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MÜNDERECÂT 

1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

TMfiler 
1. — Bolu Mebusu Fâlüh Rıfki Beyin, hey-

ikeller ile zafer abidelerinin gümrük re'sirıinden 
•muafiyeti hakkında teklifi ikanunîisi. <2/660ı) 

2. — Gelibolu Mebusu Celâl Nuri Beyin, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesapları Tetkik 
Encümeninin mura'kıp tayin edeceği azaya ve
rilecek tahsisat ha'kkında teklifi kanunîsi. 

3. — îzmir Möbu'su Münir ve Urfa Mebu
su Refet Beylerin Mektep Vergisi Kanunu
nun 3 ncü maddesinin tadili haSkkınıda • teklifi 
kanunîleri, (2/66'l) 

Tezkereler 
4. — Posta ve Telgraf MÜdiriyeti ümumi-

yesinin 1927 bütçesine merbut müstahdemini 
daime 'kadrosunun tadili hakkında. . 

Sayfa 
484 

484' 

484 

.484 

484 

485 
485 

485 
485 

5. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi ve 
Ergani Mebusu Kâzım Vehbi Beylerin, İs

tanbul Birinci Ceza Mahkemesince üç ay hap
se mahkûm Mehmet Rauf Böyin affı hakikın-
da (2/417), (2/418) numaralı teklifi kanunîleri 
ve reddine dair Adile Encümeni mazbatası. 

6. — Maarif Teşkilâtına mütedair kanu
nun 18 nci maddesinin tefsiri hakkında (3/928) 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Maarif En
cümeni mazbatası. 

7. — Mühendis mektebi mezunlarının hiz
meti askeriyelerinin tecili hakkında (2/121'2) 
numaralı kanun lâyihası ve Nafıa ve M'üdafaat 
Milliye Encümenleri mazbataları. 

8. — Bozbk Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 
Memurin Kanununun 26 nci maddesinin (A) 
fıkrası ile 52 nci maddesinin tadili halklkında 
(2/629) numaralı teklifi kanunîsi ve Dahiliye 
ve Adliye Encümenleri mazbataları. 

9. — Edviyei müessire formüllerinin tev
hidi için Bürüksel'de inikat eden beynelmilel 
'konferans mükarreraltıhın tasdikine dair 
(1/1226) numaralı kanun lâyihası ve Sıhhiye ve 
Muaveneti içtimaiye Encümeni mazbatası. 

tSayfa 

485 

485 

485 

485 

485 
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Sayfa 
5. — Bahriye Muallimleri hakkında (1/758-) 

numaralı Kanun lâyihası ve Müdafaa! Milli
ye ve Bütçe encümenleri mazbataları. 486:490ı 

6. — İstanhul, İzmir telefon şirketleriyle 
telsiz telefon vesair mümasil telgraf ve tele^ 
fon şirket ve kumpanyaları nezdlerindeki kb-* 
miserliklere mürettep vazaifin temini hakkın
da (1/1044) numaralı Kanun lâyihası ve Pös-< 
ta ve Telgraf ve Bütçe encümenleri mazbataj 

lan. 4901:491 
7. — Bilumum Askerî Malûllerin Terfihin©1 

dair- Kanunun bazı maddelerinin tadili hak^ 
kında (1/1İÖ6) numaralı Kanun lâyihası ve 
Müdafaa! Milliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları. 491:492 

8. —• Posta Kanununun bazı mevaddınm 
tadili hakkında (1/H24) numaralı Kanun lâ
yihası ve Posta ve Telgraf Encümeni mazj 

ihatası. 492,556:558 
9. — 16 Nisan 1339 tarih ve 336 numaralı1 

Kanunun birinci maddesine bir fıkra tezyili 
hakkında (1/876) numaralı Kanun lâyihası vö 
MaMye ve Bütçe encümenleri mazbataları. 492:493, 

562:564 
10. — Konya Mehusu Refik Bey ve rüfe-

kasının, Kayseri şehrinin su, elektrik, mezlba-
ha tesisatı için mahallî belediyesince aktedi-
lecek üç yüz bin liralık istikraza Hükümetçe 
kefalet edilmesi hakkında (2/652) nu'marali 
teklifi kanunisi ve Bütçe Encümeni mazba
t a ^ 493,559:561 

Sayfa 
'10. — Siniop Mebusu Recep Zühtü Beyin, 

harekâtı milliyeye aleyhtar bazı kimseler halk
acında heyeti mahsusaca verilen kararları nak
zen Arzuhal Encümenince 'ittihaz olunan mu-
'karreratm Heyeti Umumiye de tetkik ve müza
keresine dair (4/471) numaralı takriri ve Ar
zuhal Encümeni mazbatası. 485 

11'. — Orman mahsulâtından alınacak mah
sulâtı arziıye vergisi hakkında (1/779) numa
ralı kanun llâıyilhalsı ille Koniya Mebusu Tevfik 
Fikret Beyin; Orman mahsulâtından kaibliel-
cem ve derdi ruhsıaıtliye alınmıama'sı hakkında 
(2/234) numaralı IteMlifi kainıunîsi ve Ziraat 
ve Ticaret ve Bütçe encümenleri mazba
taları. , 485 

12. — Tahtelbahirlerde istihdam. olunacak 
zalbitan, gedikli. zabitan narneetleriyfe efrada 
verilecek zamaim ve tazminat hakkında 
(1/10İ37) numaralı kanun lâyilhaisr ve Müdaifaai 
Milliye ve Bütçe encümenleri mazbataları. 485 

13. — Dalgıç zabitan ve efradına verilecek 
zamaim hakkında (1/797) numaralı kanun lâ
yihası ve Müd'aifaiai Mülillilye, Malye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları 485 

14. — Kilbrit yerine kullanılan ve alev ha
sıl eden çakmakların imal- ve istimallerinin 
ımemnuliyeti hakkında (1/1071) numaralı kanun 
lâyihası ve Maliye ve Bütçe Encümenleri maz
bataları. 485 

3. — RİYASET DİVANININ HEYETİ 
UMÜMIİYEYE MARUZATI 485 

1. — Biga Mebulsu Şükrü Bey'in; Arzuhal 
Enıcümeninin Haftalık cetvelinde miünderiç bir 
meselenin Heyeti Umumiyede müzakeresine 
dair takriri, 485:486 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 486 
1. — Maarif Vergisi Kanununun ikinci de-

defa reye vazı. 486,541:543 
2. — Devlet ve vilâyat yollarının tevhidi 

hakkındaki Kanunun ikinci defa reye vazı. 486,544: 
. 5 4 6 

3. — Serbest Mıntaka hakkındaki Kanu* 
nun İkinci defa reye vazı, 486,547:549 

4. — Himaye! Etfal Cemiyetine ait evraj 

kin Damga Resminden İstisnası hakkındaki 
Kanunun ikinci ,defa reye vazı. 486,550!:552 

11. — Kurtarılan memleketlerin bazıların-» 
daki gayrimenkul emval için işgal zamanında! 
ve işgalden sonra verilen vesaikin sureti kabu
lü hakkında (1 /904) numaralı Kanun lâyihası 
ve Tapu ve Bütçe encümenleri mazbataları. 493 

12. — Sayım Kanununun altıncı maddesini 
muaddil Kanuna bir madde tezyili hakkında; 
(1/1190) numaralı Kanun lâyihası ve Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları. 493:495,553:555 

13. — Denizli Mebusu Yusuf ve Burdur 
Mebusu Hüseyin Baki beylerin, İikmektep 
Muallim ve- Muavin'leri hakkındaki Kanunun 
tadiline dair (2/605, 2/607) numaralı teklifi 
kanunîleri ve Maarif ve Dahiliye encümenle-* 
ri mazbataları. 495:498 

^ - 482 — 
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Sayfa 
.14. — Urfa Mebusu Refet Beyin Maarif 

Teşkilâtına mütedair Kanunun onaltıncı mad
desinin tadili hakkında (2/628) numaralı teklifi 
kanunisi ve Maarif Encümeni mazbatası. 498:500 

15. — Rüsumu şehbenderi tarifesinin tadili 
'hakkında (1/1T80) numaralı Kanun lâyihası vd 
Hariciye, Maliye ve Bütçe encümenleri mazba
taları. 500:509,568:570 

16. — Yunan Harbinde şehit olan Mirliva! 
Celâl Paşa kerimelerine muhasses maaşatın 
1926 senesi Martından itibaren hidematı vata-
niye tertibine nakli hakkında (11/903) numara
lı Kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazba-
itası. 509:510,565:567 

17. — Kaçakçılığın men ve takibi hakkın-
da (11/1194) numaralı Kanun lâyihası ve Da- -
biliye, Adliye ve Maliye Müşterek Encümenler 
ri ile Müdafaai Milliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları. 511:515 

18. — idare Heyetinin, mebusların aidatı 
tdkaüdiyderinin sureti tahsili hakkında (2/9l2!6)̂  
numaralı tezkeresi ve Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları. 515:516 

19. — Trabzon Mebusu Abdullah Beyin, 
Arzuhal Encümeni tarafından Trabzon'lü 
Ömsrbaş Zade Celâl Efendi hakkında ittihaz x 

edilen kararın Heyeti Umumiyede tetkik ve. 
müzakeresine dair (4/564) numaralı takriri ve 
Arzuhal Encümeni mazbatası. 516:519 

20. — Tahtelbahirlerde istihdam olunacak! 
zabıtan, gedikli zabıtan ve namzetleriyle efra-. 
da verilecek zamaim ve tazminat hakkında! 

(1/1027) numaralı Kanun lâyihası ve Müdafaai 
Milliye ve 'Bütçe encümenleri mazbataları. 519:524, 

" 571:573 

21. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi 
ve Ergani Mebusu Kâzım Vehbi beylerin, is
tanbul Birinci Ceza Mahkemesince üç ay 
hapse mahkûm Mehmet Rauf Beyin affı hak-i 
kında (2/417), (2/4li8) numaralı teklifi kanu, 
nîleri ve reddine dair Adliye Encümeni maz
batası. 524 

22. — Dalgıç Zabıtan ve efradına veri
lecek zamaim hakkında.(1/797) numaralı Ka
nun lâyihası ve Müdalfaai Milliye, Maliye ve 
'Bütçe encümenleri mazbataları.- 524:530,574:576 

23. — Edviyei Müessire formüllerinin 
tevhidi için Bürü'kseTde nikat eden beynelmi
lel Konferans mukarreratının tasdikine dalı* 
(1/1226) numaralı Kanun lâyihası ve Sıhhiye 
ve' Muaveneti içtimaiye Encümeni mazba
tası. . 530:533 

24. — Maarif Teşkilâtına mütedair Kanu
nun 18 nci maddesinin tefsiri hakkında (3/9218) 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Maarif En
cümeni mazbatası. . 533:534 

25. — Mühendis Mektebi mezunlarının hiz
meti askeriyelerinin tecili hakkında (1/12'12) 
numaralı Kanun lâyihası ve Nafıa ve Mü
dafaai Miiliye encümenleri mazbataları. _ 534:536 

26. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Be
yin, Memurin Kanununun 26 nci maddesinin 
(A) fıkrası ile 52 nci maddesinin tadili hak
kında (2/629) numaralı teklifi kanunisi ve Da-: 
biliye ve Adiliye encümenleri mazbataları. 536:540' 
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BİRtNCİ CELSE 

Bed̂ i Miizateat; Saıat: 14,10 

REİS: Refet Bey 

KÂTİPLER: Hak!k* İBey (Van), (Kâzun Bey »(Ora-esııın) 

REİS — Celseyi açıyorum. j 
Zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 

- .1. — 'ZAPTI ISAMK HULÂSASI 

Yetmiş Dokuzuncu (İnikat 
21 Haziran 1927 Sah 

Kâzım Paşanın riyasetlerinde akdedilerek Adana 
Mebusu ismail Sala Beye birbuçuk ay mezuniyet ita
sına ve Antalya Mebusu Murat Beyin 3'6 günlük tah
sisatının kat'ına dair Riyaset, teskereleri ile Memurin 
Kanununun 37 nci maddesinin tadili hakkındaki tek
lifi kanunînin ruznameye alınmasına dair Ankara Me
busu ihsan Beyin takriri kıraat ve kabul olundu. 

Oyun Kâğıtları inhisarı hakkındaki Kanun ikinci 
defa olarak reye vaz edildi. 

Askerî Memnu Mıntıkalar Kanunu lâyihası müs
taceliyetle müzakere ve kabul olundu. 

Maarif Vergisi lâyihai fcanuniyesinin, encümene 
verilmiş ve tehir olunmuş olan maddeleri dahi müza
kere ve kanunun heyeti umumiyesi tayini esami ile 
reye vaz edildi. 

Askerlik Mükellefiyeti hakkındaki Kanun lâyiha
sı ile intihabı Mebu'san Kanununun bazı maddeleri
nin tadiline, tahsisatı fevkalâdelerden Kazanç Ver
gisi kat'ı lâzım geldiğine, nakde ve ayniyata vazıülyet 
olanların sureti kefaletine; inhisarı Duhan Kanunu 
muvakkatinin 44 ncü maddesine bir fıkra tezyidine; 
Kaydiye ilâm harçlarının tezyidine; itibarı Milli Ban
kasının imtiyazatının iş Bankasına devrine; mekâtibi 
âliyede tahsilde bulunan eytamın başka taraftan maaş 
ve ücret aldıkları takdirde eytam maaşlarının kat'ına 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

TddS&as 1 2 . — Gelibolu Mebusu Celâl Nuri Beyin, Türkiye 
İ. — Bolu Mebusu Fatih Rıfkı Beyin, heykeller ile Büyük Millet Meclisi Hesapları Tetkik Encümeninin 

zafer abidelerinin gümrük resminden muafiyeti hak- murakıp tayin edeceği azaya verilecek tahsisat hak
kında teklifi kanunisi, (2/660) (Bütçe Encümenine) kında teklifi kanunisi. (2/662) (Bütçe Encümenine) 

— 484 — 

ve küçüklerin muzir neşriyattan korunmasına dair lâ
yiha ve mazbatalar müstaceliyetle müzakere ve kabul 
edildi, 

Türkiye Cumhuriyeti ile isviçre Hükümeti ara
sında münakit ticaret muahedenamesinin talsdÜkine, 
Devlet ve vilâyet yollarının tevhidine, istanbul'da bir 
serbest mıntıka ihdasına ve Himayei Etfal cemiyetine 
ait evrakın damga resminden istisnasına dair lâyiîıa 
ve teklifler, dahi müstaceliyetle müzakere ve heyeti 
umumiyeleri tayini esami ile reye vaz edildi. 

Mebusların tekaüdiyeleri hakkındaki mazbatalar 
müzakere ve verilen takrirler de encümene iade olun
du. 

Ve müteakiben reye vaz edilmiş olan kanunlardan 
oyun kâğıtları inhisar kamunu ile Türkiye ve isviçre 
arasında münalkJt Ticaret mualhedenarndsi hakkındaki 
(kanunların kabul edildiği ve diğerlerinde nisap olma
dığı tebliğ edilerek inikada nihayet verildi. 

