsisatın tezyidine imkân bulunamadığı anlaşılmıştir. 

2 - Ancak tevsiatın 930 senesi e vasi tından evvel ikmali elzem, bu da işe 929 senesinde 
başlanılmasını mûstelzimdir. Zira alatv * malzemenin! fabrikada imâlve Ankarayasevk ve faaliyete 
vazolunmaları 12 aydan fazla bir müddete vabestedir. ' 

3 - Binaenaleyh imalât 929 sesi maliyesi içinde başlanılıp -tesisatın 930 senesinde ikmâl 
ettirilmesi, 1929 senesinde mebhus 20, 000 uranın 1930 şeşinde de bedeli mütebakinin 
tesviyesi ve binaenaleyh 929 senesinde mukavelenamenin 930 senesine sari olarak akdedilmesi 
icap eylemektedir, 

Dahiliye Encümeni mazbatası 
YÜKSER REİSLİĞİNE 

Ankara otamatik telefon santıralındaki numaraların iki binden üç bine ilbağı hakkında 
Pahiliye vekâletince tanzim olunan kanun lâyihası müzakere için encümenimize havale buy-
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rulmuş olmakla Dahilive Vekili Şükrü Kaya Beyefendinin huzuril tetkik ve mzzakere olunarak 
birinci maddenin ibaresi tashih olunduktan sonra lâyihanın kabulüne karar verilmiştir. 

Âza Âza 
Rize Tekirdağı 
Atıf M. Fayık 

Âza 
Kars 

Baha Tali 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Mazbata M 145 

Âza 
Amasya 

Esat 
Âza 

Eskişehir 
Sait 

Âza 
Konya 
Nevzat 

Âza 
Malatya 
Vasıf 

M. M. 
Malatya 

A. Muttalip 
Âza 

Zonkuldak 
Halil 

R. V. 
Adana 
Hilmi 

Âza 
Znokuldak 

Rifat 

Da. En. Reisi 
Tekirdağı 

Cemil 
Âza 

Balıkesir 
Fahrettin 

Esas M 4SS 

Bütçe Encümeni mazbatası 
RİYASETİ CELİLEYE 

Ankara otomatik telefon santıralının tevsii için icap eden teşebbüsat ve teahüdatta bulunulması 
mezuniyetine dair Başvekâletten vârid olup Dahiliye encümeni mazbatasile encümenimize tevdi 
kılınan kanun lâyihası tetkik ve müzakere olundu. 

1929 Posta ve Telgraf ve Telefon bütçesinin encümenimizde müzakeresi esnasında mevzu'u 
bahs edilen bu iş hakkında lâyihaya merbut eâbabı mucibede kâfi izahat mevcut olmağla ayrıca 
tafsilât itasına lüzum görülmemiş ve bubapta ki kanun lâyihası bazı tadilâtla kabul olunarak 

yeti Celileye takdim edilmiştir. 

İsparta Aydın Kütahya 
Mükerrem Mitat Niyazi Asım 

Erzurum 
N. Atuf 

Sivas 
Rasim 

Samsun 
Adil 

Niğde 
Faik 

3/6/1929 
R. V. 

istanbul 
Fuat 

Tokat 
A. Şevki 
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Hükûmetin teklifi 

Kanun lâyihası 

MADDE 1 — Ankara otomatik telefon 
santralının 3,000 numaraya iblâğı için lüzum 
görülen 90,000 liradan 20,000 lirası 1929 
ve mütebakisi de 1930 seneleri bütçelerinden 
verilmek üzere posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü taahhüdatta bulunmağa mezundur. 

MADDE 2 
muteberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

MADDE 3 — Bu kanunu icraya Maliye 
ve Dahiliye Vekili memurdur. 

8/5/929 
Da. V. M. M. V. Ad. V. Bş. N. 
.Ş. Kaya M. Abdülhallk M. Esat İsmet 

Na. V. Mf. V. Ma. V. Ha/V. 
Recep Cemal Hüsnü Ş. Saraçoğlu D.T.Rüştü 

S. İ. M. V. V. İk. V. 
Recep M, Rahmi 

Dahiliye Encümeninin tadili 

MADDE 1 — Ankarr otamatik telefon 
santıralının 3 000 numaraya iblağı için lüzum 
görülen 90 000 liranın 20 000 Hrası 1929 
ve mütebakisi de 1930 seneleri bütçelerinde 
verilmek üzere posta, telgraf ve telefon nmum 
müdürlüğü taahhüdatta bulunmağa mezundur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri trrihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunu icraya Maliye 
ve Dahiliye Vekilleri memurdur. 



Bütçe Encümeninin tadili 
Ankaka Şehri otomatik telefon santıralının 

tevsii için taahhüdat icrasına dair kanun lâyihası > 

MADDE 1 — Ankara şehri otomatik tele
fon santıralının üç bin numaraya iblağı için 
iki senede tediye olunmak üzere 90,000 liraya 
kadar taahhüdatta bulunmağa Dahiliye vekili 
mezundur. 

MADDE 2 — Birinci madde de yazılı 
90,000 lirauın 1929 senesine ait 20,000 
lirası posta ve telgraf ve tefon umum mü
dürlüğünün 1929 malî senesi bütçesinin 400 
üncü faslının ikinci maddesine mevzu tahsi
sattan ve 70,000 lirası dahi 1930 bütçesine 
konulacak tahsisattan tediye olunur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE — Bu kanunun ahkâmım icraya 
Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur . 

—•HM^** ••#•#«--





SıraNo259 
1927 malî senesi rtihayetine kadar olan emanatı adlîye ve 
bütçe emanatının sureti tesviyesi hakkında 44 numaralı 
kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları 

T C 
Başvekâlet * ş , ; , f iV Î Î 

Muamelât Müdürlüğü 
Şfte * 12 - 5 - 929 

fi. M. M. Yüksek Reisliğine 
1927 senei maliyesi nihayetine kadar olan emanatı adiye ve bütçe emanatının sureti 

tesviyesi hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Hey'etinin l - 5 - 1929 tarihli 
içtimaında Yüksek meclise arzi kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim 
olunmuştur. 

Muktazasının ifasına ve neticesinin iş/arım müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe sureti 
Hükümeti sakitaca dipozffo ve sair suretlerle tevdi edilmiş olan emanati adiyenin yekûnu 

mühim bir miktara baliğ olmaktadır. 
Bunlardan bir kısmı ahkâmı umumiye müruru zamana uğramış ve bir kısmı da ashabı 

ortadan kaybolmak dolayisife talep edlimîyerek hesaben devroluna gelmiştir. Hükümeti milliye-
nfrı tessüsünden sora emanati adiye ve bütçe emanatında mukayyet bir kısım matlubat daha 
vardır ki bunlar da ashabı tarafından daima müracaat edildiği halde vaziyeti maliyenin ademi 
müsadesi hâsebile fasvîye edilmemiştir. Bu kısım matiubattan da müruru zamana uğrayan veya 
sair kanunî sebepler dolayisife tasviye edilmemesi lâzım gelenleri vardır . 