Kâtip 
Reis Zonguldak 

Kâzım Ragıp 
Kâtip 
Van 

Hakkı 
REİS — Zaptı sabık hülâsası hakkında mütalaa 

var mı?.. Zaptı sabık aynen kabul edilmiştir. 



t : 80 22 . 6 .1927 C : 1 

3. — İzmir Mebusu Münir ve Urfa Mebusu Re-
fet Beylerin Mektep Vergisi Kanununun 3 ncü mad
desinin tadili hakkında teklifi kanunileri: (2/661) 
(Maarif Encümenine) 

- Tezkereler 
4. — Posta ve (Telgraf Müdiriyeti Umumiyesinin 

1927 bütçesine merbut müstahdemini daime kadrosu
nun tadili hakkında. (Bütçe Encümenine) 

Mazbataiîar 
5. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi ve Ergani 

Mebusu Kâzım Vehbi Beylerin, İstanbul Birinci 
Ceza Mahkemesince üç ay hapse mahkûm Mehmet 
Rauf Beyin affı hakkında (2/417), (2/418) numaralı 
teklifi kanunîleri ve reddine dair Adliye Encümeni 
mazbatası. (Ruznameye) , 

6. .— Maarif Teşkilâtına mütedair kanunun 18 nci 
maddesinin tefsiri hakkında (3/928) numaralı Başve
kâlet tezkeresi ve Maarif Encümeni mazbatası. (Ruz
nameye) 

7. — Mühendis Mektebi mezunlarının hizmeti as
keriyelerinin tescili hakkında (1/1212) numaralı kanun 
lâyihası ve Nafıa ve Müdafaai Milliye encümenleri 
mazbataları. (Ruznameye) 

8. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, Memu
rin Kanununun 26 nci maddesinin (A) fıkrası ile 52 
nci maddesinin tadili hakkında (2/629) numaralı tek
lifi kanunisi ve Dahiliye ve Adliye encümenleri maz
bataları, (Ruznameye) 

9. — Edviyei müessire formüllerinin tevhidi için 

| Bürüksel'de inikat eden beynelmilel konferans mu-
\ karreratının tasdikine dair (1/1226) numaralı kanun 

lâyihası ve Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Encümeni 
mazbatası. (Ruznameye) 

10. — Sinop Mebusu Recep Zühtü Beyin, harekâtı 
milliyeye aleyhtar bazı kimseler hakkında Heyeti mah-
susaca verilen kararları nakzen Arzuhal Encümenince 
ittihaz olunan mukarreratm Heyeti Umumiyede tet
kik ve müzakeresine dair (4/471) numaralı takriri ve 
Arzuhal Encümeni mazbatası. 

11. — Orman mahsulâtından alınacak mahsulâtı 
arziye vergisi hakkında (1/779) numaralı kanun lâ
yihası ile Konya Mebusu Tevfik Fikret Beyin; Orman 
mahsulâtından kablelcem ve dercruhsatiye alınmama
sı hakkında (2/234) numaralı teklifi kanunîsi ve Zi
raat ve Ticaret ve Bütçe encümenleri mazbataları. 
(Ruznameye) 

12. — Tahtelbahirlerde istihdam olunacak zabitan, 
gedikli zabitan namzetleriyle efrada verilecek zamaim 
ve tazminat hakkında (1/1037) numaralı kanun lâ
yihası ve Müdafaai Milliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları. (Ruznameye) 

13. — Dalgıç zabitan ve efradına verilecek zamaim 
hakkında (1/797) numaralı kanun lâyihası ve Müda
faai Milliye, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları. (Ruznameye) 

14. •— Kibrit yerine kullanılan ve alev hâsıl eden 
çakmakların imal ve istimallerinin memnuiyeti hak
kında (1/1071) numaralı kanun lâyihası ve Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları. (Ruznameye) 

3. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

1. — Biga Mebusu Şükrü Beyin, Arzuhal Encü
meninin Haftalık cetvelinde münderiç bir meselenin 
Heyeti Umumiyede müzakeresine dair takriri. 

REİS — Takriri okutuyorum. 

Riyasetti Celileye 
BŞhası mü'tegayyilbe zimmetinde kes!bi kaltiyet 

etmiş, iîâima ımlöstenilt alacağının eşhası merkutae em
lâkinin kıymeti hakik'iyesi üzerinden tesviyesine Ma
liye Vekâletince muvafakat olunmadığından şikâyeti 
havi Afyonlkaratoıisarlı Möllazade Süleyman imzasıy
la verilen Arzuihal üzetnime Encümence verilen karar 
14 Mayıs 1927 tarihli haftalık cetvele derüolunduğu 
gilbii bu İbafftaki 24 Nisan 1927 tarihli mazbata He
yeti Umuırniyeey arz ed imişfc 

16 Mayıs 1927 tarihli inikatta mazbatanın mü
zakere olunacağı esnada Makamı Riyaset mesele
nin cetvelde münderiç olduğundan blilhaber olarak 
cetvele derci lüzumunu beyanla mazbatayı Encümene 
iade eylemiişiti. Encümen haftalık cetvelde münde
riç olan bir meseleyi bir defa daha dercetmekte fay
da gönmediğiinden ve esasen evvelki cetveli vekâlet
lere ve Heyeti Umıuimiyeye takdim eylediğinden (bu 
Ibapta tekrar hiçbir şey yapmamıştır.: 
" Cetvel mühtevoıyatının Heyeti Umumiyede müza
keresi için DaihiM Nizamnamede musarrah müddet 
geçmiş ve Malkamı Riyasetin beyanı veçhile Encü
men kararı keslbü katiyet etmiş isede Maliye Vekâ
leti meseteye hallolunmuş nazariyle ibaJkımadığı vaki 
olan müracaatltan anlaşılmış olmakla estıaibı M'ilh-

— 485 — 
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kalk ile vekâlet arasındaki ihtilâfın kaJtiyyen halli için 
meselenin Heyeti Umulmiyede müzakere ve karara 
raptını arz ve istirham eylerini efendim, hazretleri. 
21 Haziran 1927 

Biga 
Şükrü 

Riyaseti Celiyeye 

Meclisin tatili müzakerat etmesine pek az bir 
zaman kaldığımdan bir çok ashabı istihkakın alâkası 

4 . — MÜZAKERE 

1. •— Maarif Vergisi Kanununun dkinci defa re
ye vazı, 

2: '— Devlet ve Vilâyet yollarının [tevhidi hak
kındaki \kanunun ikinci defa reye vazı, 

3. — Serbest mıntıka hakkındaki kanunun ikinci 
defa reye vazı. 

4. — [Himayeyi Etfal Cemiyetine ait evrakın dam
ga resminden istisnası hakkındaki kanunun ikinci de
fa reye vazı, 

REİS — Bu dört lâyihai kanuniyeyi tayini esami 
ile reyinize arz ediyorum, reylerinizi istimal buyuru
nuz. 

5. — Bahriye muallimleri hakkında (1/758) nu
maralı kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye ve Bütçe 
Encümenleri mazbataları. 

REİS — Okunacaktır efendim. 

Türkiye Cumhuriyeti 
(Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet 

6/5518 24 Teşrinisani 1341 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Bahriye mekâtlbi muallimleri hakkında Bahriye Ve

kâleti OeıElesince tanzim ve tevdi olunan ve İcra Ve
killeri Heyetinin 23 Teşrinisani 1341 tarihli içtitmam-
da tezekkür ve Meclisi Aliye arzı tasvip edilen ka
nun lâyihası ile esibalbı ırnuciibeyi havi Vekâleti rnüşa-
rünileyhanın 24 Teşrinievvel 1341 tarih ve (4408/1884) . 
mumaralı tezkeresinin musaddak sureti leffen takdim 
tölunlmuşltur,; 

Muktezasının ifasına müsaade buyrulmasını rica 
eylerim efendim. . - " 

Başvekil 
İsmet 

Ibulunan bir meselenin müzakeresi istirhamım mü-
ıbeyyin takdim eylemiş olduğum 21 Haziran 1927 ta
rihli takririmin ımüsitacelen ve tercihen müzakeresini 
arz eylerim. 

• Biga 
Şükrü 

REİS — Efendim, Şükrü Beyin takririni reyinize 
arz ediyorum, kaibul edenler el kaldırsın, kabul et
meyenler el kaldırsın, kaibul edilmiştir ve ruzname-
ye alınmıştır. 

Esibalbı Mucibe 
Başvekâleti Celileye 

Bahriye mekteplerinin muallimlklerini deruhde 
eden muvazzaf ve mütekaidin zaibitan ile sivil mual
liminin terakki ve tefeyyüzlerini kâfil elde müdevven 
bir kanunun bulunmaimasından dolayı bu mesleğe in
tisap edenler az olmakla beralber, sivil muallimin de 
müracaat etmemekte oldukları cihetle, Cumhuriyet 
donanlmıasıniin ruhu demek olan bahriye mektepleri
mizin terakki ve tekemmüllerinin maibebilesası olan 
ve Erikânı Hairlbiyei Umumiye Riyaseti Celiilesince 
kaibul buyrulan muallimin kanununun Mecisi Âliye 
şevki ile ikltiisalbı kanuniyet etenesi için mürettep mua
melenin istikmafne müisaadei devletleri arz ve rica 
olunur efendim. 24 Teşrinievvel 1341 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 

Müdafai Milliye Encümeni 
Adet : 1/758 23.5,1926 

iMuvâzenei Maliye Encümeni Riyaseti Atiyesine 
Bahriye mektebi muallimleri hakkında tanzim olu

nup Başvekâlet 24 Teşrinisani 1341 tarihli ve 6/5518 
numaralı tezkeresi ile Encümenimize havale olunan 
lâyihai kanuniye ve esibalbı mucibe mazJbatası müta
lâa ve müzakere olundu : 

Ciheti iberriyede kıtaat olduğu giibi ciheti bahriye
de de heyeti zalbütanın gemilerde ifayı hizmet etme
si asıl telâkki edilmektedir. Bunun haricinde kalan hi-
detaattan emri tedriste gerçi asıl ile alâkadar ise de ma
hiyeti itilbariıyle ayrı ve temamen mevzi bir halde ol
duğundan faaliyet noktasından esasen hususiyet gös
teren erlbalbı talimle donanma hizmeti fiiliyesinde bu
lunan heyeti zalbiltanı birikirinden hükmen de ayırmak 
[iktiza eder. Bu gayeli müstehdef olarak hükümetçe 

EDİLEN MEVAD 
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teklif olunan lâyihai kanuniye esbabı mesrade tahtın
da muvafık görüldüğünden şekle ait bazı tadilâtla 
kabul edilmiştir. 

Müdafaai Milliye 
Ericüirnienli Namına 

Karahisarısahip 
Musa tKâzıfm 

Kâtip 
Kocaeli 
İbrahim 

Aza 
©Mis 

Muhittin Nami 

Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 

Bütçe Encümeni 
191 Karar Numarası 
1/758 Kayıt Numarası 

Mazbata Muharriri 
Namına 
İbrahim 

-Vı 

Aza 
Malatya 

Mahmut Nedim 
Aza 
Rasi'm 

Bütçe Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Bahriye mektepleri muallimleri hakkında olup 

Heyeti Uimuimiiyeriin 25 Teşrinisani 1341 tarihi içti-
ımaında Mödaf ali Milliye ve Bütçe Encümenlerine ha
vale Ibuyrulan 'kanun lâyihası Müdafai Milliye En
cümeni Maztbatasıyia birlikte Encümenitaize tevdi kı-
linmalkla Bahriye Vekili İhsan Bey hazır olduğu hal
de tetkik ve müzakere olundu. 

Bu bapta gerek hükümetin esbabı mucibesinde, ge
rek Müdafaai Milliye Encümeninin Mazbatasında 
dermeyan olunan noktai nazar Encüımenlmizce varit 
görülmüş ve lâyihai kanuniye bazı. tadilâtla bilkafoul 
ıtadilâtı vakıa dâiresinde ihzar kıiınan kanun lâyihası 
trnüsitacelien müzakeresine müsaade buyrullmafc istir-
haimıyla Heyetli Celileye arz ve takdim 'kılınmıştır,. 
20 Haziran 1927 

Reis 
Çatalca 
Şalklir 

Kâtip 
(Konya 

Fuat 
v İstanbul 

Ali Rıza 
Kütahya 

Failk 
İsparta 

Mazlbata Muharriri 
Gaziantep 

Ali Cenani 

Çorum 
Mühendis Ziya 

Diyarbekir 
Şeref 

'Bozok 
Süleyman Sırrı 

Mükerrern 

Hükümietün Teklifi 
Bahriye Muallimleri Hakkında Kanun 

Madde 1. — Bilumum sunufu muhtelife ve ge
dikli zalbitanını yöbişltiren bahriye mektepleri ile mek
tep gemilerinde tedrisatta bulunanlara bahriye mual
limi namı verilir. 

Madde 2. — Bahriye muallimleri ya aylık veya 
beher ders için maktu üerdtüe veyahut muayyen bir 
zalman için kontratla istihdam olunurlar, 

Madde 3. — Tavzif olunacak muallimlerin şah
siyet ve meşguliyetleri nazarı dikkate alınarak ted
ris olunacak düruısun eihemlmiyeitöne ve saati mesaiye* 
göre ücret ve tespit olunur. 

Madde 4. — Bahriye muallimliğine ya zabitlikle 
alâkası kesilmek üzere mualimlikte ihtisası olan 
bahriye zabitleri veyahut hariçten talitaaltnamei mah
susu veçhile evsaf ve şeraiti haiz olan talipler inti
hap edilir. Yalnız heyeti bahriye, seyriisefâin gibi 
diğer meslek dersleri doğrudan doğruya bahriye za-
büıtanı tarafından tedris olunur. 

Madde 5. — Aylık ile istihdam olunmaları ta
karrür eden mualliimüerin maaşı aslileri ile hizmet
lerine göre yapılacak zamaitm berveçhi ati olup tah
sisatı munzalmimaları da zabitan misillu ibiltıesap ita 
olunur, 

İlk muallimliğe duhulde ehliyet ve liyakata göre 
maaşı asli 1 500 ilâ 3 000 kuruştur. 

(Beher dörit senede talimatname! mahsusu veç
hile 500 zam olunur* 

Maaşı asli miktarı 6 000'i tecavüz etmeyecektir. 
İndellüzum alınacak muallim namzetlerine bin ku
ruş maaşı asli ita 'olunur. 

Madde 6. — Zabitlikle alâkaları kat edilmek su
retiyle elyevm bahriye mekteplerinde muallimlik eden 
Zaibitan ile Sivil Muallimler de Madde (5)'defci za-
maimden istifade ederler. 

Madde 7. — Mektep gemilerinde muallimlik eden
ler kanunu mahsusu mucibince bahriye zaibitanı m&-
sillu taamiye alırlar^ 

Madde 8. — Bahriye muallimleri hiçbir hak 
talep ettoıemfek şartıı ile arzu öttükleri zamanda istiy-
î a edebilirler ve 25 sene hizmet edenler askeri tekaüt 
kanunnamesi veçhile hakkı tekaüde malik olurlar. 

Madde 9. — İşbu kanun tarihi neşrinden muteber
idir, 
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Madde 10. — İşibu kanunun icrayı ahkâimina 
Balhriye ve Maliye Vekilleri memurdur. 23 Teşrinisa
ni 1341 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 

Nafıa" Vekili 
Tîasitadır 

Ticaret Vekili 
Ali Oenanli 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Bahriye. Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekili 
Tevfik Rüşttü Beyefendi 

Hini imzada Ibulunimadı 

Maarif Vekâleti Vekili 
Doktor Refik 

Ziraat Vekâleti Vekili 
M. Ceimil 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Müdafaai Milliye Encümeninin Tadili 

Balhriye Mektepleri Muallimlerine Mahsus Kanun 

Madde 1. — Bilumum sunufu muhtelife zabitan 
ve gedikli zabütanı yetiştiren bahriye mektepleriyle 
(mektep gemilerinde tedrisatita bulunan muallimler ya 
aylık veya (beher ders için maktu ücretle veyahut 
muayyen bir zaman için (kontratla istihdam olunur
lar. 

Madde 2. — Halen 'bahriye mekteplerindeki sivil 
muall'iim'lerle muallim bahriye zabıtanı arasında daimi 
muallimliği kabul 'edenler veya Balhriye Vekâletinin 
tensibi ile muallimlik sınıfına ithal 'edilenler rütbeleri 
maaşıyla muallimlik sınıfına nakledilirler. 

Bu suretle balhriye muallimliğinden nakledilenle
rin hizmeti fiiliyeleri yirmi seneye /baliğ olmadıkça 
'istifaları kalbul edilmez. 