Vaziyet maliye dolayisiie mütemadi müracaatları is'af etmemek ve bir çok şikâyata meydan 
vermek muvafık olaımyacağından mıkdarı mühim bir yekâna baliğ olan salifülarz matlubat için 
bir ^tesviye çaresi bulmak ve bunlardan müruru zamana uğrayanlarla manii tesviye olanları 
tasfiye eylemek mecburiyeti hasıl olmuştur. 927 senei maliyesi nihayetine kadar emanatı adiye 
ve bütçe emanatında mukayyet evraka ait evrakı müsbitelerin merkezde teşkil olunacak bir komis
yon tarafından celep edilerek birer birer tetkiki ve bunlardan lâzımüftesviye olanların tefrik 
ve mıkdarlarının tedeyyün ettirilmesi ve bu kabil alacakların tesviyesini talep içinde bir müra
caat haddi tayin olunması muvafık ve zarurî gürülmüştür. Salifülarz komisyon tarafından hakikî 
olarak tespit edilecek matlubat için ashabı tarafından ( kanunun neşri tarihinden itibaren bir 
sene zarfında) arzuhallarla mahallî maîsandıklarına müracaat edilerek alacaklarının istenilmesi 
tespit edilmiştir. Bu müddet zarfında şayet ashabı müracaat etmiş ise kendisine alacağı mıkda-
rında Hazinece bono verilmesi ve müracaat etmiyenlerinalacaklarınında müruru zamana uğratılarak 
Hazine menfaatine sakıt olması suretile seneden seneye devredilen ve hesapları karma karışık 
eden şu vaziyetin ömıtmn aîtrima6i düşünülmüştür. Hazine tarafından verilecek bonolar on sene 
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zarfında îrrüsavi taks|Öef^ i n e c e ğ i n e binaen bu şekli tesviye malî vaziyete sekte iras etmiye-
ceği gibi ashabının"3a mağduriyetini mucip olmiyacaktır. Çünki hazinece on sene zarfında 
ödenmek üzere ashabına verilecek bonolar tedavül edecek ve lâyihanın üçüncü maddesi muci
bince Dev^it münakaşa ve müzayedelerine Jeminat .ojarak {a başabaş kajnıl ohHiabiIece(ctH>Bu 
maksatladır ki merbut kanun lâyihası lânzîm've takdftn edilmiştir. 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 

Karar M 44 
Esas ,A? 

Maliye Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

927 Malî senesi nihayetine kadar olan adî emanetlerle ve bütçe emanetlerinin tesviyesi 
hakkındaki kanun lâyihası Maliye, vekiji B. hazır olduğu Jıalde mj|zakere edildi. Sakıt hükümetin 
bütçeden mütevellit borçlarının mahsubu içîn2â nisan j 340 taHhli bir kanun tanzim olunmuş 
ve bu kanuna 27 kanunsani 926 ye 24 mayıs 928 tarrhli kanunlara zeyîçdiîmi|jtirvJKâbw^ ©Kınan 
bu hükümlerin tatbiki nihayete ermek üzre bulunmuş ye bu isuretlebiv kısım ' borçların hemen 
kamilen tespit ve tesviye edildiği anlaşılmıştır. 

Zikrolunan kanun ile zeyillerinin mevzuları haricinde kalan ve çoğu adî emanet hes*plinnda 
görülen; ve o zamana ait bulunan burçların niiktari Hakikaten Deviet borcu sayrrnıası fazım 
geleıüerderi çok yüksek bir yekûn ifade etmekte ve bu ifade devletin malî itibârına beyhude olarak 
tesir ve zarar vermektedir. Bundan başka millî hükümet bütçeleri emanet hesaplarında kayıtlı 
ve kayıtsız bir çok borçlar vardirki bunların da yekûnu ihmal edilemiyecek derecededir. Hükü
metin esbabı mucibesinde de zikredildiği veçhile bu boraların bir kısmı mürtirü zamana 
oğramış bir kısmı sahibleri bulunthamak dölâ^ılilef devreilile kelmiştir. Diğer bir kısım 
borçlar da alacaklarla karşılaştırılıp mahsup olunmak icap ettiği hakte i alâkadadaıın şıtocaat 
etmemesi veya sair sebeplerle yine teraküm edip durmuştur. 

Diğer cihetten -tesviyesi lâzım gelmiş olan borçlardan bir kistm da rtnalt vaziyet r40İayisi le 
tesviye olunamamakta ve binnetice-hediye, «dilen-ksımlar|da da- inUzam v^adatetin mufcaiaıaşı 
müşkilâti mueip olmaktadır, işte bu sebepler dolayısile hak sahibleri m« hujtulumu n$rakü» mertebe 
ad Hâne ve seri bir surette temin edecek ve km. hususta umum alacaklılara \. şamil olacak bir 
tesviye çaresi araştırılmaktadir. Bu itibarla hükümetin tasfiye teşebbüsü,kabul vetebrike şayan 
görülmüştür. Ancak bu arada bulunacak burçların nevi ve mahiyetleri bir fbirİoden ayfi okuak 
dolayısila cümlesinin birden hükümetin teklifinde olduğu, gibi on, senede ödenmek,üzre.bonola
ra bağlanması muvafık bulunmuştur. Bunların içerisinde yatırılmış pey aj^asrgibi sahipleri 
tarafcndan mütemadi müracaatlarla istenilmiş ve fakat her hanki bir, sebeble verilmemiş bulunan 
çok sarih alacaklarda buluna bilir. Evvl emirde bu alacakların anlaşılıp tasnif edilmesi ve soma 
meydana çıkacak sınf laf a ve baliğ olacak yekûna göre tedbir alınması daha ziyade. musıpıgprül-
müş ve hükümetçe de esas ijtibarile bu maksat takip olunduğundan .kanunun bu noktadan 
tadili hususunda mutabık kalınmıştır • 

Adî emanetlerle bütçe emanetlerİMdefbulunan-mebaliğDevletin düyununu üabe eylemekte işede 
her lıangi bir sureile emanete alınmayan ve fakat hak teşkil ede» bir diğer alacağından hariçte 
bırakılmamasını temin için birinci madde tadil ve tavzih edilmiştir. 

Lâyihanın birtnci maddesinde yazılan ve bir komisyon tB ĉiKne müteallik ıolatıhü^»ı ayrıca 
bir madde ile ifade ve tavzihi faideli bulunarak» ikinci madde tanzim kıltnwaşiır. Tasfiyenin 
tacili ve halkın hukukunun bir an evvel temini; gayesi ile mümtMkmMde$nma%â\ûım$i-muva
fık görülmüş ve müracaatlar için 6 ay «•kâfi buîttmuşturr. Müracaatlar-nihayet bulup.-mertade 

30rS-l§29 
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topIaÖNakoteiie*! ı̂kitt*telkikfve |aswft ile ve 1930 dan itjbamı •; tfsyiyê  edjUt̂ k|tesi bu işin 
komi^n tarafından 6 ay zaafında ikmaljni istilzam edemiyeceği hususunda hükümetin nazan 
dljrĵ ^ ç̂ejp; <̂ |tn̂ ıuş3 y ,̂ Hfil̂ OmetceJdîe, bu cihetin teminine çalışılacağı yadedifmİştir. 

6u sebeble mtîracaat mâddeti bir seneden altı aya tenzil olunarak üçüncü tnkdde ana göre 
tadilden tanzim ve aynı zamanda müracaat edenlerin haklarının tespit edilmesi için bir vesika 
verilmesi hususudailâve olunmuştur. 

Borçların tasnif m te^pitlaiaeakjsahipleKİne verikrilecek veşika:Jerınf tertip ve tayini lıuşusnnda 
Maliye Vî^leİtnceiaöaBnrive to^ inl$aç 
«Mı$t»«iaıt*tmrja dairede 4 itVSStw»a«We Mve ol̂ çg^Ja^gim. Mı̂ «wftr, 

Âza Âza Âza Âza Âza Kâ. M. M. Ma^Encümeni reisi namına 
İhsan Emin Mustafa Şevket Refik f&tnzi »Rumi 

flütçe Encümeni mazbatası 
RİYAÎETİ GEldl^YE 

JLP27 çiaiî fSeneşi nihayetine kadar olan adî emanetlerle bütçe emanetlerinin tesviyesi 
hakkında Başvekâletten batezİcere gönderilen kanun lâyihası Malî Kanunlar Encümeninin 
mazbatasile birlikte encümenimize havale buyurulmakla Maliye Vekili Şükrü Beyefendi hazır 
olduğu halde tetkik edildi. 

Sakıt Iîûkû«s«tin bütçeden mütevellit düyıuıu 1340 tarihli mahsubu umumi Hanuııu ve 
müzf̂ şDâti ilenmen kamilen tasfiye edilmiş olduğu ]ıa|de mezkûr kanın? ile zeyilleri mevzuları 
harieinde ve çoğu adî amaaet hesabında mukayyet.omıak üzere mülmn bir ınil̂ arda daha.borç 
görülmektedir. Alınan izahata nazaran bunlardan bir çoğunun hakikî borç olmadığı Jjftjde 
y«*hf 4«tyıtneticesi olarak bû ıaanaaramn tahassül ettiği anlaşılmış ve Devletin itibarı ve 
ktfpaâu sılahati Koktasjüdötı bir au evvel izalesi lâzım olan şu yanlışlıkların tashihi ile hakiki 
borçların tespiti ve &ir sureti tesviyeye raptı için icap eden tasfiyenin icrası ınaksadile teklif 
qlun|Uî,Jây|ha.eRsas hibenle eneümjenjmizçe de kabul olunmuştur. 

lîükAmetJâyî aşiödâ  bu .gibi borçların on senede ve müsavi taksitlerle tesviyesi hakkımdaki 
KükOrn*jrjçzaûr, borçların henüz hajcikî mıkdarı taayyün etmemek hasebile muvafık görülmemiş 
ve bunların teşpitile hakikî mıkdarı anlaşıldıktan sonra sureti tesviyesinin derpiş edilmesi 
itibarı malî noktasından da daha musip olacağı mülâhaza edilmiş olduğundan birinci madde, 
bu esasa gere tadil edildiği gibi müracaat müddeti için tayin olunan bir sene bir atj; evvel 
borçların bilinerek tedbirlerin alınması ve halkın daha evvel alacakİanıun istifasını temin jçin 
dojku â̂ a tenzil,edilmiştir. 

Taİilen tanzim. kılınan Jâyjhamnmüstacelen müzakeresi istirhamile heyeti edilenin tasvibine 
arzolunur. ' "1/6/1029 

R, V 
Niğde Tokat Samsun Kütahya İsparta Aynın İstanbul 
Faik O. Şevki Âdil Niyazi Asım Müherrem Mühendis Mitat Fuat 

Eiâziz Erzurum Vozgat 
M, Taksin NafLAtuf 5, Sim 

T. B. m. M. 
B. Encümeni 

Makata M 1Ş5 



f Hükümetin teklifi 
927 şenel maliyesi nihayetine kadar olan 
entanalı adiye ve bütçe emanatımn sureti 

tesviyesi hakkında 
MADDE 1 — 927 senei maliyesi nihaye

tine kadar tahakkuk edipte bütçe emanatma 
alınan ve emahatı adiyede mukayyet bulunan 
mebaliğa ait evrakı müsbiteîer' merkezde teşkil 
olunacak bir komisyonu mahsus tarafından 
tetkik ve müruru zaman veya sair esbabı 
kanuniye dolayisile hazineye intikal etmesi 
lâzımgelen kısmı tasfiye edildikten sonra 
lâzimüttesviye olanları bono verilmek suretile 
on sene zarfında müsavi taksitlerle tesviye 
olunur. 

MADDE 2 — Bu suretle alacağı olanlar 
için müracaat müddeti bir senedir, Bu müddet 
zarfında mahallî malsandıklarına ba arzuhal 
müracaatla tesviyesi talep edilmeyen alacaklar 
hazine lehine müruru zamana uğrar. 

MADDE 3 — Bilinci madde mucibince 
verilecek bonolar Hükümet müzayede ve 
münakaşalarında teminat olarak başabaş kabul 
olunur. 

MADDE 4 
muteberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

MADDE 5 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Malîye Vekili memurdur. 1/5/929 

M. M. V. 
A1. Abdiilhalik 

Ma. V. 
5. Saraçoğlu 

İk. V. 
M, Rahmi 

Ad. V. 
M. Esat 

Ha. V, V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. vV. 
Recef 

B§. V. 
ismet 

Da.V. 
Ş. Kaya 
Mf. V. 

Cemal Hüsnü 
S. İ. M. V. V. 

Recep 

Maliye Eııeümeniniu taditt 
7927 senesi nihayetine kadar olan Hazine 
borçlarının tesviyesi hakkında kamın lâyihası 

MADDE 1 — 927 malî senesi nihayetine 
kadar Millî Hükümet bütçelerine müteallik 
borçlarla bütçe emanetleri ve adî emanet 
-hesaplarında'kayıtlı borçlar 930 senesi Hazi
ranından itibaren tesviye olunur . 