Bahriye muallimleri sınıfına ithalini kalbul etme
yen muallim bahriye zalbitanı rütbelerine göre muh
telif ıhlidamaitta istihdam olunabilımek üzere staj için 
donanmaya sevk olunurlar. Dışardan bahriye muallim
liğine kabul edilen aylıklı muallimler üç ay evvel 
haiber vermek sarftı ile her zaman istifa edebilirler. 
Meslek dersleri muvazzaf bahriye zabitam tarafın
dan tedris olunup 

Madde 3. — Aylık ile müsdahdetm (bulunan bar-
riye muallimlerine ilik muallimliğe duhulünde ehliyet 
ve liyalkatına göre 1 000 - 3 000 kuruş maaşı asli ita 
ve her dört senede bir talilmatnamei mahsus veçhile 
işbu maaşa 500 kuruş zam olunur. 

Madde 4. — Balhriye muallimlerinin maaşlarıyla 
tahsisatı fevkalâdeleri şudur : 

Maaşı Tahsisatı 
Asli fevkalâde 

1 000 
1 500 
2 000 
2 500 
3 000 
3 500 

5 000 
.5 500 
6 000 
6 5m 
6 500 
6 500 

İşbu muallimler her ne suretle istihdam olunursa 
olunsun, maaşı aslileri altı bin kuruşu tecavüz ede
mez, 

Madde 5. — Mektep gemilerinde tedrisatta bulu
nan muallimler, 22 Nisan 1341 tarihli seferde bulun
dukları esnada balhriye zabitanına taaimiye itası hak
kımdaki kanunun birinci maddesi hükmünce bahriye 
zalbitanı misillu taaimiye alırlar.' 

Madde 6, — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 7. — İşbu kanunun ahkâmını icraya Bah
riye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

Bütçe Encümeninin Tadili 
Bahriye Mektepleri MuaHilmieri Hakkında Kanun 
Birinci Madde — Sunufu muhtelife balhriye za

lbitanı ile gedikli zabitlerini yetiştiren bahriye mekitep
leriyle mektep gemilerindeki tedrisat ya bahriye za
lbitanı arasından muallimlik sınıfına tefrik edilecek
ler tarafından veyahut maaş veya beher ders için mak
tu ücretle veya muayyen bir zaman için mukavele ile 
istihdam edilecek 'sivili muallimler tarafından icra olu
nur. 

İkinci Madde — Elyevfm bu mektepler'de veya 
«mektep gemilerinde muallim bulunan bahriye zabi-
'tanından muallimlik sınıfına geçmek isteyenler veya 
Bahriye Vekâletinin tensibiyle bu sınıfa ithal edilen
ler rütbeleriyle nakledilirler. Bu sınıfa mensup bah
riye zalbitanı Balhriye Vekâletince tanzim kılınacak 
talilmatnalmöde muayyen şerait dairesinde azaimi beş 
senede bir terfi ederler. Muallimlik sınıfına nakledi
len bahriye zabitanının hizmeti fiiliyeleri yirmi sene
ye baliğ olmadıkça istif aları kabul edilmez. 

Üçündü Madde— Meslek dersleri muallim sınıfı 
haricindeki balhriye zalbitanı tarafından itedris olunur. 
Bu kısım zabitan bu kanun ahkâmından istifade ede
mez. 

Dördüncü Madde — Şeraiti lâziimeyi haiz ola
rak hariçten muaHiimiiğe tayin olunacak sivillere bi-
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dayöfcen bin yödii yüz kuruş maaş tahsis ve kendile
rine 13 Kânunuevvel 1335 tarihli kararname hükmüne 
tevfikan tahslisaltı fevkalâde ita olunur. 

'Beşinci Madde — Sivil muallimlerin aylıkları aşa
ğıda gösterildiği üzere derece derece beş bin kuruşa 
kadar yükselir. 

Kuruş 

2 000 Dördüncü sene iptidasında 
2 300 Yedinci sene" iptidasında 
2 600 Onuncu sene iptidasında 
2 900' On üçüncü sene iptidasında 
3 200 On altıncı sene iptidasında 
3 500 On sekizinci sene iptidasında 
3 800 Yirminci sene iptidasında 
4 100 Yirmi ikinci sene iptidasında 
4 400 Yirmi dördüncü sene iptidasında 
4 700 Yirmi altıncı sene iptidasında 
5 000 Yirmi sekizinci sene iptidasında 

Altıncı Madde .— Sivil muallimler üç ay evvel ha
ber vermek şartı ile her zaman istifa edebilirler. 

Yedinci Madde — Mektep gemilerinde tedrisatta 
bulunan sivil muallimlere dahi 22 Nisan 1341 tarihli 
ve 659 numaralı Kanunun birinci maddesi mucibince 
kurslar heyeti talimiyesi derecesinde taamiye verilir. 

Sekizinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Dokuzuncu Madde — Bu kanunun ahkâmını icra
ya Ba'hriye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

Muvakkat .Madde — Bu kanunun mevkii mer'iye-
te vaz'ında müddeti hizmetleri beş seneden on seneye 
kadar olan sivil muallimlerin maaşlarına mebde maaşı 
olan bin yedi yüz kuruşun yüzde on beşi, on ve daha 
ziyade sene hizmeti bulunan muallimlerin maaşlarına 
dahi yine mebde maaşın yüzde otuzu zammolunur. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
yoktur... Efendim, maddelere geçilmesini kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

'Bahriye Mektepleri Muallimleri Hakkında 
Kanun 

Birinci Madde — Sunufu muhtelife bahriye za
bıtam ile gedikli.zabitlerini yetiştiren bahriye mektep-
leriyle mektep gemilerindeki tedrisat ya bahriye zabi-
tanı arasından muallimlik sınıfına tefrik edilecekler 

tarafından veyahut maaş veya beher ders için maktu 
ücretle veya muayyen bir zaman için mukavele ile 
istihdam edilecek sivil muallimler tarafından icra olu
nur. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, bu 
tedrisat mütekait bazı zevat tarafından icra edilmek
tedir. Şüphesiz bu mütekaidin kelimesi sivil tabirinin 
medlulü dahilinde telâkki edilmek lâzım gelir. Fakat 
bir kere Encümen bunu ifade eder ve zabta geçerse 
ileride müşkülât tehaddüs etmez zannındayım, 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ SAKİR BEY (Çatal
ca) — Sivil tabiri içinde mütekaitler de dahildir. Mü
tekait muallimler hakkında bu madde ahkâmı mevcu-
de dairesinde tatbik olunur. 

REİS — Başka mütalaa yoktur efendim, maddeyi 
reyinize arz ediyorum, kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Elyevm bu mekteplerde veya 
mektep gemilerinde muallim bulunan Bahriye Zabita-
nından muallimlik sınıfına geçmek isteyenler veya 
Bahriye Vekâletinin tensibiyle bu sınıfa ithal edilen
ler rütbeleriyle nakledilirler. Bu sınıfa mensup bahri
ye zabitanı Bahriye Vekâletince tanzim" kılınacak ta
limatnamede muayyen şerait dairesinde azamî beş se
nede bir terfi ederler. Muallimlik sınıfına nakledi
len bahriye zabıtanının hizmeti fiiliyeleri yirmi sene
ye baliğ olmadıkça istifaları kabul edilmez. 

REİS — Mütalaa yoktur efendim. Maddeyi kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Meslek dersleri, muallim sınıfı 
haricindeki bahriye zabıtanı tarafından tedris olunur. 
Bu kısım zabitan bu kanun ahkâmından istifade ede
mez. 

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

Dördüncü Madde — Şeraiti lâzimeyi haiz olarak 
hariçten muallimliğe tayin olunacak sivillere hidaye-
ten bin yedi yüz kuruş maaş tahsis ve kendilerine 
13 Kânunuevvel 1335 tarihli Kararname hükmüne tev
fikan tahsisatı fevkalâde ita olunur. 

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

Beşinci Madde — Sivil muallimlerin aylıkları aşa
ğıda gösterildiği üzere derece derece beş bin kuruşa 
kadar yükselir, 
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Kuruş 

2 000 Dördüncü sene iptidasında 
2 300 Yedinci sene iptidasında 

. 2 600 Onuncu sene iptidasında 
2 900 On üçüncü sene iptidasında 
3 200 On altıncı sene iptidasında 
3 500 On sekizinci sene iptidasında , 
3 800 Yirminci sene iptidasında 
4 100 Yirmi ikinci sene iptidasında 
4 400 Yirmi dördüncü sene iptidasında 
4 700 Yirmi altıncı sene iptidasında 
5 000 Yirmi sekizinci sene iptidasında 

REİS — Madde hakkında söz isteyen yoktur, mad
deyi kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Altıncı Madde — Sivil muallimler üç ay evvel ha
ber vermek şartı ile her zaman istifa edebilirler. 

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

Yedinci Madde — Mektep gemilerinde tedrisat
ta bulunan sivil muallimlere dahi 22 Nisan 1341 ta
rihli ye 659 numaralı Kanunun birinci maddesi mu
cibince kurslar heyeti talimiyesi derecesinde taamiye 
verilir. 

Sekizinci Madde — 'Bu kamın neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen yoktur, mad
deyi kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Dokuzuncu Madde — IBu kanunun ahkâmını icra
ya Bahriye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

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

Muvakkat Madde — Bu kanunun mevkii mer'iyete 
yaz'ında müddeti hizmetleri beş seneden on seneye 
kadar olan sivil muallimlerin maaşlarına mebde ma
aş olan bin yedi yüz kuruşun yüzde on beşi, on ve 
daha ziyade sene hizmeti bulunan muallimlerin maaş
larına dahi yine mebdei maaşın yüzde otuzu zammo-
lunur. 

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

BÜTÇE ENCÜMENİ NAMINA MÜKERREM 
BEY (İsparta) •— Efendim, muvakkat madde son iki 
maddeden evvel yazılmak lâzım gelir. 

REİS — Emsali gibi tertip ederiz efendim. 
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Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arz ediyo
rum... Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Ka'bul edilmiştir... 

Efendim, ruznamemizde ikinci müzakeresi yapıla
cak mevad vardır. Her ne kadar vakitleri hulul etme
miş İse de vaktimiz az olduğundan müsaade buyurur
sanız bugün onları da müzakere edelim. (Hay hay 
sesleri) 

O halde reyinize arz ediyorum, mezkûr mevad-
dın müzakeresini kabul edenler el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

6. — İstanbul, İzmir Telefon Şirketleriyle Telsiz 
Telefon vesair mümasil telgraf ve telefon şirket ve 
kumpanyaları nezdlerindeki komiserliklere mürettep 
vazaifin temini hakkında (111044) numaralı kanun lâ
yihası ve Posta ve Telgraf ve Bütçe Encümenleri maz
bataları. (1) 

REİS — İkinci müzakeresidir efendim. 
Telgraf ve Telefon Komiserliklerine Ait Vazaifin 

Sureti Temini Hakkında Kanun 
Birinci Madde — Telgraf ve Telefon şirketlerine 

tayin edilecek hükümet komiserlerine mürettep vâ-
zaif, hariçte veya açıkta ehil ve münasibi bulunama
dığı takdirde Posta ve Telgraf ve Telefon memurla
rından münasiplerine gördürülür. 

REİS — Tadilname yoktur efendim, birinci mad
deyi ka'bul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

İkinci Madde — Birinci madde mucibince memu
rinden tayin olunacak komiserlere, şirketlerin muraka
be ve teftiş aidatı olarak itasını taahhüt eyledikleri 
mebaliğden, her sene bütçesinde kabul edilen miktar
ların nısfı nispetinde ücret verilir. 

REİS — Tadilname yoktur efendim, ikinci madde
yi kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

Dördüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Dahiliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

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

(1) Birinci müzakeresi yetmiş beşinci inikat zabıt 
ceridesindedir, 
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Kanunun Heyeti umumiyeSini reyinize arz ediıyo-i 
rum, kabul edenler lütfen el kaldırsın, 'kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın, kabul edilmiştir, 

7. — Bilumum askeri malullerin terfihine dair 
Kanunun bazı maddelerinin tadili hakkında (1/1106) 
numaralı kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye ve Büt
çe Encümenleri mazbataları, (1) 

REİS — îkinoi müzakeresidir efendim. 

Bilumum Askeri Malullerin Terfihine Dair Olan 
8 Şubat 1341 Tarihli Ve 551 Numaralı Kanunun Ye-, 
dinci Maddesine Bir Fıkra İlâvesiylte On Birimci Mad
desine Merbut, GdtiVel'de Bazı Tadilât İcrasına Dair 

Kantin 
Bilindi Madde — Bilumum askeri malûllerin ter

fihine dair olan 8 Şubat 1341 tarihli ve 551 numaralı 
Kanunun yedinci maddesine berveçhialtı fıkra- ilâve 
edilmiştir : 

Yalnız bir uzvu maktu, m'aduhı veya maluliyeti
nin gayrı kabili salâh olduğu kâtî raporla taayyün 
dden, maluliyetti müdbbede ashabı tekrar muayeneye 
tabi tutulmaz. 

Ancak bu gibi malülînin (dereceli maluliyetlerimin 
toşeddüdü hailinde muayenelerinin icrası usulen kendi 
müracaatlarına vabestedir. 

IREİS — Birindi madde hakkında tadilname yok
tur df endim. Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Mezkûr Kanunun on yedinci 
maddecine merbut cdtveldeki birindi derecenin 3 ve 4 
numaralı fıkraları ıtevhİ'den berveçhi altii tadil edil
miştir : 

Hali hazarda bir vazife veya hareketi askeriye 
ifası .'sırasında ve hali ıseferde hizmdtft askeriye Ve esa
ret esnasında kendi sun'u taksiri olmaksızın herhangi 
bir sdbeple tahassül eden ve b'ir müddet birnarhanede 
tedavi 'olunarak zaiman ve 'tedavi ile şifası mümkün 
olmayan ve başkasının muavenetinle ihtiyaç gösteren 

- melökâtı ak'Üüye bozuklukları: (atehi fcablel miat; felci 
umumîsi meeanin; cinneti maniyaî inhİtaltî ve para
noya; afazi ve emsali İle hamle haricimde altehi hal 
ve tegayyüratı ruhiye gösteren sabalar; iradeyi ka
milen hefluç -blir hale 'getirecek sây imkânını selbeden 
psikasteninin ağır şekli)' 'ile iradî hardkâtı kamilen mu
attal kılan asabi maluliyetler (Zatüldimağı isti-lâMn. 
eşkâli vahiimesi; felci nısfu tulârii veya felci esfeti 
tam, dtraftan ikisini tamamen muattal kılan dumuru 

(1) Birinci müzakeresi yetmiş altıncı inikat zabıt 
ceridesindedir. 
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adalîi müterakki vesair asabı emraz) bünydvî mahi
yette dahi olsalar birinci dereceden tekaüt ve terfih 
olunurlar. 

REİS — Madde hakkında tatilname yoktur, mad
de kabul olunmuştur. 

Üçüncü 'Madde — Mezkûr Kanunun on birindi 
maddesine merbut cdtveldeki derecenin 19 ve 20: nci 
fıkraları ve beşindi derecenin 30, 31, 32 ve 33 numa
ralı 'fıkraları tövbeden berveçtıi- ati tatil ddiimişjür. 

Halihazırda bir vazife veya hareketli askeriye ifa
sı sırasında ve seferde hizmeti askeriye Ve esaret es
nasında kendi sun'u taksiri olmaksızın herhangi bir 
sebeple tahassül Ve tekevvün ederek şahsım harekâtını 
mühim derecede sektedar eden fakat muine ihtiyaç 
göstermeyen ruhî ve asabî maluliyetler : (ZaitüMiimağı 
istilâînin gayrı müterakki -şekli; taSallübü münteşiri 
dîmağî ve nihaî, tasallübü canİbii dumuru adalî; ma
sunu nuha; felç teşennücü; esas sar'a «sar'a nüibatı-
mın hizmleti askeriyeye duhülddn sonra tezahür ettiği 
tahakkuk etmek şarttır.» Nöbatı sar'aviyyüşişekil; da-
ül'raks; ademi intizamr hareketi müterakki; suişekil 
dtralf tevlut ederek sây kabiliyetlini bırakmamış ilti
habı asabı keSire ve buna mümalsil h'is'sî ve harekî te-
gayyürat; felci nısfı tulâmî ve felci esfeli 'gayrı tam; 
dtraftan birini kamilen veya 'ikisini kısimen istilâ eden 
dumuru adalîi müterakki) bünyevî mahiyette dahi 
olsalar dördüncü dereceden tekaüt ve terfih olunur
lar. 