MADDE 2 — Birinci maddede yazılı 
borçlara ait evrak merkezde teşkil olunacak 
bir komisyon tarafından tetkik edilerek bun
lardan müruru zaman veya sair kanunî sebepler 
dolayisile Hazineye geçmesi icabeden kısmı 
tasfiye ve tediyesi lâzım gelenler tespit olunur. 

MADDE 3 — Birinci madde mucibince 
alacaklı olanlar için müracaat müddeti bu 

?kanunun neşri tariinden itibaren altı aydır. 
Bu müddet içinde mahalli en büyük mal memur-
larınaarzuha lile müracaat etmiyenlerin alacakları 
Hrzine lehine sakıt olur ,•• Müracaat edenlere 
mal memtırluklarınca birer vesika verilir. 

MADDE 4 — Bu kanunda yazılı borçların 
tasnif ve tespiti Maliye Vekâletince tanzim ve 
İcra Vekilleri] Heyetince tasdik olunacak bir 
talimatname ile tesviye olunur . 

MADDE 5 
muteberdir. 

Bu kanun neşri tarih inden 

MADDE O — Bu kanunun hükümlerini 
icraya Maliye Vekili memurdur . 
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Bütçe Encümeninin tadili 

1927 malî senesi nihayetine kadar milli 
Hükümet bütçelerine müteallik borçlar 

hakkında kanun lâyihası 
BİRİNCİ MADDE — 1927 malî senesi 

nihayetine kadar millî Hükümet bütçelerine 
müleallik borçlarla bütçe emanetleri ve adî 
emanet hesaplarında kayitli borçların alacaklı
ları Şubat 1930 nihayetine kadar mahallî en 
büyük mal memurlarına arzuhal île müracaat 
etmeğe mecburdurlar. Bu müddet zarfında 
müracaat etmiyenlerin alacakları hazine lehine 
sakıt olur. Müracaat edenlere mal memurların
ca bir vesika verilir. 

İKİNCİ MADDE — Birinci maddede yazılı 
borçlara ait evrak merkezce teşkil olunacak 
bir komisyon tarafından tetkik edilerek bunlar
dan mürur zaman veya sair kadunî sebepler 
dolayisile hazineye geçmesi icap eden kısım 
tasfiye ve tediyesi lâzımgelenler bütçelere 
mevzu tahsisattan tesviye edilmek üzere tespit 
olunur. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunda yazılı 
borçların tasnif ve tesbiti Maliye Vekâletince 
tânzim ve İcra Vekilleri Heyetince tasdik olu
nacak bir talimatname ile tayin olunur.* 

DÖRDÜNCÜ MADDE - ' Bu kanun neşri 
tarihinden muteberdir» 

BEŞİNCİ MADDE - Bu kanunun hüküm
lerini icraya Maliye Vekili memurdur. 
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Mevctıt avrak< naktiyerMiı yemlerile istipcialine dair kanuna 
Bîr rriadcfe jl|ve$î l ^ k f ^ ^ rİMrwprall< kanun tls^aşrV^ 

Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Yeni evrakı naktiye fersudelerinin sureti mübadelesi hakkındaki kanuna bir madde ilâvesi 

hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heybetinin 1/5/929 tarihli içtimâinda 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına ve neticesinin iş'ârına müsaade buyrulmasım rica ederim efendim . 
Baş V. 
ismet 

Esbabı mucibe lâyihası 
30 jKânunevvel 341 tarihli kanun mucibince mevkii tedavüle çıkarılmış olan bir, beş, on, 

elli, yüz, beş yüz ve bin liralık yeni evrakı nakdiyeden yırtılıp ve süveri muhtelife ile kirlenip 
tedavül, edemiyecek bir şekil iktisap etmiş, olanlarının tebdili zarureti hasfl olmuştur\ 

Tş^uevrakı nakdiyeden üzerlerine yazı veya rakam yazılmış, imza atılmış, mühür ve ya 
damga, basılmış ve yahut resim yapılmış olupta bütün aksamı tam olan ve sıhhatlannda iştibah 
bulunmayanlarının beherinden masarifi tab'iye olarak beş kuruş istifa edilmek suretile mübade
lesi ve resim, yazı sahasının ve ya kenarlarının bazı aksamı noksan (gayrıtam) olan evrakı 

nakdiyeye mukabil ancak kıymeti muharreresinin tam olarak mevcut bulunan kısmına isabet eden 
miktarı üzerinden mübadelesi düşünülmekte ve bu hususun temini için bir talimatname tanzim 
edilmekte ise de kanunen tedavülü mecburî olan evrakı nakdiyenin yırtık ve noksanları nisbe-
tinde kıymetlerinin tenzili kanunî kıymetleri ile tedavüllerine mümanaat demek olacağı mülâha-
zasile böyle bir talimat yapabilmek için kanunla mezuniyet istihsali zarurî görülmüş ve bu 
itibarla merbut kanun lâyihası tanzim edilmiştir. 

T. B. M. M. 
Mal. Encümeni 19-V-1929 
Karar M 39 

Maliye Encümeni mazbatası 
RİYASETİ CELİLEYE 

Evrakınaktiyeden eskimiş ve yıpranmış olanlarının mübadelesi hakkındaki kanun lâyihası 
naktî muamelât müdürü hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

":$ C . • 
Baş vekâleti 

Muamelat müdürlüğü 
Şube 1 
SW ÎBÎ9 



Vıpranmış ve yırtîKnış evrakı naktiyenin mübadelesi esnasında tabı masrafı karşılığı olarak 
noksan kısımların büyüklüğüne göre, kıymetten tenzilât yapılması maksadına binaen lâyihanın 
sevk edildiği anlaşılmış ve bu maksatla kıymetten yapılacak tenzilât muvafık bulunmuştur. 
Ancak verilecek bir talimatname salİhiyeti ite maksadın te'mkı olunarmyaeağı düşünülmüş, 
tenzilâtın ne^yolda yapılacağını, ne gibi parçaların,, hangi şartlar dahilinde kabul edileceğini 
tayin için bir maddejtanzim ve bu suretle lâyiha ikmal ve tadil olunmuştur. 

Kabul edilen tenzilât esMle sair şartlar^hacında alâkadar, müdürlükçe icap eden malî 
müesseselerin fikirleri alınmıştır. 

Keyfiyet heyeti umumiyenin nazarı tasvibine arzolunur. 
Âza Âza Âza Âza Âza M. M. Reis 

Antalya İçel Bayazit Kayseri Konya Remzi Namına 
Rasih Emin İhsan A. Hilmi T. Fikret T Remzi 

Bütçe Encümeni mazbatası 
RİYASETİ CELİLEYE 

Evrakı nakdiyenin yenilenle sureti mübadelesi hakkındaki 701 numaralı kanuna bir madde 
ilâvesi hakkında Başvekâletten varit olup Maliye Encümeni mazbatasile birlikte encümenimize 
havale buyuruları kanun lâyihası ençümenimizce de tetkik ve müzakere olunarak Maliye Encü-
cümeninin tadilâtı veçhile kabul edilmiş ve tercihan ve mûstaceien müzakere buyrulmak üzere 
Heyeti Celileye arzolunmustur. 

1-6-1929 
R. V. 

Erzurum Tokat Kütahya Samsun İsparta Aydın İstambul 
Aziz Şevki M Asım Adil Miikerrem Mühendis Mitat Fuat 

Niğde Sivas 
Faik M. Remzi 

T. B. M. M. 
B. Encümeni 

Mazbata M 134 
Easas M ^ 





Hükümetin teklifi 
Mevcut evrakı nakliyenin yenilenle istibddline 
dair elan 701 numaralı kanuna bir madde 

ilâvesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Yeni evrakı naktiye fersu
delerinin ihtiyatlarla sureti mübadelesi Maliye 
Vekâletince tanzim ve İcra Vekilleri Heyetince 
tasdik kılınacak bir talimatname ile tayin 
olunur. 

MADDE 2 — İşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — İşbu kanunun ahkâmım ic
raya Maliye Vekili memurdur. 1/5/929 

Da. V. M. M. V. Ad. V. Bş V. 
£. Kaya M. Âbdülhalik M. Esat İsmet 

MI. V. Ma. V. Ha. V. V. 
Cemal Hüsnü Ş. Saraçoğlu Ş. Saraçoğlu 

S. İ. M. V. İk. V. Na. V 
İçtimada bulunmadı M. Rahmi Recep 

Maliye Encümeninin tadili 
Evrakı naktiyenin ihtiyatlarile değiştirilmesi 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Eskimiş ve yıpranmış ev
rakı naktiyeler, aşağıdaki şartlar dairesinde 
ihtiyatlarile değiştirilir. 

A - Çerçeve dışındaki eksikler itibare alın
maz. 

B - Çerçeve içindeki parçalar iki aynı nu
marayı veya imza ile bir numarayı havi 
oldukça kabul edilir. Ancak bu takdir de 
ufkî ve şakulî yüz müsavi haneye taksim edil
miş bir kabarite tatbik olunarak yandan 
fazla eksilen hanelerin her biri için kıymetten 
yüzde bir indirilir. 

C - Kalan parça bir varakai naktiyenin 
yüzde onu ve bundan aşağı olursa imza ve 
numaralan bulunsa dahi kabul edilmez 

MADDE 2 — Değiştirme şekilleri Maliye 
Vekâletince yapılacak bir talimatname ile tayin 
olunur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihînden 
muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun icrasına Maliye 
Vekili memurdur. 



flütçe Encümeninin tadili 
Evrakı nakdiyenin ihtiyatlarile değiştirilmesi 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Eskimiş ve yıpranmış evrakı 
nakdiyeler, aşağıdaki şartlar dahilinde ihtiyat
larile değiştirilir: 

A - Çerçeve dışındaki eksikler itibara alın
maz. 

B - Çerçeve içindeki parçalar iki aynı 
numarayı veya imza ile bir numarayı havi 
oldukça kabul edilir. Ancak bu takdirde ufkî 
ve şakulî yüz müsavi haneye taksim edilmiş 
bir kabarite" tatbik olunarak yarıdan fazla 
eksilen hanelerin her biri için kıymetten yüzde 
bir indirilir. 

C - Kalan parça bir verekaı nakdiyenin 
yüzde .onu ve bundan aşağı olursa imza ve 
ve numaraları bulunsa dahi kabul edilmez. 

MADDE 2 — Değiştirme şekilleri Maliye 
Vekâletince yapılacak bir talimatname ile tayin 
olunur. 

MADDE 3 — Bu kânun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun icrasınaMaliye 
Vekili memurdur. 
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Sıra No 261 
Tapu kayitlerinderı kanunî sebeplerle kıymetini kaybetmiş 

olanların tasfiyesi hakkında 5L numaralı kanun lâyihası ve 
adliye ve malîye Erw:ümenleri mazbataları 

T . c . •.•; 
Baş vekâlet 

Muamelât Müdürlüğü ,30-5-929 
Şube 1 
Sayı iki 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Tapu kayıtlarından kanunî sebeplerle kıymetini kaybetmiş olanların tasfiyesi hakkında Maliye 

Vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 29-5-929 tarihli içtimaında Yüksek meclise 
ârzi kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucîbesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına ve neticesinin iş,anna müsaade ubyrulmasını rica ederim efendim, 
Başvekil 
hmet 

Esbabı mucibe 
Tap^ı-defterlerinde mukayyet gayri menkul mallardan takriben yüzde otuzu gayri resmî 

satış ; hibe taksim gibi sebeplerle elden ele geçerek hukukî kıymetlerini zayi etmişlerdir. 
Tapu teşkilâtının bidayetinden beri geçen yarım asrı mütecaviz bir müddet zarfında Devletçe 

umumi bir, Tapu tahriri icra edilmemiş ve gerçi Cumhuriyet Hükümetince bu lüzum takdir 
olunarak beş seneden beri memleketin bazı taraflarında puansız ve bazı. taraflarında da plânlı 
kadastro yapılmakta ve gayri menkul mallar hakikî sahipleri namına kayit ve tescil olunmakta 
isede bu ameliyelerle sicillin tesisi zamana mütevakkıf olması hasebile kadastro sahaları 
haricinde bulunan mahallerdeki gayri menkul malların da münferiden vuku bulacak müracâatlar 
üzerine hakikî sahipleri namına kaydını teshil ve kanunu medeninin gayri menkul mallara 
müteallik ahkâmının tatbikini temin için bazı ahkâm vaz ve tedvinine ihtiyaç hissedilmiş ve 
bunun içiri birinci madde kaleme alınmıştır. 

Tapu kayıtlarının mahalle ; kariy, mevki itibarile tutulmayıp vukuat itibarile tutulması ve 
ayni zamanda da umumî bir tahrir icrasına istinaden tesis edilmemiş bulunması yüzünden bir 
gayri menkulün muhtelif sebeplerle muhtelif tarihlerde başka başka kimseler namına kaydı icra 
edildiği ve bu kayıtlardan hangisinin sahih ve muteber olduğunu idareten tayine imkân 
görülmediği cihetle bu gibi teşevvüşatı izale maksadile ikinci madde yazılmıştır. 