REİS — Madde hakkında, tadilname yoktur, 
madde kabul olunmuştur. 

Dördüncü Madde — İkinci ve üçüncü maddeler
de zikrolunan hastalıklar firenigiden mütevellit oldu
ğu takdirde -altıncı dereceden muameleye tabi tutulur
lar. 

REİS — Madde hakkımda tadilname yoktur, 
madde kabul olunmuştur. ; 

Beşindi Maldde — 'fefciklâl Harbine bilfiil iştirak 
suretiyle 15 Mayıs 1335 tarihinden 'sonra malul kal
mış olanlar da bu kanun ahkâmından müstefit olur
lar. 

REİS — Madde hakkında tadilname yoktur. Mad
de kabul edilmiştik. • . . - ' ' . . • ' 

Altıncı Madde — Bu kanun neşir tarihinden mu
teberdir. 

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

Yedinci (Madde — Bu Kanunun ahkâmını icraya 
Müdafaa! Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 
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REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın, ka
bul etmeyenler el kaldırsın, kabul olunmuştur. 

8. — Posta Kanununun bazı mevaddının tadili 
hakkında (111124) numaralı kanun lâyihası ve Posta 
ve Telgraf Encümeni mazbatası. (1) 

REİS — İkinci müzakeresini yapacağız efendim. 
Posta Kanununun Bazı Maddelerinin Ta'dalline Dair 

Kanun 
Birinci Madde — 26 Teşrinisani 1339 tarihli Pos

ta Kanununun 30 ncu maddesinin saniyen fıkrası ile 
34 ncü, 35 nc!i, 44 ncü 45 nci, 46 ncı maddeleri atideki 
veçhile: tatil edilmiştir. 

Madde 30; — Saniyen yalnız muvazene! umumiye! 
ve hususiye ve mülhak bütçelere dahil imakamatı re's-

"miye arasında ıteati oSüna'n umuru devlete müteallik 
mevaddı muhalbere ile kıymeti mukaddere! mekâtip 
ve kıymetli ve. kıymetsiz posta paketleri. 

REİS — Tad'ilname yoktur. Madde kabul olun
muştur. 

Madde 34. — Alelumum ıteahhütlü. m'evaddın zi
yamdan dolayı idare tarafından mürsile veya mürsi-
lin talehi üzerine ımürselünileyhe tazminat olarak se
kiz yüz kuruş verilir. Tazminat taîdbinde bulunmak
sızın vefat eden mürSiTin hakkı tal'dbİ vârislerine in
tikal etmez. 

REİS — Tadilname yoktur, madde kaibul olun
muştur. 

'Madde 35. — Kıymetli mukaddereli mekâtip ile 
kıymetli ve krymdtsİz poslta pakdtldrinin kısmen veya 
tamamen zıya ve hasarı halinde mürsillerine ve mür-
slllerîn talepleri üzerine mürselünileyhierine zıya Ve 
hasara uğrayan irnifctaon kıymeti hakikiyesi tazmin 
ddilir. Şu kadar ki Ibu tazminat hiçbir ahvalde kıy
metsiz paketler için sekiz yüz kuruşu ve kıymetli me-
(kâtip 'Ve paketler için dahi krymdti ımükaddereyi teca
vüz edemez. Bu nevi mtiraseîâtın tazminatlarını ta
lep düneksizin vefat eden mürsillerin hakkı talepleri 
vârislerine intikal eder. Esham-ve tahvilâtın 'kıymeti 
hakikiyesi, bunların postaya tevdi edildikleri gün İs
tanbul borsasındaki fiyatlarıdır. . Tazminatın tediye 
edilen müraselâtın yalnız nakliye ücretleri ashabına 
iade olunur. Ücrdti îtemİniye iade edilmez. 

REİS — Madde hakkında tadilname yoktur, mad
de kaibul edilmiştir. 

Madde 44. — Posta vesalir bu makule vasıtalara 
tevdii olunan mdkâtM imha veya kuşat eden ve ettî-

(1) Birinci müzakeresi yetmişyedinci inikad za
bıt ceridesindedir. 
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ren m'emur ve bilhassa ..bundan malumatı olan posta 
memurları Türk Ceza Kanununun ahkâmı mucibince 
mücazat olunurlar. 

REİS — Tad'ilname yoktur, madde kaibul olun
muştur. 

Madde 45. — Bir mdktüp veya açık muhabere 
Varakasının vücut veya münderecatı hakkında mesağı 
kanunî haricinde ifşaatta bülunian posta memurları 
Türk Ceza Kanunu mucibince mücazat olunur. 

REİS — Madde hakkında tadilname yoktur, mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 46. ;— Aharın namına gelen muraselâtı 
hile ve desise ile postatıanelerden ahz edenler ve işbu 
muraselâtı. bilerek veren Memurlar Türk Ceza Ka
nunu mucibince mücazat olunurlar. 

REİS — Madde hakkında tadilname yoktur, mad
de ka'bull olunmuştur. 

.İkinci Madde — İşbu kanun neşri tarihinden mu
teberidir. 

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

Üçüncü Madde — İşbu kanunun ahkâmını Ücraya 
Dahiliye Vekili memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumisini tayini esami ile reyi
nize arz ddiyorum, reyleridizi istimal buyurun. 

9. — 16 Nisan-1339 tarih ve 336 numaralı Ka
nunun birinci maddesine bir fıkra tezyili hakkında 
(1/876) numaralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe 
Encümenleri mazbataları. (1) 

REİS— İkinci müzakeresi yapılacaktır efendim. 
İhtiyacı Umumiye İçin Celp Olunacak Madenî Bo
ruların Gümrük Resminden Muaıfiydti Hakkındaki 

16 Şubat 1339 Tarihli Kanuna Müzeyyel Kanun 
Birinci Madde — İhtiyacaltı umumiye için celp 

olunacak madenî (boruların (gümrük resminden mua-
fiydti hakkındaki 16 Nfean 1339 tarihli Kanunun (bi
rinci maddesine fıkrai aitfye tezyiil olunmuştur : 

«Belediyelerce doğrudan doğruya hariçten mu
bayaa ve celbedilen ve gümrüklerce muamelei kay
diyeleri belediyeler namına icra kılınan itfaiye alât 
ve edevatı, arabaları ve teferruatı dahi gümrük itha
lât resminden müstesnadır.» 

REİS — Madde hakkında tadilname yoktur, mad
de kabul olunmuştur. 

(1) Birinci müzakeresi yetmiş yedinci inikat za
bıt ceridesindedir, 
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İkinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmım icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul eitimey enler el kaldırsın... Kalbul olunmuştur. 
. Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile re
yinize arz ediyorum. Lütfen reylerimizi istimal buyu
runuz. 

10. — Konya Mebusu Refik Bey ve rüfekasının; 
Kayseri şehrinin su, elektrik, mezbaha tesisatı için 
mahalli belediyesince akdedilecek üç yüz bin liralık 
istikraza hükümetçe kefalet edilmesi hakkında (2/652) 
numaralı teklifi kanunisi ve Bütçe Encümeni Maz
batası. (1) 

REİS — ikinci müzakeresi yapılacaktır. 
Kayseri Belediyesince Üç Yüz Bin Liralığa Kadar 
Akdedilecek İstikraza Hazinenin Kefaletine Dair 

Kanun 
Birinci Madde — Kayseri şehrinin su, elektrik ve 

mezbaha tesisatı için Kayseri Belediyesince üç yüz 
bin liralığa kadar akdedilecek istikraza gösterilecek 
teminat mukabilinde hazine namına kefalete Maliye 
Vekili mezundur. 

REİS — Madde hakkında tadilname yoktur, Ka
bul olunmuştur. . 

İkinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. _ 

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

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

REİS — Tadilname yoktur, kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile re

yinize arz ediyorum. Kabul edenler beyaz, kabul et
meyenler kırmızı rey varakası versinler. 

11. — Kurtarılan memleketlerin bazılarındaki 
gayrimenkul emval için işgal zamanında ve işgalden 
sonra verilen vesaikin sureti kabulü hakkında (1/904) 
numaralı kanun layihası ve Tapu ve Bütçe encümen
leri' mazbataları. (2) 

(1) Birinci müzakeresi yetmiş yedinci inikat za
bıt ceridesindedir. 

(2) Birinci müzakeresi yetmiş yedinci inikat zabıt 
ceridesindedir. 

İşgale Uğrayan Bazı Mahallerde Vuku Bulan Mua
melatı Tasarrufiye Halkkında Olunacak Muameleye 

Dair Kanun 
Birinci Madde — Edirne, Kırklareli, Tekirdağı 

vilayetleriyle Gelibolu, Bozcaada ve İmroz kazala
rında ve Çatalca Kazasının işgale maruz kalan kıs
mında kâin emvali gayrimenkulenin muamelatı ta-
saraufiyesime dair işgal müddetince Yunan memurları 
veya müftüler tarafından tanzim veya tasdik kılman 
bey ve ferağ vesaikinin sıhhati mahallen icra kılına
cak tahkikat ile tebeyyün eylediği takdirde biMıarç 
mutasarrıfı lâhıkları namına tebdilen tapu senedi ita 
kılınır. 

REİS — Tadilname yoktur, kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Bu kanun hükmü Bozcaada ve 
İmroz kazalarında tarihi istirdatlarına ve birinci mad
dede, mezkûr diğer mahallerde 1 Eylül 1338 tarihine 
kadar cereyan eden muamelatı tasarrufiyeye münha
sırdır. 

REİS — Taıdlname yoktur, kabul edilmiştir. 
Üçüncü Madde — Bu kanunun hükmü iki sene 

müddetle canidir. 
REİS —• Tadilname yoktur, kabul edilmiştir. 
Dördüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 

. Maliye Vekili memurdur. -
REİS — Tadniname yoktur, kabul edilmiştir. 

Kamunun heyeti umumiyesini reye arz ediyorum. 
Kabul edenler el kaldırsıln... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, ruznamenin yedinci maddesinin müzake
resine geçiyoruz. 

12. — Sayım Kanununun altıncı maddesini 
muaddil Kanuna bir madde tezyili hakkında (1 /l 190) 
numaralı kanun layihası ve Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları. 

REİS — Okunacaktır efendim. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet Müsteşarlığı 12.5.1927 

Adet : 6/1922 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celdlesine 

12 Şubat 1340 tarih ve 410 numaralı Sayım Ka
nununun altıncı maddesini muaddil 829 numaralı 
Kanuna zeylen Müdafaai Milliye Vekâleti Celilesince 
tânzim edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 8 Mayıs 
1927 tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı 
tasvip olunan kanun layihasiyle esbabı mucibe maz
batasının musaddak sureti lef fen takdim olunmuştur. 

493 — 
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Mulktezasmın ifasına ve neticesinin işarına mü
saade buyürulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
ismet 

Esbabı Mucibe * 
Ordu (kadrosuna daihiil hayvanat ile vazifeye mün

hasır zabıtan malı zati bindklerimn kanunu mahsus 
mucibince sayım resmine tabi olmaları; bütün miri 
emvali menkule ve gayrimenikulenin sahibi hakikisi 
Hazinei Maliye olmasına binaen eşkalin muhafaza
sı için fuzuli birtakım muamelatı ve dolayısiyle kad
roların mahremiyetimi ihlal gibi büyük bir mahzuru 
intaç eyleyeceği nazarı dikkate alınarak bu bapta bir 
kararı tefsiri talep edilmişti. 'Büyük Millet Meclisi 
Kavanini Maliye Encümeninin de mütalaatımızı 
müeyyet merbut mazbatasında, esasen nofctai naza
rımıza tamamen iştirak edilmiş olmakla beraber ka
nun ifadesinin mutlak olduğu ve (binaenaleyh bu bap
ta bir kamun, layihasının tertip ve tarizimi lüzumu tas
rih edilmektedir. 

Buna binaen geerk marelarz hayvanattan ve ge
rek hazar ve seferde İhtiyacatı askeriye için orduya 
mal edifcrdk peyderpey sarfedilmek üzere elde bulun
durulmakta olan diğer hayvanat ve mevaşiden resim 
alınmamasını mübeyyin işbu kanun layihası tanzim 
ve takdim kılınmıştır efendim. 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 23.5.1927 

Maliye Encümeni 
Adet 

Karar Numarası : 96 
Kayış Numarası : 1/1190 

Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

12 Şubat 1340 tarih ve 410 numaralı Sayım Ka
nununun altıncı maddesini muaddil 729 numaralı 
Kanuna zeylen Müdafaa! Milliye Vekâletince tanzim 
kılınıp Başvekâleti Celflenin 12 Mayıs 1927 tarih ve 
(6/1922) ınumaralı tezkeresiyle Meclisi Âliye bittalk-
dim Encümenimize havale buyrulan kanun layihasiyle 
esbabı mucibe mazbatası tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümetin teklifi varit ve musap görülmekle mez
kûr (kanun layihası Encümen'imizce aynen kabul edil
miştir. Bermucibi havale Bütçe Encümenine takdim. 

Maliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Beyazıt Ankara 
Şefik 
Aza Aza 

Diyarbekir Konya 
Mustafa 

Aza 
Kırklareli 

Şevket 

Aza 
Kocaeli 
Ragıp 

Türkiye Büyük 
Meclisi 

Millet 

Bütçe Encümeni 
Karar Numarası 

Kayıt Numarası : 
: 198 
1/1190 

Aza 
Ordu 

Hamdi Bey 
İmzada bulunmadı 

Aza 
Karesi 

Mehmet Cavit 

Bütçe Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
12 Şubat 1340 tarihli ve 410 numaralı. Sayım Ka

nununun altıncı maddesini muaddil 729 numaralı Ka
nuna zeylen tanzim edilerek Başvekâletten varit olan 
ve 16.5.1927 tarihinde Maliye ve Bütçe encümenle
rine havale buyrulan İayihai kanuniye Maliye Encü
meni Mazsbatası ile birlikte Encümenimize tevdi kı
lınmakla Müdafaai Milliye ve Maliye vekilleri hazır 
oldukları halde mütalaa ve tetkik olundu. 

Zabıtana binek hayvanı tedarik eylemek mecbu
riyeti kanunen tahmil edilmiş bulunduğu ve bu hay
vanatın yemi devletçe temin edildiği halde kendilerin
den sayım vergisi talep olunması Encümen'imizce de 
muvafık görülmemiş ve ancak sayım vergisinden is
tisna için yeni bir çığır açılmamak ve ordu hayvanatı 
haikkinda olduğu gibi hakkı rükûba malik zabitanın 
kanunen besleyebilecekleri" hayvanlarına ait sayım 
vergilerinin de Müdafaai Milliye Bütçesinin 716 ncı 
faslının üçüncü muytabiye maddeErnden tesviyesi 
muvafık görülmüş ve İayihai kanuniye bu dairede 
tadilen bilikabul müstacelen müzakeresine müsaade 
buyrulmak istirhamı ile Heyeti Celileye arz olunmuş
tur. 21 Haziran 1927 

Reis 
Çatalca 
Şafcir 
Kâtip 
Konya 
Fuat 

Diyarbekir 
Şeref 

Gaziantep 
.̂hmet Hamdi 

Giresun 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 
Ali Cenaoi 

izmir 
Ahmet Münir 

Çorum 
Mühendis Ziya 

Kütahya 
Faik 

Musa Kâzım 
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Hükümetin Teklifi 
12 Şubat 1340 tarih ve 410 numaralı Sayım Ka

nununun altıncı maddesini muaddil 729 numaralı 
Kanuna müzeyyel Kanun : 

Birinci Maıdde — Hakkı riikûba malik zabitanın 
bindk hayvanlarından sayım resmi istiyfa olunmaz. 

İkinci Madde — İşbu kanun 1926 senesi martının 
birinci gününden itibaren meridir. 