Tapu, kayıtları plân ve mesahaya müsteniden tesis olunmamış olduğundan gayri menkul 
malların kayıtlarında murakkam mıkdarlarının mesaha neticesinde zuhur edecek mikdar veçhile 
tashihini temin için üçüncü madde tahrir olunmuştur. 

Bu kanunun Hüsnü suretle tatbikini temin için bir nizamname yapılması muktazi görülerek 
dördüncü madde ilâve edilmiştir. Beşinci ve altıncı ma44eler cjahi bu kanunun icra ,salahiyiti 
ile rner'iyetı tarihini tayin zımnında yazılmıştır, 
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Adliye Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSÜÖE 

Tapu kayıtlarından kanunî sebeplerle kıymetlerini kaybetmiş olanların tasfiyesi hakkında 
Maliye Vekâleti tarafından hazırlanıp Başvekâletin 30/5/929 tarih ve 6/2227 numaralı tezkere-
sile Adliye Encümenine havale edilen kanun lâyihası tetkik ve müzakere olundu. 

Tapu defterlerinde mukayyet olan bir takım müsakkafat ve arazinin kanunen muteber 
olmıyan satış ve sair sebeplerle kayit sahiplerinden başkalynmn vaz'iyet ve tasarrufu altında 
bulundukları ve bunların ellerinde senet bulunmadığından filî tasarruflarının tanınması imkânı 
olmadığı ve kanunu medeni hükmüne tevfikan mahkemelere müracaat etmeğe alâkadarların 
selâhiyeti varsa da bunun müşkilât ve külfeti mucip olmasına binaen asıl hak sahibi olan 
zilyetlere karşı kolaylık temin eden bu lâyiha encümenimizce şayanı kabul görülmüş ve ancak 
maddelerde'bazı tadilât vücude getirilmiştir. 

Lâyihanın unvanı maksada göre tebdil edildiği gibi birinci maddede tapuya kayıt icrası 
hususu yalnız alâkadarların müracaatına hasrı muvafık göıülmüş ve tapu memurlarının re'sen 
böyle bir kayıt icra etmeleri tasvip edilmiyerek buna dair olan fıkra tayyedilmiştir. Bir de 
maddede gösterilen müddetlerle nizasız ve malik sıfatile tasarrufları tahakkuk,eden zilliyetler 
namına kayıt icrasından sonra hakları taallûk eden alâkadarların bu kayıt aleyhine beş sene 
fcarfında mahkemeye müracaatla dava açmaları hak ve madelet icabından olmakla bu suretle 
birinci maddeye bir fıkra ilâve edilmiştir. Bir gayri menkulün muhtelif kimseler namına kayıtlı 
olduğu anlaşılırsa tapu idaresinin alâkadarlara mahkemeye müracaat etmeleri için tebligat icra 
edeceğine dair olan ikinci maddede iki ay geçmemek üzre bir müddet tayini ilâve kılınmış 
ve bu tebligata rağmen mahkemeye müracaat etmiyenler hakkında idarenin re'sen ve davacı 
sıfatile mahkemeye müracaatları suretinde madde tadil ve tupu memurları tarafından açılacak 
bu kabil davalarda harç ve masrafın ileride uhdesinden kaydı terkin edilecek taraftan istifa 
edilmek üzere mahkemelerce tecili münasip görülmüştür. 

Oayri mekullerin mesaha edilerek taayyün edecek miktarlarının kayde geçirilmelerine mütedair 
olan lâyihanın üçüncü maddesi kanunu medenî hükmüne mugayir ve ihtiyaç noktasından da 
lüzumsuz görüldüğünden tayedilmiştir. Kanunu medeninin neşri tarihi olan 4/10/926 tarihine 
-kadar1 bu lâyihada gösterilen sebeplerle hukukî kıymetlerini kaybetmiş olan tapu defterlerinde ki 
kayıtların tasfiyesine ve zilliyet eşhasın tasarrufunu tevsika hadim olan bu lâyihanın tadilât 
'veçhile kabulüne encümence iitifakla karar verilmiş olmakla lâyihanın havale mucibince Maliye 
encümenine tevdii arzolunur. 

Âza Âza Âza Âza Kâ. M. M. Ad. E. Rr 
Balıkesir Balkesir Kayseri Mardin Yozgat Kocaeli Manisa 

Sadık O.Niyazi Reşit İrfan Ferit fi. fiamdi Selâhattin Mustafa Fevzi 
Âza Âza Âza 

Sinop Konya Manisa 
' R, İsmail M, Kâzım Kemal 
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2-6-1929 
Maliye Encümeni mazbatası 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Tapu kayıtlarından kanunî sebeplerle kıymetini gaip etmiş olanların tasfiyesi kakkında kanun 

lâyihası Tapu Müdürü Umumisi Atıf B. hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu . 
Kanunu medeninin neşrinden evvel cari olup hakkı karar ismi verilen veraset, hibe ve alım 

gibi tariklerle geçen hakkın mezkûr kanunun sicil hususunda koyduğu hükümler dolay isile 
müteessir olduğu anlaşılmıştır . 

Bunlardan başka tapu defterlerinde mukayyet bulunan maliklerden bir çoğu değişmiş ve bu 
kayıtlardan sonraki mutasarrıflar ziyleyt olarak tasarruf edebilmişlerken kanunu medeni kükmüne 
göre bunların muhakemelere müracaatla haklarını talep etmeleri bir çok müşkülâtı badi olacağı 
hususunda Adliye Encümeninin mütaleasma iştirak edilerek lâyiha esas itibarîle kabul olunmuş
tur. Maddelerde yapılan tadiller şunlardır. 

Madde i — Zileytlerden bazılarının gasıp vaziyetinde bulunabilmeleri ve bunlarin tasarru
funun teyit olunması asla kastedilmiyeceği hasebile birinci maddenin metnine ( hüsnü niyetle ) 
tabiri ilâve olunarak kayt ikmal edilmiştir. Bu suretle gasiplerin ve vasi olupta vesayetini sui 
istimal eyleyenlerin karşısına bir mani çıkarılmış olacaktır. 

Alâkadarların müracaatı üzerine kaydın ne suretle yapılacağının hüküm maddesi olan birinci 
maddeden çıkarılması ve 3 üncü maddeye konulması münasip görülmüştür. 

Kabul edilecek bu kanunla tasfiye maksut olmak itibarile yeniden, yapılacak kayıtlar aleyhine 
/mahkemelere müracaat için üç sene kâfi görülmüştür. Uzak yerlerde bulumak, sağır olmak gibi 
mazeretlerin umumi hükümlere göre müruru zamanı kat edeceği ve bu kanun ile kabul edilen 
müddet de bir nevi müruruzaman olduğu cihetle tenzilinde bir mahzur bulunmamıştır . 

Mahkemeye müracaatın birinci fikralardaki iktisap hakları dolayisile olabileceği düşünülerek 
son fıkraya ( iktisap sebepleri aleyhine ) kaydı ilâve edilmiştir. Bundan maada olan sebeplerle 
mahkemeye müracaat hakkının konulan bu müddetle mukayyet olmıyacağı encümenimizce 
nazarı itibare alınmıştır. 

2 - K.'tydf terkin olunan tarafın behemehal haksız olması lâzım gelmiyeceğinden bir türlü 
ceza olan harç ve masrafın, bu taraftan alınması adalete münafi görülerek son fıkra tadil 
edilmiştir. 

3 - Tapu idareleri mahkeme hükmünü beklemeden bu kanunda yazılı hususlar için tescil 
muamelesini icra eyleyeceklerinden tescilden evvel ne yolda tetkikat yapacaklarının bir nizam
name ile tayini muvafık görülmüş ve ( alâkadarların müracaatı üzerine tatkikat keyfiyetinin 
ne suretle icra olunacağı ) kaydı buraya ilâve edilmiştir. 

Tescilden evvel ve sonra ilânın ne suretle yapılacağı alâkadarların davet ve istimal diğer 
tahkik safhaları da bu nizamname ile tayin olunmuş bulunacaklardır . 

Âza Âza Âza Âza M. M. Mal. E. R. namına 
Rasih Şakir Emin Refik Remzi Remzi 

T. B. M. M. 
Mal. Encümeni 
Karar M 45 
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Hükümetin teklifi I 

Tapu kayıtlarından kanunî sebeplerle kıymetlerini 
kaybetmiş olanların tasfiyesine dair kanun 

MADDE 1 — Tapu defterlerinde mukayyet 
oîupta gayri resmî surette aharın mülkiyetine 
geçen ve medenî kanunun mer'iyeti tarihine 
kadar müsakkaı veya bu hükümde -bulunan 
bağ ve bahçe veya arsa ise onbeş ve bunlar
dan gayri arazi ise on sene bilâ niza malik 
sıfatile tasarruf altında bulundurulan gayri 
menkul mallar, ziieydi namına kaydolunur. 

Busuretle kay it keyfiyeti alâkadarın müra
caatı üzerine veya resen tapu dairelerince 
tetkikata istinaden icra kılınır ... 

MADDE 2 — Bir gayri menkul için muh- | 
telif sebeplerle iki veya daha ziyade kimseler 
namına aralarında tedavüle müstenit olmaksızın 
tapuda kayıt icra edilmiş olduğu görüldükte 
derhal kayitlarma muvakkat şerhler verilerek 
alakadarlarla mahkemeye müracâat eylemeleri 
müddet tayinile tebliğ olunur. İşbu müddet 
zarfında mahkemeye müracaat edilmediği tak
dirde tapu memuru bu kayıtlardan hangisinin 
muteber olduğunun tayin gedilmesini resen 
hakimden talep eder. 

Sabit olan kayıt sahibi namına tescil/olunur. 

MADDE 3 —• Gayrı menkul malların ind-
elmesaha taayyün edecek miktarları kayıtlarına 
geçirilir. 

MADDE 4—-İşbu kanunun tapu dairelerince 
sureti tatbiki nizamname ile tayin edilecektir. 

MADDE ft — Bu kanunun icrasına Adliye 
ve Maliye Vekâletleri memurdur. 

Adliye Encümen inin tadili 

Tapu kayıtlarından hukukî kiyınetlerini kaybet
miş olanların tasfiyesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Tapu defterlerinde mukayyet 
olupta gayrı resmî surette aharın mülkiyetine 
geçen ve kanunu maddenin meriyeti tarihine 
kadar musakkaf veya bu hükümde bulunan 
bağ ve bağçe yahut arsaların onbeş ve bun
lardan maada arazi on sene nizasız malik 
sıfatıla tasarruf altında bulundurulan gayrı 
menkul mallar, zilyetleri namına kayıt ve elle
rine tapu senedi verilir. 

Bu suretle kayıt keyfiyeti alâkadarın müra
caatı üzerine tapu dairelerince tetkikata müs
teniden icra olunur. 

Şukadarki; kayıt tarihinden itibaren beş 
sene zarfında alâkadarların mahkemeye müra
caatla bu kayıt aleyhine dava açmağa salâhi
yetleri vardır 

MADDE 2 — Bir gayrı menkul için 
muhtelif sebeplerle iki veya daha ziyade 
kimseler namına aralarında tedavüle istinat 
etmeksizin tapuda kayıt icra edilmiş olduğu 
görüldükte derhal kayıtlarına muvakkt şerhler 
verilerek nihayet iki ayı geçmemek üzere mah
kemeye müracaat etmek için müddet tayinile 
kendilerine tebligat icra olunur. Bu müddet 
içinde mahkemeye müracaat edilmediği halde 
tapu memuru kayıt sahiplerinin celbile bu 
kayıtlardan hangisinin muteber olduğunun 
tayin ve tesbiti için resen ve davacı sıfatıla 
mahkemeden talep eder. 

Bu kabil davalardaki harç ve masraflar 
tecil edilerek ileride kaydı terkin olunan taraftan 
istifa olunur. 

MADDE 3 — Bu kanunun tapu dairele
rince tatbiki sureti nizamname ile tayin edile
cektir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini 
icraya Adliye ve Maliye vekilleri memurdur» 



Maliye Encümeninin tadili 

Tapu kayıtlarından hukukî kıymetlerini gaip 
etmiş olanların tasfiyesine dair kanun 

MADDE 1 — Tapu defterlerinde mukayyet 
olupta gayri resmî surette aharın mülkiyetine 
geçen ve kanunu medeninin meriyeti tarihine 
kadar musakkaf ve bu hükümde bulunan bağ 
ve bahçe veyahut arsaların , on beş, diğer 
arazinin on sene malik sıfatile, nizasız ve 
hüsnü niyetle tasarruf altında bulundurulan
ları zileytleri namına tapu dairesince tescil 
ile tapu senetleri verilir. 

Şu kadarki kayt tarihinden itibaren üç 
sene zarfında alâkadarların mahkemeye müra
caatla birinci fıkradaki iktisap sebepleri aley
hine dava açmağa salâhiyetleri vardır. 