Üçüncü Madde — işbu kanunun icrayı ahkâmına 
Müdafaai Milliye ve Maliye vekilleri memurdur. 
8 Mayıs 1927 

Başvekil Adliye Vekili 
ismet . Mahmut Esat 

Müdafaai Milliye Vekili . . Bahriye Vekili 
Recep ihsan 

Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 
Hasta Tevfük Rüştü 

Maliye Vekili Maarif Vekili ' 
Mustafa Abdülhalik Mustafa Necati 

Nafıa Vekili Ziraat Vekili 
Behiç Mehmet Salbri 

Ticaret Vekili Sıihhiye ve Muaveneti 
Mehmet Sabri İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 
Bütçe Encümeninin Tadili 

Hakkı rükûba malik zaJbitanın zati binek hayvan
larının sayım vergisinin sureti tesfiyesine dair kanun 
layihası : 

Birinci Madde— Bilumum Ordu hayvanatı mi-
sillu rükûp hakkına malik zalbitanm kanunen muay
yen binek hayvanlarunm sayım vergisi 1927 Müdafaai 
Milliye Vekâleti Bütçesinin 716 ncı levazımı askeriye 
faslının üçüncü muytabiye maddesinden tesviye ve 
mahsup olunur. 

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

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Müdafaai Milliye Ve Maliye vekilleri memurdur. 

REİS — Efendim, ıbunun müstaceliyetle müzake
resi teklif edilmektedir. Kabul edenler el kaldırışın... 
Kaibül etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kamunun heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Halkkı Rüıkûba Malk Zabıtanın Zati Binek Hayvan

larının Sayım Vergisinin Sureti Tesviyesine Dair 
Kanun 

Birinci Madde — Bilumum ordu hayvanatı mi-
sillu rükûp hakkına malik zabitanın kanunen muay

yen binek hayvanlarının sayım vergisi 1927 Müdafaai 
Milliye Vekâleti Bütçesinin 716 ncı levazımı askeriye 
faslının üçüncü muytabiye maddesinden tesviye ve 
mahsup olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... iKabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

İkinci Madde — Bu kanun 1 Haziran 1927 tari-
hiiniden muteberdir. 

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

Üçüncü Madde — ıBu kanunun ahkâmını icraya 
Müdafaai Milliye ve . Maliye vekilleri memurdur. 

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

Efendjim, kanunun heyeti umumiyesini tayini esa
mi ile reye arz ediyorum. Reylerinizi istimal buyuru
nuz. 

Efendim, dün tevzi edilmiş olan bazı layihalar da 
vardır, müsaade buyurulursa bunları da müzakere 
edelim. (Müstaceliyetle sesleri) 

YUSUF BEY (Denizli) — Müstaceliyetle muza-
kerelerini teklif ederiz. 

13. — Denizli Mebusu Yusuf ye Burdur Mebusu 
Hüseyin Baki beylerin, ilkmektep muallim ve mua
vinleri hakkındaki Kanunun tadiline dair (2/605), 
(2/607) numaralı teklifi kanunileri ve Maarif ve Da
hiliye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Okunacaktır. 
17.12.1926 

İlkmdktep Muallim ve Muavinleri Hakkındaki 20 
Mayıs 1926 Tarih ve 842 Numaralı Kanunun İkinci 

Maddesine Bir Fıikra İlavesine Dair 

Riyaseti Celileye 
İlkmektep muallim ve muavinleri hakkınidaki 

20 Mayıs 1926 tarih ve 842 numaralı Kanunun bi
rinci ve ikinci maddeleri mucibince elyevm muallim 
muavini olanlar meyanınlda Olup beş, senelik idadi ve 
ona muadil diğer mekâtibin son sınıflarında iken si
lâh altına alınarak mücaidelei milliye ve İstiklâl mu
harebelerinde ihtiyat zabitliğiyle hizmeti askeriyeleri
ni ifa eylemeleri dolayıısıiyle ikmali tahsil edemeyen
lerin dahi muallim addedilmeleri muvafıkı madelet 
görüleceğinden mezkûr kanunun ikinci maddesinin 
«hizmsti geçmiş olanları» cümlesinden sonra atideki 
fıkranın ilavesini teklif ederim efendim. 

Burdur 
Hüseyin Baki 
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Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

25 Kânunuevvel 1926 

Mekteplerinin son sınıfından alınıp orduya sevk-
edilen ve umumi seferberlik ile İstiklâl muiharebatın-
da cephelerde vazifei vataniyelerini ifa eden ve el-
yevm muallim bulunan ihtiyat zabitanından bazıla
rımdan aldığımız mektuplarda on yedi yaşlarında si
lah altına celp ve davet edilerek senelerce nurlu bir 
mefkure uğrunda çarpışarak vazifei milliye ve vata
niyelerini ifa ederek memleketlerine avdet ettikleri 
halde elyevm kendileriyle beraber aynı 'sınıfta mek
tepte çalışan arkadaşları tevellüt itibariyle o zaman 
hizmeti askeriyeye alınmamış ve bu itibarla mektep
lerini ikmal ederek kanunların gösterdiği her hedefe 
yürümek ve kıdem itibariyle terfih edilmek buluyor-
larken kendileri mekteplerinin son sınıfından* silah al
tına davet ödüm elerinden .mesleklerinde kıdem sahibi 
olamamalarından terfih ve terakki gibi nimetlerden 
mahrum kaldıklarını ve kendilerinin Filistin ve Suri
ye, Irak ve Garp cephelerinde sebkeden hidemat ve 
büyük mazilerinin ve mekteplerde geçirdikleri mefku
reli senelerin unutulmuş ve aynı zamanda cephe gör
meyen ve askere gitmemiş bulunan rahat ve huzur 
ile mektebi ikmal ederek memlekete ifayı vazife sure
tiyle kıdem kesibedenler her hususta tercih ve terfih 
edilmekte ve s'aMfülarz müdafaai memleket uğrunda 
vazifei vataniyelerini ifa edipte bu yüzden ikmali 
tahsilden mahrum kalan kendilerine «siz mektepten 
mezun değilsiniz, kıdeminiz yoktur» diyerek bu kıy-
metılıi Türk çocuklarının mağdur edildikleri iş'ar ve 
şikâyet edilmekte olmasına ve ledelteemrnül iş'aratı 
vakıanın cidden muhik ve nefsüemre muvafık oldu
ğu kanaati hâsıl olduğundan darülmualliminin son 
sınıfımda olupta gerek umumi seferberlikte ve gerek 
istiklal muharebatında cephei harplerde askerlik va
zifesini ifa eden ihtiyat zabitlerinin emsallerinden ge
ri kalmamaları ve" istikballerinin söndürülmüş olma
ması için cephelerdeki sebkeden fedakârane hizmet
lerine mükâfaten daıülmuallimin mezunu addedilme
leri ve kendilerine mensup oldukları mekteplerce da-
rüîmuallimin şehadetnamesi itası ve şeraiti mezkûreyi 
haiz bulunanların emsaliyle beraber maaş alabilme
leri için askerlikte geçirdikleri müddeti hizmetlerinin 
kıdemlerine ilavesi suretiyle maaş itası lazım gelece
ğinden 20 Mayıs 1926 tarih ve sekiz yüz kırk iki nu
maralı Kanunun berveçhi ati tadilini teklif eylerim. 

Denizli Mebusu 
Yusuf 

Türkiye Büyük Millet ' 
Meclisi 15.1.1927 -

Maarif Encümeni 
Karar Numarası : 7 
Kayıt Numarası : 8 

Maarif Encümeni Mazbatası 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

Muallim, mektebi veya beş senelik idadiyi ikmal et
meden silah altına alınıp ta ihtiyat zabiti olan mual
lim muavinlerinin muallim addedilmeleri hakkında 
Burdur Mebusu Hüseyin Baki ve Denizli Mebusu 
Yusuf beylerin teklifi kanunileri hemen aynı mesele 
hakkında olduğu için tevhit edilerek Maarif Müste
şarının huzuruyla tetkik ve müzakere edildi. 

Bu gibilerin hiçbir kayda tabi olmayarak mual
lim kaydedilmeleri muvafık görülmemiştir. Ancak 
muallim muavinleri hakkında şimdiye kadar cari olan 
usul ve talimattan bunların da istifade etmeleri la
zımdır. Gerek muallim melkteplerinin herfıanıgi bir 
sınıfından, gerek eski idadilerin son sınıfından silah 
altına alınmaları dolayısiyle ikmali tahsil edemeyen 
ve bugün muallim muavini olarak istihdam edilenle
rin muallim mektebinde görmedikleri derslerden im- . 
tihan vermek şartı ile muallim olmalarım kabul et
mek ve bu bapta mevcut kanunların ruhuna uygun 
bir hareıket olmuş oluyor. 

Bu mülahazaya binaen Encümenimizce tadilen 
kaibul edilen maddeler Heyeti Umumiyenin tasvibine 
arz olunur efendim. 

Reis 
Samih Rifat 

Kâtip 
Refet 

Aza 
Sivas 

Rahmi 

Aza 

Mazbata Muharriri 

Aza 
Afyon 

izzet Ulvi 

Urfa 
Refet 
Aza 

Aza 
Çankırı 
Talat 

Aza 
Naim Cazını 
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Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 23.1.1927 

Dahiliye Encümeni 
Adet 

Karar Numarası : 31 
Kayıt Numarası : 2/605, 2/607 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
Muallim mekteplerinin herhangi sınıfı ile eski 

idadilerin son sınıfından silah altına alınarak ihtiyat 
zabiti olan muallim muavinlerinin muallim addedil
meleri hakkında Burdur Mebusu Hüseyin Baki Beyle 
Denizli Mebusu Yusuf Beyin teklifi kanunileri ve 
Maarif Encümeni Mazbatası tetkik ve müzakere 
olundu. 

Tahsillerinita derecesi itibariyle muallimliğe ehil 
vaziyette iken silah altına alınan ve orduda ihtiyat 
zabitliği ile tevsii malumat eden bu kabil muallim 
muavinleri ayrıca imtihan verdikten sonra muallim 
olabilmeleri evlevıiyetle caiz olacağından teklifi vaki 
ve Maarif Encümeni Mazbatası Encümenimizce de 
muvafık görülmüş ve berveçhi ati maddei kanuniye 
Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arz olunmuştur. 

Dahiliye Encümeni Mazbata Muharriri 
Reisi Namına - Kayseri 

Tekirdağı Ahmet Hilmi 
M. Faik 

Kâtip Aza 
îzmir Süleyman Sırrı 
Aza Aza 

Çorum îzmir 
ismail Kemal Ahmet Münir 

Aza 
Karesi 

Ali Şuuri 

Burdur Mebusu Hüseyin Baki Beyin (Teklifi 
ikinci maddeye hizmeti geçmiş olanlar cümlesin

den sonra ilave edilecek fıkra ile beş senelik idadi 
ve ona muadil mekâltibin son sıhıflarında iken silah 
altına alınarak ikmali tahsile muvaffak olamayanlar 
meyanında terhislerinden sonra muallim muavini ola
nak müstahdem bulunan ihtiyat zabitleri dahi mual
lim addedilirler. 

Denizli Mebusu Yusuf Beyin Teklifi 
Madde 1. — DarülimualHminin üçüncü ve daha 

aşağı sınıfları talebesinden olup ta harbi umumide 
ve İstiklal muharebatında görülen lüzum üzerine si
lah altına alınarak cephei harplerde vazifei askeriye 
ve vataniyelerini fedakârane ifa eden ihtiyat zabita-
nıhın dahi muallim addedilerek bunların da geçirdik

leri müddeti hizmetin kıdemlerine ilave ve ol surette 
şehadetname ita ve. maaş verilir. 

Madde 2. — îşbu kanunun icrasına Maarif Ve
kili memurdur. 

Madde 3. — işbu kanun'tarihi neşrinden mute
berdir. 

Maarif Encümeninin Tadili 
Madde 1. — Eski idadilerin son sı'mfı ile mual

lim mekteplerinin herhangi bir sınıfından silah altına 
alınmaları dolayısiyle ikmali tahsil edemeyen ve bu
gün bilfiil muallim muavini olarak ifayı hizmet eden
ler, muallim mekteplerinde görmedikleri derslerden 
imtihan vererek muallimlik şehadetnamesi alırlar. 

Madde 2. — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Madde 3. — Bu kanunun ahkâmını icraya Maarif 
Vekili memurdur. 

Dahiliye Encümenin Tadili 
Madde 1. — Eski beş senelik idadilerin son sınıfı 

ile muallim mekteplerinin herhangi bir sınıfından 
silah altına alınmaları dolayısiyle ikmali tahsil ede
meyen ve bugün bilfiil muallim muavini olarak ifayı 
hizmet edenler, muallim mekteplerinde görmedikleri 
derslerden imtihan vererek muallimlik şehadetnamesi 
alabilirler. 

Madde 2. — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. "• - • . 

Madde 3. — Bu kanunun ahkâmı'm icraya Maarif 
Vekili memurdur. 

Riyaseti Celileye 
Burdur Mebusu Hüseyin Baki, Denizli Mebusu 

Yusuf beylerin Encümene tevdi buyrulan kanuni tek
lifleri; Büyük Millet Meclisinin izhar buyurduğu ka-
naata uygun olarak daha umumi bir şekilde tespit 
edilmiştir. 

Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arz olunur 
efendim. . 

Reis Mazbata Muharriri 
Urfa -
Refet 

Kâtip Aza 
Refet Trabzon 

Abdullah 
Aza Aza 

Konya Afyon 
Naim Hazım izzet Ulvi 

Aza Aza 
Kastamonu 

Velet 
Aza 
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Ilkmektep Muallim Muavinlerine Ait 20 Mayıs 1926 
Tarihli Kanunun İkinci Maddesine Bir Fıkra İlavesi 

Hakkında Kanun 

Birinci Madde — Ilkmektep muallim ve muallim 
muavinlerine dair 482 numaralı ve 20 Mayıs 1926 
tarihli Kanunun ikinci maddesine aşağıdaki fıkra 
ilave edilmiştir : 

«Her ne suretle olursa olsun hizmeti beş seneye 
baliğ olamayan muallim muavinlerinden meslek 
dersleri imtihanında muvaffak olanlar dahi muallim 
addolunurlar.» 

İkinci Madde — Bu kanun neşir tarihinden mu
teberdir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maarif Vekili memurdur. 

REİS — Efendim bu layihanın müstacelen müza
keresini kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? 

Maddelere. geçilmesini kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Ilkmektep Muallim ve Muallim Muavinlerine Ait 20 
Mayıs 1926 Tarihli Ka'nunun İkinci Maddesine Bir 

Fıkra İlavesi Hakkında Kanun 

Birinci Madde — Ilkmektep muallim ve muallim 
muavinlerine dair 482 numaralı ve 20 Mayıs 1926 
tarihli Kanunun ikinci maddesine aşağıdaki fıkra 
ilave edilmiştir. 

«Her ne suretle olursa olsun hizmeti beş seneye 
baliğ olamayan muallim muavinlerinden meslek 
dersleri imtihanında muvaffak olanlar dahi muallim 
addolunurlar^» 

REİS — Mütalaa var mı? (Hayır sesleri) Kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maarif Vekili memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini reye arz ediyorum. 
Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 
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Ruznamenin dokuzuncu maddesinin müstacelen 
müzakeresi teklif olunmaktadır, kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir, 

14. — Urfa Mebusu Refet Beyin; Maarif Teşki
lâtına Mütedair Kanunun 16 ncı maddesinin tadili 
hakkında (2/628) numaralı teklifi kanunîsi ve Maa
rif Encümeni mazbatası; 

REİS — Okunacaktır efendim : 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Bir memurun Devlet memuriyetinde geçirdiği sene

ler o memurun hizmetini teşkil eder. Memurlar, an
cak kıdemlerine göre maaşlarına vaki olacak zamlar 
ile sevindirilir. Sebepsiz bu haktan onları men etmek 
hiçbir memlekette görülmemiştir. Geçen sene Maarif 
teşkilâtına dair _ kanun Maarif ve Muvazene Encü
menlerinde müzakere edilirken, memleketin muallime 
olan ihtiyacı nazarı dikkate alınarak Maarif haricin
deki hizmetlerin muallimlik kıdemine zam edilmeme
si muvafık görülmüştü. Bu, arz olunan bir ihtiyaç do-
layısiyle bilıs'tırar kabul edilmişti. Maarif Encüme
ninde maddeler tespit edilirken sekizinci maddenin ni
hayetine (...Maarif hizmeti haricinde diğer bir vazife 
alarak muallimlikten çekilenler, yeniden muallimlik 
mesleğine avdet ettikleri takdirde evvelce muallimlik
te geçirdikleri hizmet müddetlerine göre müstahak 
oldukları maaşı alırlar. Maarif mesleği haricinde ge
çen devlet memuriyeti müddetleri muallimlik kıdemi
ne zammedilmez.) Şekli kabul edilmişti. Muvazenei 
Maliye Encümeninde de aynı kaydın kabul edildiği, 
mezkûr Encümende cereyan eden müzakerelerden an
laşılmıştı. Fakat, Maarif Encümeni tarafından tespit 
edilen on altı madde, hükümlerin bazıları ayrı ayrı 
maddelerde gösterilmek üzere Muvazene Encümenin- • 
ce yirmi yedi maddeye ayrılırken her nasıl ise on al
tıncı madde (...muallimlikten çekilen ve bilâhare mu
allimliğe gelmek isteyen kimselerin eski kıdemleri na
zarı itibare alınmaz.) Şeklinde yazılmıştır. Yirmi se
ne, daha az veya daha çok sene hizmet etmiş olan 
bir memurun hangi bir sebeple vazifesinden velev 
kısa bir müddet ayrılıp da tekrar avdetinde geçen bu 
hizmetlerinin nazarı itibare alınmaması o memur için 
bir felâkettir. Yirmi sene çalışan bir memura, yirmi 
senelik hizmetinin mahvolduğunu tebliğ etmek çok acı
dır. Hükümeti Cumhuriyemizin memurlar hakkında 
böyle bir şekli kabul etmeyeceğini şüphesiz bilirim. 
Hukuku muktesebeyi zıyaa uğratan ve bu yüzden yüz
lerce muallimin bihakkın şikâyetini mucip olan Maa
rif Teşkilâtına dair Kanunun on altıncı maddesinin aşa-
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gıda gösterildiği veçhile tadilen kabulünü istirham 
ederim. 

Urfa Mebusu 
Refet 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 23.2.1927 

Maarif Encümeni 
10 Karar Numarası * 
8 Kayıt Numarası 

Maarif Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Maarif Teşkilâtına Dair Kanunun on altıncı mad
desinin tadili hakkındaki teklifi kanunî Encümenimiz
de tetkik ve müzakere olundu : 

Memleketin muallime olan ihtiyacını gözönüne ge
tiren Türkiye Büyük Millet Meclisi geçen sene iki 
kanun kabul etmişti. Bunlardan biri Maarif Teşkilâ
tına dair, diğeri ilkmektep muallim ve muallim mua-

. vinterine ait kanundur. 
Her iki kanunda beklenilen gaye mevcut muallim

leri meslekten kaçırmamak ve evvelce gerek maaş az
lığı gerek sair sebeplerle meslekten ayrılmış muallim
lerin de yeniden mesleğe girmelerini temin etmek idi. 
Halbuki tadili teklif edilen on altıncı maddenin son 
fıkrası, takip edilen gayeye uygun değildir. Bu se
beple Encümenimiz maddenin tadilini muvafık gör
müştür. Heyeti Umumiyenin tasvibine arz olunur efen
dim. 

Reis Mazbata Muharriri Namına 
Biga . Urfa 

Hini imzada bulunmamıştır. Refet 
Kâtip Aza 
Urfa Ergani 

Refet Kâzım Vehbi 
Aza Aza 
Sivas Konya 

Rahmi Naim Hazım 
Aza Aza 

Afyönkarahisarı Kastamonu 
İzzet Ulvi Velet Çelebi 

Aza 
Trabzon 
Abdullah 

Urfa Mebusu Refet (Beyin Teklifi 
Maarif Teşkilâtına Dair Kanunun On Altıncı 

Maddesini Muaddil Kanun 
Madde 1. — Maarif mesleğinin herhangi bir şu

besinde idari vazife ifa eden muallimlerle mebus ve 
asker olanların müddeti hizmetleri muallimlik kıdem

lerine zammolunur. Ancak muallimlikten çekilen ve 
bilâhare muallimliğe gelmek isteyen kimselerin Maarif 
mesleği haricinde geçirdikleri müddetler kıdemlerine 
zam edilmez, 

Bu gibiler evvelce muallimlikte geçirdikleri hiz
met müddetlerine göre müstehak oldukları maaşı alır
lar. 

Madde 2. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

Madde 3. — Bu kanunun ahkâmını icraya Maarif 
Vekili memurdur. 

Maarif Encümeninin Tadili 

Maarif Teşkilâtına Dair Kanunun On Altıncı 
Maddesini Muaddil Kanun 

Madde 1. — 22 Mart 1926 tarih ve 789 numaralı 
Maarif Teşkilâtına Dair Kanunun on altıncı madde
si aşağıdaki veçhile tadil edilmiştir : 

Maarif mesleğinin herhangi bir şubesinde idarî va
zife ifa eden muallimlerle mebus ve asker olanların 
hizmeti müddetleri muallimlik kıdemlerine zammolu
nur. Ancak muallimlikten çekilen ve sonradan mual
limliğe gelmek isteyen kimselerin maarif mesleği ha
ricinde geçirdikleri müddetler kıdemlerine zam edil
mez. Bu gibiler evvelce maarifte geçirdikleri hizmet 
müddetlerine göre müstehak oldukları maaşı alırlar. 

Madde 2. — Bu kanun neşir tarihinden muteber
dir. 

Madde 3.—Bu kanunun ahkâmını icraya Maarif 
Vekili memurdur. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın.... Kabul edilmiştir. 

Maarif Teşkilâtına Dair Kanunun 
On Altıncı Maddesini Muaddil Kanun 

•' Madde 1. — 22 Mart 1926 tarih ve 789 numaralı 
Maarif Teşkilâtına dair Kanunun on altıncı madde
si aşağıdaki veçhile tadil edilmiştir : 

Maarif mesleğinin herhangi şubesinde idarî vazife 
ifa eden muallimlerle mebus ve asker olanların hizme
ti müddetleri muallimlik kıdemlerine zam olunur. An
cak muallimlikten çekilen ve sonradan muallimliğe 
gelmek isteyen kimselerin maarif mesleği haricinde 
geçirdikleri müddetler kıdemlerine zam edilmez. Bu 
gibiler evvelce maarifte geçirdikleri hizmet müddetle
rine göre müstehak oldukları maaşı alırlar, 

REİS — Mütalaa var mı? 
AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Efendim 

izahat versinler. Bu maddede niçin muallimlik kıdem 
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zammından istifade edilmektedir? Yani muallimlik bil- | 
fiil yapılmadığı halde kıdem zammı niçin bahsedil
mektedir. 

REFET BEY (Urfa) — Efendim Maarif Teşkilâ
tına dair Kanunun 16 ncı maddesi iki fıkrayı ihtiva e-t I 
mektedir. 'Birinci fıkra aynen olduğu gibi ipka edil- I 
mistir. I 

İşbu fıkra maarif mesleğinin herhangi şubesinde I 
idarî vazife ifa eden muallimlerle mebus ve asker j 
olanların hizmeti müddetleri muallimlik kıdemlerine 
zammolunur. Bu tebdile uğramamıştır.. Eski kanunun I 
birinci fıkrasıdır ve aynen ipka edilmiştir. İkinci fık
rası tadil edilmiştir ki bu da hukuku müktesebeyi sı- I 
yanettir. 

REİS — Başka mütalaa var mı? (Hayır sesleri) I 
Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 

kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
ıMadde 2. — Bu kanun neşir tarihinden muteber- I 

dir. 
fREÎS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et

meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Madde 3. •— ıBu kanunun ahkâmını icraya Maa- I 

rif Vekili memurdur. I 
REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka- I 

bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. I 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. I 

Efendim Ruznamenin 10 ncu maddesinin müsta- I 
çelen müzakeresi teklif edilmiştir. Kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

15. —Rüsumu şehbenderi tarifesinin tadili hakkın
da (11İ180) numaralı kanun lâyihası ve Hariciye, Ma- J 
liye ve Bütçe Encümenleri mazbataları. 

REİS — Okunacaktır efendim : [ 

Türkiye Cumhuriyeti I 
(Başvekâlet 10.5.1927 
Müsteşarlığı I 

Adet 
2/18.72-

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine I 
Rüsumu şehbenderi tarifesinin ta'dili hakkında I 

Hariciye Vekâleti Celilesince takdim esdilen ve icra J 
Vekilleri Heyetinin 4 Mayıs 1927 tarihli içtimaında 
tezekkür ve Meclsi Âliye arzı tasvip olunan kanun I 
lâyihası ile esbabı mucibe mazbatasının musaddak su- I 
reti löffen takdim olunmuştur. | 

Muktezasının ifasına ve neticesinin i§'arına müsa
ade buyruîmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
i 927 senesinden beri mer'i olan Rüsumu Şehben

deri Tarifesi, o vakit memali'ki şarkiyede salâhiyeti ka-
zaiyeyi haiz olan Fransız kbnsbl'otöları tarifesinin 
ekser mevaddı aynen tercüme ve bazı mevaddı iktibas 
edilmelk suretiyle tertip edilmiş olduğu cihetle ekser 
aksamı bittabi tatbik olunamamış ve tarihi tertibin
den beri güzeran olan müddet zarfında şehbenderlik
lerin vezaifine taalluk eden kavanin ve nizamat ah
kâmı tegayür eylediğinden elye'vm büsbütün kabiliyeti 
'tatbikiyesi kalmamıştır. Filhakika şehbenderler ifasiy-
le mükellef olduğu vazaifi idariye ve siyasiyeden maa
da Sulh Hâkimi ve hakem sıf atiyle tebaa arasındaki 
mtilâfatın halline ve sicilli nüfus memuru ve kâtibia-
dillik vazaifini de ifaya memur olup bunlara müteal
lik kavanin ve nizamatta esaslı tadilât icra olunduğu 
halde tarifei şehbenderi mevaddı ve rüsumu miktar
ları ve sureti istiyfaları kavanin ve nizamatı mezkûr© 
ile tetabuk eylemediğinden bir çok evrakın tanzimi 
mümkün olamadığı ve bu keyfiyetin efradı tebaanın 
hukuk ve menafiini muhil ve Hazinei Devletin mü-
bîm zararını mucip olduğu muamelâtı cariye ve teca-
riple sabit olmuştur; İBinaenalâzalik mezkûr tarife
nin bütün fusul ve mevaddı ve rüsum miktarı, müte
allik oldukları kavanin ve nizamatı cariye ve ihtiya-
catı hazıraya muvafık bir surette tadil ve tanzim edi
len tarife projesi işbu lâyihaya merbuten takdim kı
lınmıştı^ 

Umuru idariyeye müteallik evraka dair olan bi
rinci fasılda zikrolunduğu üzere bir senelik pasaport
tan maada üç aylık ve bir seyahate mahsus olmak 
üzere şehbenderliklerce iki nevi pasaportun itası ve 
istimali muvafık görülmüştür. 

Şehbenderler Nizamnamesinin mevaddı mahsusa-
sında tasrih olunduğu veçhile memaliki ecnebiyede 
ikamet eden Türk tebaası her sene, havzai memuri
yetleri dahilinde bulundukları şehbenderliklerden bîr 
tabiiyet ilmühaberi alarak kendilerini şehbenderlik 
sicil nüfusuna kaydettirmeye mecburdurlar. 

Bu kabil tebaa ekseriya mesalihi zatiye ve ticari-
yderinin tesviyesi zımnında az ve muvakkat bir za
man için diğer mahallere seyyahat etmek ve binaena
leyh pasaport almak ve bu suretle bir sene zarfında 
hem pasaport, hem de tabiiyet ilmühaberi resmini tes
viye e^mck mecburiyetinde kaldıklarından iaV yet 
iimühab'. n ahzından sarfınazar etmektedirler, 
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Esasen nizamname veçhile bir şahıs yedinde ay
nı zamanda tabiiyet ilmühaberi ve pasaport bulunma
sı da memnudur. 'Bu kabil tebaaya seyahatleri müd
detine maksi;r olmak üzere pasaport itası1 em ahkâ
mı nizamiyenin tatbikini, hem de varidatı devletin 
muhafazasını ve tezyidini temin edecektir. 

Bir seyahate mahsus pasaport memaliki ecnebiye
de kâr ve kespleri haleldar olup da avdet zaruretinde 
bulunan ve kur'a efradı ve mükellefini askeriye gibi 
devletçe Türkiye'ye avdetleri matlup ve mültezim olan 
ikesana verilmek üzere ihdas edilmiştir. Bir defa se
yahate mahsus pasaport üzerine hamilleri Hükümeti 
mahalliyeden ikamet tezkeresi almıyaeaklarından ve 
Türkiye için muteber olmak üzere verileceği cihetle, 
başka mahallere gidemiyeceklerinden Türkiye'ye av
detleri temin edilmiş olur. 

Mezkûr pasaport icabı takdirinde meccanen de ita 
olunacaktır. - ' • • 

Eski tarifede müşterek pasaport vizesi harcı mev
cut olmayıp kararı mahsus mucibince her şahıs için 
elli kuruş istiyf a- ve nizamat mucibince tüccara altı 
ay kadar vize ita olunduğundan bunlarda tatbikatta 
suhulet olmak üzere tarife projesine nakil ve ithal 
edildikleri gibi memaliki mütemeddinenin kâffesinde 
mövcut olan transit vizesi -de ilave kılınmıştır. 

Evrakı hukukiyeye müteallik olan ikinci fasıl Ka
nunu Medeni ahkâmına tevfikan şehbenderlerin ha
kem ve sulh hâkimi sıf âtiyle derecei salâMyeÜerine 
göre tanzim ve tasdik edecekleri evraka hasredilmiş 
ve rüsumu devairi aidesi tarafından anzolünan mik
tar nispetinde tayin edilmiştir. 

Eski tarifenin katibi adilliğe müteeallik olan faslı 
mahsusunda şehbenderlerin İta edeceği evrakı umumî 
ve hususî vekâletnamelere hasredilmiş olup el-
yevm meriyülicra olan 'Kâtibi Âdi Kanununun 
maddei mahsusu mucibince memaliki. ecnebiye
de bu vazife şehbenderlere mevdu olduğun
dan bütün ukut Ve mu'kavelâtı tanzim ve 
takdikle mükellef bulundukları cihetle tarifenin bu 
faslı tamamiyle tebdil ve tadil olunmuştur. Eski tari
fe mucibince vekâletnamelerden maktu bir rüsum alın
makta olup bin kuruşu muhtevi olan bir vekâletname 
ile elli bin kuruşu mutevi olan bir vekâletname aynı 
resme tabi tutulmakta idi. Şehbenderliklerde tanzim 
ve tasdik olunan evraktan kısmı külllîsi kâtibiaditliğe 
müteallik evraktan ibaret olduğundan projeye bu res
min nisbî olarak vaz edilmesinden şehbenderlikler 
hasılatı ehemmiyetli bir surette tezayüt edecektir. 

Şehbenderler tarafı Hükümetten muvazzaf olup 
ücret almadıklarından ve memaliki ecnebiyede tan
zim olunan evrak damga puluna tâbi tutulmadığın
dan rüsumun miktarı bu cihetlerde nazarı dikkate 
alınarak tayın olunmuştur. Sicilli nüfusa müteallik 
evraktan tâbiiyet ilmühaberi dört dereceye taksim 
olunarak ahzolunaeak rüsum alâkadarların ıstitaatı 
maliyeleri nispetinde tayin edilerek lâzimei adalete 
riayet olunduğu gibi memaliki ecnebiyede bulunanı 
her sınıf tebaamızın alettahsis vesaiti mahdut kısmının 
şehbenderlik sicil nüfusuna kayıtları da teshil ve te
min edilmiştir. 