MADDE 2 — Aralarında tedavüle istinat 
etmeksizin, bir gayri menkul için, iki veya 
daha ziyade kimseler namına tapuda kayt 
yapılmış olduğu görülür ise kayıtlarına 
muvakkat şerh verilerek nihayet iki ay zarfın
da mahkemeye müracaat etmek için kendilerine 
tebligat icra olunur . Bu müddet içinde 
mahkemeye müracaat edilmediği takdirde 
tapu memuru hangisinin malik olması lâzım 
geldiği hakkındaki noktai nazarını izah ederek 
keyfiyetin karara raptını resen mahkemeden 
talep eyler. 

Bu kabil davalardaki harç ve masraflar 
tecil edilerek ileride haksız çıkan taraftan 
istifa olunur. 

MADDE 3 — Birinci madde mucibince 
alâkadarlarının müracaatı üzerine tapu daire
lerince tetkikat keyfiyetinin ne suretle icra 
olunacağı ve bu kanunun diğer maddelerinin 
tapu dairelerince tatbiki sureti bir nizamname 
île tayin edilir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini 
icraya Adliye ve Mâliye Aekilleri memurdur. 



MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihînden 
itibaren muteberdir. 

29-5-929 
Da. V. M. M. V. Ad. V. Bş. V. 

Ş. Kaya M. Abdülhalık M. Esat ismet 
Na. V. Mf. V. Ma. V. Ha. V. 
Recep C. Hüsnü Ş. Saraçoğlu T. Rüştü 

S. I. M. V. V, I. K, V. 
Recep Şakır 



Sıra ^262 
Adliya Encümeninin, mülga Meclisi Ayan kâtiplerinden 

Suudülmevlevi Efendinin affi hakkında 4 numaralı 
kanun teklifi ve mezkûr encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 

Karar A-
Esas M 2-6-Î920 

Adliye Encümeni mazbatası t 
YÜKSEK REİSLİĞE : r 

İstanbulda Topkapıda mukim mülga Ayan Meclisi kâtiplerinden hattat Ebussuut zade 
Suudülmevlevi Efendi tarafından Yüksek Reisliğe takdim edilip Arzuhal Encümenine havale 
buyurulan arzuhalda Ankara istiklâl mahkemesi tarafından 6şubatl 926 tarih ve j$I0 numaralı 
ilâm ile eski ceza kanununun 191 inci maddesine tevfikan 10 sene küreğe mahkûm edilmiş ve 
muahharan Türk ceza kanununun mevkii meriyete konulmasile mezkûr kanunun tatbikatına dair 
olan kanunun 17 inci maddesi mucibince mahkûm olduğu ceza iki sene hapse tahvilen tenzil 
kılınmış ve bu mahkûmiyeti dahi ifa ve infaz kılınmış isede kendisinin mahkûmiyetine sebep 
ittihaz kılınan imzasız tehdit mektubu mahkemece yapılan istiktap ve tatbikat muamelesi 
neticesinde ehli vukuf tarafından verilen rapora istinaden sabit addedilmiş, ve halbuki 
mahkûmiyetine karar verildikten sonra istanbul zabıtası tarafından ayni mahiyette mektup 
tertip ve postaya tevdi ederken cürmü meşhut halinde Nazif namında bir şahıs yakalanmış 
ve muhakeme jçin Ankarada İstkilâl mahkemesine sevkedilmiş isede muhakemesinin icrasından 
evvel hastalanarak vefatı vukuuna mebni hukuku amme sakit olmuş ve bu suretle merhumun 
evinde zuhur eden ve postaya verdiği mektupların hakikî faili olduğu muhakemeten tahakkuk 
etmemiş olmakla beraber evvel, ahir iddia ettiği masumiyetinin bu sebeple tezahür edememesin
den aleyhinde başka bir sübut delili de bulunmamak hasebile mahkûm bulunduğu cezanın ferî 
netayicinden istihlâs zımnında affa mazhar kılınmasını talep ve istida eylemekte olup Arzuhal 
Encümeni tarafından keyfiyet Adliye vekâletine havale edilip varit olan cevapta tetkik olunan 
ilâm ve evrakına nazaran müstedinin talebi veçhile affa nailiyeti madelet ve nasafete muvafık 
olacağı beyan ve encümeni müşarünileyhaca dahi bu cevaba nazaran müstedinin talebinin 
isafı mütaleasila tastir kılınan 1 - 6 - 19260 tarih ve 104 numaralı tezkere Adliye 
Encümenine tevdi kılınmakla tetkik ve müzakere olundu. 

Müstedinin arzuhalında bahşedilen ve hakkındaki mahkûmiyete sebep olan tehdit mektuplarının 
faili olduğu pek sarih delillerle anlaşılan ve ancak vefatı hasebile hukuku amme davasının 
düşmesinden naşi muhakemesi icra kılınamiyan Nazif nammdaki şahsın hareketi şayanınazar 
dikkât olup muhakeme icrası kabil olduğu takdirde müstedinin masumiyetinin anlaşılması 
İmkân dahilinde olacağı kuvvetle muhtemel bulunduğuna ve Adliye Vekâletinin eevabı tez
keresinde dahi müstedinin affa mazhar edilmesi madeîete muvafık bulunduğu dermeyan kılın
masına ve arzuhal encümenince dâhi ayni uıütalea sert edilmesine binaen encümenimizce de 
mahkûmiyete esas İttihaz kılınan maddenin asıl faili başkası olması ihtimaline müstedinin müc
rim addedilmesin de şüphe ve tereddüdü mtıcip bir hal tahaddüs ettiğine göre mahkûmiyeti
nin hukukî netayicinden verasete bırakacak bir affa mazhariyeti münasip görülmekle müfiedi 



Suudülmevlevi efendi| hakkında olveçhile affî mutazammın ve dahili nizamnamenin 54 üncü 
maddesine tevfikan tenzim edilen kanun lâyihasının heyeti umumiyenin tasvibine arzı ittifakla 
kararlaştırılmıştır. 

Âza Âza Âza Âza Kâ. M. M. Ad. En. Reisi 
Kocaeli Mardin Balıkesir Sinop Yozgat Kocaeli Manisa 
Ragıp İ. Ferit Sadık Zühtü A. fiamdi Selâhattin Mustafa Fevzi 

Suudülmevlevi efendinin mahkûm olduğu cezanın affına dair 
kanun lâyiası 

Madde i —Mülga ayan meclisi kâtiplerinden hattat Ebussuut zade Suudülmevlevi efendinin 
Aankara İstiklâl mahkemesinin 9 - 2 - 926 tarih ve r } | î 5 numaralı ilâmile mahkûm bulunduğu 
on sene kürek cezasının Türk ceza kanununun meriyetinden sonra 364 numaralı kanuna tev
fikan tenzilen tahvil kılınan iki sene haps cezası bilcümle hukukî neticelerine şamil olmak 
üzere af edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Adliye Vekili memurdur. 