Seyrisefaine müteallik bazı evrakîtan eski tarife 
mucibince maktu ve nispî olarak iki nevi harç alın
makta olup bu ise şehbenderlikler muamelâtı hesa-
biyesini teşviş etmekte olduğundan bu harçlar birleş
tir itmiş ve küçük sefaine, nakledecekleri eşyayı tica
riye dolayısiyle temin edecekleri kâr ile mütenasip • 
bir fesim vaz'ı için eskisine nispetle muhtelif dereea-
ta taksim ve ticareti bahfiyei milliyemizin terakkisine 
medar olmak üzere alelumum haddi itidalde olmasına 
itina kılınmıştır/ 

îşbu tarifenin, yukarıda da izah olunduğu veçhile, 
hem hüsnü temşiye'ti umuru temin hem de varidatı 
devleti tezyit edeceği muhakkaktır. 

Hükümatı ecnebiye kionsolatoları Türk tebaasından 
tarifemizdeki rüsumdan daha fazla veyahut daha az 
resim aldıkları takdirde Hükümatı mezkûre tarafın
dan bir muamelei istisnaiyeye maruz kalınmamak ve 
muamelei mütekabile esası temin edilmek üzere de te-
baai ecnebiyeden istiyf a olunacak şehbenderi rüsumu
nun indeliktiza tezyit veya tenkisi hususunda Hariciye 
Vekâletine salâhiyet itası mütekaddim lâyihai kanu-
niyede derpiş kılınarak şimdiye kadar aleddevaitn te-
haddüs eden mü'şkilât ve müsavatsızlık bertaraf edil
mişti^ . 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 16.5İ1927 
Hariciye Encümeni 

Karar No: 72 

Hariciye iEneümeni Mazbatası 
. Riyaseti Celileye 

Şehbenderi memurları tarafından istiyfa olunacak 
rüsum tarifesinin tatbikine dair Hariciye Vekâletince 
tanzim olunan kanun lâyihası leffiyle Başvekâletten 
varit olan tezkere ve merbutu Hariciye Encümenin
de mütalaa edildi. 

Lâyihanın ikinci maddesinde bir tabir tashih olun
muş ve tarifede rüsumun cibayetine esas olan mua-
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melâtın unvanları Kanunu Medenî ve Borçlar Kanu
nundaki ıstılahlar ile tevfik edilmek lüzumunun' arzı 
ile lâyiha ve merbutu Riyaseti Celileye takdim kılın
mıştı^ 

Mazbata Muharriri 
İstanbul 

Ahmet Muhtar 
Aza1 

İstanbul 
Teyfik Fikret 

Âzi 
Alyonkarahisar 

Ruşen Eşref 

30.5.1927 

Hariciye Encümeni Reisi 
Menteşe 

Şükrü Kaya 
Aat . 

Kütahya 
Nuri 

Bey hini imzada bulunmadı 
Az.1 
Sinop 

Yusuf Kemal 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 
Maliye Encümeni 

Karar No: 99 
Kayıt No: 1/1180 

Maliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 

Rüsumu şehbenderi tarifesinin tadili hakkında Ha
riciye Vekâleti Celilesinee tanzim edilip Başvekâleti 
Celilenin 10 Mayıs 1927 tarih ve 6/1812 numaralı 
tezkeresiyle varit olan kanun lâyihası encümenimize 
havale buyralmakla Hariciye Encümeni mazbatası 
tetkik ve müzakere olundu : 

Hükümetin serdeylediği esbabı mucibe varit ve 
musip görülmüş olmakla birinci madde aynen kabul 
edilmiş ve ikinci madde (Türkiye tebaasından) tabiri 
yerine (Türkiyeliler) denilmesi daha muvafık görüle
rek olveçhile tadilen ve diğer maddeler dahi kezalik 
aynen kabul edilmiş ve tarifede rüsumun cibayetine 
esas olan muamelâtın unvanları Kanunu Medenî ve 
Borçlar Kanunundaki ıstılahlar ile tevfik edilmek üze
re tashih "kılınmış olduğunun arziyle lâyiha ve mer'bu-
tatı Riyaseti Celifeye takdim kılındı. 

Maliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Beyazıt 
Şefik 
ÂZI 

Konya 
Mustafa 

Âza 
Kocaeli 
Ragıp 

Ankara 
İhsan 
Azd 

Kırklareli 
Şevket 

Türkiye Büyük 
Millet Meclisi-

'Bütçe Encümeni 
205 Karar Numarası 
1/1180 Kayıt numarası 

Bütçe Encümeni Mazbatası • 

Riyaseti Celileye 
Rüsumu Şehbenderi tarifesinin tadili hakkında. 

Başvekâletten varit olup Heyeti Umumiyesinin 12.5.1927 
tarihli içtimaında Hariciye, Maliye ve Bütçe encümen
lerine havale buyrulan kanun lâyihası Hariciye ve 
Maliye encümenleri mazbatalariyle birlikte Encümeni
mize tevdi kılınmakla Maliye Vekili ve Hariciye Müs
teşarı Beyler hazır oldukları halde tetkik ve tezekkür 
edildi, 

Uzun zamandanberi tadil görmeyen ve ihtiyacı ha
zıra tetabuk eylemeyen bu kanunun tadilinde zaruret 
bulunduğunu kabul etmemek mümkün değildir. Bun
dan başjka Hariciye Müsteşarı Beyin Encümen huzu
rundaki ifadatına göre maktu rüsumun mühim bir 
kısmı bugün alınmakta olan hakiki miktar ile terkim 
ve ifade edilmiş ve cüzî bir kısmı da teklifte temini 
adalet için nisbî esasa irca olunmuş olmakla Encü
menimiz de teklife iltihak eylemiştir. Ancak ikinci 
maddenin şehbenderlere bahşettiği salâhiyet ihMâta 
müsait görüldüğünden Vekâlete alınmış ve cetvelin 
kırk yedinci Maddesinde tüccarların sınıflarının tayini 
için ticaret odalarındaki kayıt derecelerinin mikyas 
ittihaz olunacağı bahşedilmiş olduğu gibi bu maddenin 
dördüncü derecesine (tahsilde ve tedavide bulunan 
Türk vatandaşları) irat sahibi . olanlar cümlesinden 
sonraya (ve memaliki ecnebiyede hiçbir sanat ve tica
retle iştigal etmeksizin ihtiyarı ikâmet eyleyenler) 
cümleleri ilâve olunmuş, elli beşinci maddedeki" fcon-
solato yani fevkalâde rapor kaydı oaibi dikkat görü
lerek yapılan tetkikat neticesine binaen konsolato, 
veyahut fevkalâde rapor halinde tashih edilmiştir. Kon
solato bir ıstılah olup sefain kaptanlarının bir ecnebi 
limanına muvasalatlarında milletleri şehbenderleri 
huzurunda tanzimine veya itasına mecbur oldukları 
bahrî raporlarla beyanatı saireye ıtlak olunur. 

Lâyiha icra kılınan işbu tadilât ile kabul edilmek
le müstacelen müzakeresine müsaadeleri istirhamiyle 
Heyeti Celileye arz .ve takdim olunmuştur. 20|Hazi-: 
ranl927 

Reis Mazbata Muharriri 
Çatalca* v Gaziantep 
Şakir Ali Cenani 
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Kâtip 
Konya 

Diyarbekir 
Şeref 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

izmir 
Ahmet Münir 

Hakkâri 
Asaf 

Çorum 
Mühendis Ziya 

Giresun 
Musa Kâzım 

Hükümetin Teklifi 
Şehbenderî Rüsumu Kanunu 

Madde 1.— Türkiye Cumhuriyeti Şehbenderî me
murları tarafından merbut tarifeye tevfikan rüsum is-
tiyfa olunur. 

Madde 2. — Ecnebi devletler konsoloslarınca (Tür
kiye tebaasından) istiyfa edilen Şehbenderî rüsumu ta
rife muharrer rüsumdan fazla olduğu takdirde, Türki
ye Cumhuriyeti şehbenderi memurları dahi mukabelei 
bilmisil olarak o devletler tebaasından aynı miktarda 
şehbenderî rüsumu istiyfa ederler ve keyfiyeti hemen 
Hariciye Vekâletine bildirililer. _ ' • 

Madde 3. — 1297 tarihli rüsumu şehbenderî tari
fesi mülgadır. 

Madde 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meriyülicradır. 

Madde 5. — îşbu ikanunun icrasına Hariciye ve 
Maliye Vekilleri memurdurlar. 4 Mayıs 1927 

Başvekil Adliye Vekili 
- ismet Mahmut Esat 

Müdafaai Miliye Vekili 
Recep Dahiliye Vekili 

Bahriye Vekili M. Cemil 
. ihsan Maarif Vekili 

Hariciye Vekili Mustafa Necati 
Doktor Tevfik Rüştü Ziraat Veildli 

Maliye Vekili Mehmet Sabri 
Mustafa Abdülhalik Sıhhiye Ve Muaveneti 

Nafıa Vekil'i içtimaiye Vekili 
Behiç Doktor Refik 

Ticaret Vekili 
Mustafa Rahmi 

Şehbenderlik Rüsumu Tarifesi 
Birinci Fasıl 

Umuru tdariyeye Müteallik Evrakı Müruriye 
Kuruş 

1. Pasaport (Bir senelik) 
2. Pasaport (Üç aylık) 
3. Bir seyyahate mahsus pasaport 

(Yalnız mühtacine verilir) 

800 
400 
100 

\ Pasaport vizesi 50K) 
5. Müşterek pasaport vizesi (Her şahıs 

için) 50 
6. Transit vizesi 200 
7. îfci ay için pasaport vizesi 600 
8. Dört ay için pasaport vizesi 800 
9. Altı ay için pasaport vizesi 1.000-

(Sık sık hududu geçmek mecburiyetinde bulunan 
tüccarla yolcu ve ticaret tayyarelerine münhasırdır.) 

Evrakı Muhtelife 
10* Menşe şehadetnamesi itası 
{Kıymeti, rayici mahallîye nazaran iki bin liraya 

kadar olan eşyayı ticariyenin menşe şehadetnamesi 
yüz kuruşta yirmi para, fazlası için (iki bin Irayı 
tecavüz eden miktarın beher yüz kuruşu için) on 
para), 

11. Menşe şehadetnamesi vizesi veya tasdiki 
i(Kıymeti, rayici mahallîye göre elli liraya kadar 

olan eşyayı ticariyeye müteallik menşe şehadetname-
leri bilâharç tasdik veya vize olunur. 

Kıymeti, rayici mahallîye göre eli liradan iki bin 
liraya kadar olan eşyayı ticariyenin menşe şehadet
namesi vize veya tasdiki, yüz kuruşta yirmi para, 
fazlası için (tki bin lirayı tecavüz eden miktarın be
her yüz kuruşu için) on para), 

Kuruş 

12. Türkiye'de itıtieaç edilecek evrak ve 
senedata mevzu mahalli makamatı resmiye' 
ve ecnebiyesi mühür ve imzalarının tasdiki 500 

13. Hüsusatı idariyeye dair beyanname, 
ilmühaber, zabıtname ve zahriye (Birinci 
sayfa için) 150 

(Birinciden sonra beher sayfa için) 75 
14. Eşhası husiye veya hükmiye tarafın

dan vaki olan talep üzerine Türk kanunla
rının bir veya birkaç maddesinin itası, tercü
mesi veya tasdiki (Beher nüsha için) 200 

ikinci Fasıl 
Umuru Hukukiyeye Müteallik Evrak 

15. Sulhname -
16. Hakem kararı 
(Muhtevi olduğu bedel üzerinden beş bin 

liraya kadar binde yirmi, bu miktarı geçerse 
beher lira için on para zammolunur.) 

17. Tahkiname 500 
18,1 Nesebin tashihi kararı 120 
19. Evlenmenin feshi kararı ve boşan-: 

ma kararı 200 
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Kuruş 

20. ispatı rüşt kararı (İspatı rüşt vara
kası bir matlubun istiyfası için olursa işbu 
bedel üzerinden binde yirmi ve bu miktarı 
geçerse beher lira için on para zammolu-
nur.) 

21. Mahtum bir zarf derununda bir va
siyetnamenin tevdii olunduğuna dair varaka 500 

22. Vasiyetnameden gayri 'bazı vesaikin 
hıfzedilmek üzere bir zarf derununda tevdii 
(Tarihi tevdiden itibaren başlayan her sene 
için) 200 

'23. Vasiyetnamenin küşadına dair zabıt
name 300 

24. Terekenin tahtimi 200 
25. Terekenin tahriri, tahsil, istirdat, te-

diyat ve irsalâtı Yüzde iki buçuk 
26. Terekenin memurini mahalliye tara

fından tahrir ve idare olunduğu takdirde şeh
benderlikçe murakabesi Yüzde bir buçuk 

27. Memaliki ecnebiyede memuren veya 
berayı tebdilhava ve tedavi bulunduğu es
nada terki hayat eden metmsan ve memurini 
mülkiye ve askeriye âe alelıtlak efradı aske
riye ve Türk mürettebatının terekesinin tah
sil ve irsali ve teferruatı bilâharç saire, 

28. Ehlihibre tayini, ehlihibre raporları
nın tasdiki 200 

29. îşbu fasılda tayin ve tadat olunma
yan umuru hukukiye müteallik evrak 200 

Üçüncü Fasıl 

Kâtibi Adilliğe Müteallik Evrak 
30/ Kıymeti muayyene veya mukadde-

resi bin kuruşa kadar olan emvali menkuie-
nin bey ve şira ve hibe ve rehin ve irtihan ve 
iydâ ve iadesine mütedair senedatın tasdiki 
(Beher imza için) 20 

3İ1. Bedeli icarın mecmuu bin kuruşa 
kadar olan icar, isticar mukavelenameieriyle 
ahara devir ve feshi hakkındaki mukavelâtın 
tasdiki (Beher imza için) 20 

32. iBir şirketin akdi, feshi, temdit müd
deti, tezyidi sermayesi, tadili şeraiti, yeniden 
sermaye vaz'ı, bedeli eshamın ifası, sermaye
sinin taksimi, müdiri şirketin tayini ve teb
dili, komandit şirketlerde şürekâyı mes'ule 
intihabı ve teferruatı saireye müteallik muka

velename ve beyannamelerin tasdiki (Serma
ye! malî ve nakdîleri bin kuruşa kadar olan 
şirketler) (Beher imza için). 

33. Deyn senedatının ve temdidi vade ve 
tadili şeraite mütedair mukavelenamenin tas
diki (Bin kuruşa kadar meblağı havi olan 
mukavelenameler) (Beher imza için) 

34^ Vekâletname, kefaletname, itibarı 
malî, i'brayı has, sulhname ve bilcümle sene
dat ve mukavelât (Müddeabihi ve tabi ol
duğu me'baliğ bin kuruşa kadar olan) (Beher 
imza için) 

«3q, 31, 32, 33 ve 34 ncü maddelerde ta
dat olunan senedat ve mukavelât münderecat 
veya kıymet ve rnüstenidatı bin kuruşu te
cavüz ederse beş bin kuruşa kadar kırk ku
ruş ve on bin kuruşa kadar seksen kuruş ah-
zolunur. Yukarısı için binde bir zammolunur, 
Ancak bu nispet dairesinde istiyfa olunacak 
harcın haddi azami beher imza için dört yüz 
kuruşu tecavüz edemez. Devir ve feshi icarda 
mütebaki müddete ve tezyidi sermayede yal
nız tezyit olunan kısma ve taksimi sermayede 
mevcut miktara göre hesap edilir. Temdit ve 
tecdidi vadede ve feshi şirkette nısıf hariç ah-
zolunur» 

35. Şehibenderhaneye tevdii ve teslim olu
nan nükut ve tahvilât ve evrak ve.eşya ve 
emval ve emlâki sairenin hıfzı ve idaresi 
(Müddeti teslim ve tevdi bir seneyi tecavüz 
ederse beher sene için bidayeten alınan har^ 
cin nısfı jaıhzedilir.) 

(Kıymetleri bin kuruşa kadar olanlardan 
yirmi kuruş ve beş bin kuruşa kadar olan
lardan kırk ve on bine kadar seksen kuruş 
alınır. Bundan ziyadesi için binde bir zam-
molunur.) 

36. Vekâletnamei umumî, tahkimname, 
ve ibrayı âm, senedatın tasdiki (Beher imza 
için) 

37. Müddeabihi mezkûr olmayan hususî 
vekâletname ve meblağı muayyeni havi olma
yan vekâletnamelerden (Beher imza için) 

38.: Poliçe ve senedatı ticariyenin ademi 
kabulü veya ademi tediyesi esbabına dair is-
tifsarname ve taharriu ilmühaberi (Beher 
imza için) 
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" Kuruş 

39. Poliçe ve senedatı ticariyenin ademi 
kabulü ye ademi tediyesinden dolayı keşide 
edilecek protesto '(Her nüsha için bin kuruşa 
kadar meblağı havi olanlardan) 40 

(Beş bin kuruşa kadar meblağı havi olan
lardan) 60 

(On bin kuruşa kadar meblağı havi olan
lardan) 80 

i(Eli bin kuruşa kadar meblağı havi olan
lardan) 100 

'(Yüz 'bin kuruşa kadar meblağı havi olan
lardan) ; • . 120 

'(Yüz binden yukarı her kaç kuruş olursa 
olsun beher nüsha için) 200 

40. IBir taahhüdün ademi ifasından do-< 
layı keşide edilecek tenbihname, ihtarname, 
ihbarname, ilânname vesair tebligatı kanuniye 
(Beher nüsha için) 60 

41. Suret tasdiki (Beher nüsha için) 50 
42. Tercüme tasdiki İçin (Beher nüsha 

için) 50 
43. Tüccar defterlerinin tasdiki (Her 

sayfadan) 50 
44i. Eşya defteri tanzimi (Her imzadan) 60 
'Balâda muharrer olan evrak ve senedatın 

gayri evrak ve senedattan alelıtlak imza tas
diki için maktuen altmış kuruş alınır. 

Şirket imzası, şahsı manevî imzası, eşha
sı müteaddide namına bilvekâle vaz olunan 
imza, kefaleti müteselsile ısenedatındaki mü
teaddit imzalar bir imza hükmündedir, 

Nispî harçlarda bin kuruşun küsurundan 
'beş yüz kuruşa kadar sayılmaz. Beş yüzden 
yukarısı tam addolunur. İmza ve tercüme tas
dikinde her varaka yirmi satır ve her satır on 
beş kelime itibar olunur. 

'Dördüncü Fasıl 

•"Sicilli Nüfusa Müteallik Evrak 
45. Tevellüdat ve vefiyat ilmühaberi 

(Nüfus kanunu mucibince bilâharç) 
46£ Nikâhın şehbenderlikçe tescil olundu

ğuna dair varaka 300 
47̂  Tabiiyet ilmühaberi : 
Banker ve birinci sınıf tüccardan 600ı 
İkinci sınıf tüccardan 400 
Üçüncü sınıf tüccar ve esnaf 200 
Ayak satıcısı ve amele 50 

Kuruş 

'(İrat sahibi olanlar iratlarının miktarına 
göre bu sınıflardan birine ithal olunur) 

Beşinci Faisıl 
Seyrİsefaine Müteallik Evraki 

48.j Sıhhiye patentası itası veya vizesi 
1! - 25 Tonilatoya kadar , 

25 - 50 Tonilatoya kadar 
50 - 100 Tonilatoya kadar 

100 - 200 Tonilatoya kadar 
200 - 300 Tonilatoya kadar 

,. 300 - 40Ö Tonilatoya kadar 
400 - 500 Tonilatoya kadar 
500 - 1000 Tonilatoya kadar 

10O0 - 2000 Tonilatoya kadar 
2000! Tonilatodan fazla 

49. Kamilen veya kısmen yolcu veya ha
mule almış veya çıkarmış olan Türk sefinele
rinin ilk muamelei sevkiyesi '(1 - 25 tona 
kadar) -

(Fazlası için Tonilato başına i kuruş) 
50.| 'Bir şebJbenderhane kançılaryasına 

tam bir resim tediye ettikten sonra berayı 
ticaret 'diğer iskeleye uğrayıp yolcu veya eş
yayı ticariye almış olan sefinenin uğrayacağı 
limanların heî birinde muamelei sevkiyesi 
(1 - 25 tona kadar) 

(Fazlası için tonilato başına 1 kuruş) 

10 
20 

100 
200 
300 
300 
500 

1000 
2500 
4000 

10 

10 

51. Yolcu ve eşyayı ticariye almamış 
ise Bilâhare 

52. Esbabı mücribe tahtında bir limanda 
tevakkuf eden ve emtia ve yolcu alıp çıkarma
mış olan bir sefinenin muamelei sevkiyesi Bilâharç 

53. Tenezzüh vapurlarının muamelei sev
kiyesi (Tonilato başına) (Yalnız bir defaya 
mahsustur) 4 

54., Eşyayı ticariye manifestosunun tas
diki: 

1 - 2 5 Tonilatoya kadar eşyayı ti-
cariyeden 25 

25 - 50 Tonilatoya kadar eşyayı ticari-' 
yeden . •• . . 50 

50 - 100 Tonilatoya kadar eşyayı ti-
cariyeden 100 

100 - 200 Tonilatoya kadar eşyayı ti-
cariyeden 200 

200 - 3001 Tonilatoya kadar eşyayı ti-» 
cariyeden 300 
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Kuruş 

300 - 40(0 Tonilatoya kadar 
cariyeden 

400 - 500 Tonilatoya kadar 
cariyeden 

500 - 1000, Tonilatoya kadar 
cariyeden 

1000 - 3000, Tonilatoya kadar 
cariyeden 

300Ö'den fazla olanlar içlin 

eşyayı 

eşyayı 

eşyayı 

eşyayı 

ti^ 

ti-

tic-

ti-

400 

500 

600 

800 
1000 

55^ Tayfa veya yolcu istima olunarak ve
ya olunmaksızın tanzim edilen bahriye vesai
re mazbata '(Beher nüshası için) Konsolatö 
yani fevkalâde rapor 

56, (Bir sefinenin muayene şehadetnamesi 
{Bir şehadetname için) 

300 

200 

57. Seyrüsefer jurn alına veyahut liman 
tezkeresine sayfa zam ve ilâvesi (İlâve olu
nan beher sayfa için) 100 

58i Liman tezkeresi üzerine gemicilerin 
duhul ve huruç muamelesi Bilâharç 

59ı Duhul veya huruç yolcuların liman 
tezkeresine kayıt ve işareti Bilâharç 

60. Seyrüsefer jurnalinin ve izni sefinenin 
zayiinden itası 200 

6% Liman tezkeresinin veya sıhhiye pa-
tentasının zayiinden itası 200ı 

62;, Şehbenderin hususatı bahriyeye mü
teallik kararnamesi ve haşaratı bahriyenin 
miktar ve kemiyetini tasdik ve erbabı vuku
fun tahlif zabıtnamesi, kançılar marifetiyle 
tanzim olunan erbabı vukuf raporu, erbabı 
vukuf ve kançılar marifetiyle tanzim olunan 
raporların tevdii, sefine veya emtiadan kef-
fiyet olunduğuna dair senet (Birinci sayfa1 

için) 200 
(Birinci sayfadan sonra beher sayfa için) 100' 
63.; Navlun mukavelenamesi yani sahibi 

sefine ile sahibi hamule beyninde kunturato 
(yüzde iki buçuk) 

64. Bir sefinenin teknesi veya hamulesi 
üzerine edilen istikrazatı bahriye kunturato-" 
sunun tanzimi (Yüzde iki buçuk) 

65, 'Bir sefinenin emtiası mecmuunun ve
ya ibir kısmının ve sandalımn ve edevat ve 
eşyayı sairesinin bilmüzayede veya kunturato 
mucibince furuhtu (yüzde iki) 

Kuruş; 

66,: ©ir sefanenin şikest olmuş parçaları
nın tevdii (kıymeti muhammine üzerinden 
yüzde yarım) 

67̂  Sefaine müteallik zabıtnamelerin ve-
sair evrakın aynen kaydı, aslı ile mukabele 
olmuş sureti veya aslından bir 'kısmının ay
nen ve hulasaten istinsahı ve bir mahalle ta
lik ve ilânı (Beher sayfa için) 

68, IMemalifci ecnebiyede inşa veya iş
tira edilmiş !hir sefinenin Türk Sancağını ku
şat etmesi için verilen muvakkat ruhsat tez
keresi: 

1 - 25 Tonilatoya kadar 
25 - 50 Tonilatoya kadar 
50 - 100 Tonilatoya kadar 

100 - 200 Tonilatoya kadar 
200 - 3,00 Tonilatoya kadar 
300 - 400 Tonilatoya kadar 
400 - 500 Tonilatoya kadar 
500 - İOÖÖ Tonilatoya kadar 

1000-3000 Tonilatoya kadar 
3000'den fazla olanlar İçin 

69. Sahibi sefine ile mürettebat arasında 
tanzim edilen mukavele: 

25 -
50.-

100 -
200 -
300 -
400 -
500 , 1000 
1000 - 2000 

25 
50 
100 
200 
300 
400 
500 

Tonilatoya kadar 
Tonilatoya kadar 
Tonilatoya kadar 
Tonilatoya kadar 
Tonilatoya kadar 
Tonilatoya kadar 
Tonilatoya kadar 
Tonilatoya kadar 
Tonilatoya kadar 

2000'den fazla olanlar içlin 
70. Bir geminin tabiiyet tezkeresi 
71. Bir sefinenin terhin ipotek mukabi

linde tutularak istikraz akdine müsaade olun
duğuna dair mezuniyet itası (Talep vukuunda) 

72., Eşhası hükmiye veya Türk tebaası ta j 

rafından bir sefinenin satın alındığına dair se
net tanzimi :' 

Tonilâtoya kadar 
Tonilatoya kadar 
Tonilatoya kadar 
Tonilatoya kadar 
Tonilatoya kadar 
Tonilatoya kadar 

1 -
25 -. 
50 < 

100 -
200 -i 
300 -

25! 
50 

100 
200 
30Ö 
400 

200 

25 
50 
100 
200 
300 
400 
500 
700 
80O 
1000 

25 
50 
100 
200 
300 
400 
500 
600i 
700 
800 
200 

300 

25 
50 
100 
200 
300 
400 
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400 
500 

500 Tonilatoya kadar 
1000 Tonilatoya kadar 
3000 Tonilatoya kadar 
3000'den fazla olanlar için 

73* Ecnebi eşhası hükmiye veya tebaası
na satılacak olan Türk Sancağını hamil bir 
sefinenin sahibine mezuniyet itası: 

HO < 25 Tonilatoya kadar 
Tonilatoya kadar 
Tonilatoya kadar 
Tonilatoya kadar 
Tonilatoya kadar 
Tonilatoya kadar 
Tonilatoya kadar 
Tonilatoya kadar 
Tonilatoya kadar 

25 - 50 
50 < 100! 

100 200 
200 - 300 
30|Ö - 400 
400 - 500 
ıoo - ıooa 

1,000 - 300 
3000'den fazla olanlar için 

ALTINCI FASIL 

Kuruş 

500' 
1000 
150Ö 
2000 

50 
100 
200 
300 
400 
500 
600! 

1 200 
1 700ı 
2 200 

500 
300 
200 

200 

Husus Harcı 
74,j iîşbu tarifede tadat olunan evrak ve 

muamelâtın alâkadarların mazeretlerine bina
en şehbendeijhane haricinde tanzim ve İcrası: 

Başseh'bender için: 
Şehbender için 
Şehbender vekili ve kançılar için 
75, Tercümesinin tasdiki talep olunan ev

rak şehbenderlik tercümanı tarafından tercü
me edilirse her varaka için 

jKuruş istiyfa olunur, 
Hariciye Encümeninin Tadili 
Şehbenderî Rüsumu Kanunu 

İMadde 1. — Hükümetin teklifi aynen kabul. 
(Madde 2. — Ecne'hT 'devletler konsoloslarınca 

Türklerden istiyfa edilen şehbenderî rüsumu tarife
de muharrer rüsumda fazla olduğu takdirde, Türki
ye Cumhuriyeti Şehbenderî memuru dahi mukabe-
leli bilmisil olarak o devletler tebasından aynı mik
tarda şehbenderî rüsumu istiyfa ederler ve keyfiyeti 
hemen Hariciye Vekâletine bildirirler. 

'Madde 3̂  — Aynen kaimi. 
iMadde 4. — Aynen kabuk, 
Madde 5. — Aynen ka'bul. 

Maliye Encümeninin Tadili 
Şehbenderî Rüsumu Kanunu 

Madde 1. — Aynen kabul. 
Madde 2. — Ecnebi devletler konsoloslarınca 

Türkiyelilerden istiyfa edilen şehbenderî rüsumu ta

rifede muharrer rüsumdan fazla olduğu takdirde 
Türkiye Cumhuriyeti Şehbenderî memurları dahi mu-
kabelei bil'misil olarak o devletler tebasından aym 
miktarda şehbenderî rüsumu istiyfa ederler ve key
fiyeti hemen Hariciye Vekâletine bildirirler. 

Madde 3, — Aynen kabul. 
Madde 4. — Aynen kabul. 
Madde 5. — Aynen kabul. 

Maliye Encümenince Tarifede Yapılan Tadilât 
Kuruş 

14. Hakiki veya hükmî şahıslar tarafın
dan vaki olan talep üzerine Türk kanunları
nın bir veya birkaç maddesinin itası tercüme
si veya tasdiki (Beher rüsum için) 

18. Nesebin tashihi kararı 
19 < Evlenmenin feshi kararı ve boşan

ma kararı 
30. Kıymeti muayene ve mukadderesi 

bin kuruşa kadar olan emvalimenkuleye mü
teallik bilumum ukut ve mukavelâta müte
dair senedatın tasdiki. (Beher imza için) 

Madde 31. — Kiranın mecmuu bin kuru
şa kadar olan kira mukavelenameleriyle aha
ra devir ve feshi hakkındaki mukavelâtın tas
diki (Beher imza için) 

Madde 33. — Borç senedatının ve temdidi 
vade ve tadili şeraite mütedair mukavelena
menin tasdiki (Bin kuruşa kadar meblağı 
havi olan mukavelenameler), (Beher imza için) 

Madde 34. — Vekâletname, kefaletname, 
itibarı malî ve bir deynin kısmen veya tama
men ıskatı hakkında akdi sulhname ve bil
cümle senedat ve mukavelat (Müddeabihin ve 
tabi olduğu mebaliğ bin kuruşa kadar olan) 
(Beher imza için) 

Madde 36. — Vekâletnamei umumî, tah-
kimname, bir kimsenin diğer kimse üzerinde
ki bilumum alacaklarını tamamen ve kamilen 
ıskatına dair akdi senedatının tasdiki (Beher 
imza için) 

Madde 44. — Eşya defteri tanzimi (Her 
imzadan) 

Balâda muharrer olan evrak ve senedatın 
gayri evrak ve senedattan alelıtlak imza tas
diki için maktuan altmış kuruş alınır. 

Şirket imzası, hükmi şahıs imzası, eşhası 
müteaddide namına bilvekâle vaz olunan im
za ve müteselsil kefalet senedatındaki müte
addit imzalar bir imza hükmündedir. Nispi 

200 
120 

300 

20 

20 

20 

20 

200 

60 
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harçlarda bin kuruşun küsurundan beş yüz 
kuruşa kadar sayılmaz. Beş yüzden yukarısı 
tam addolunur, imza ve tercüme tasdikinde 
her varaka yirmi satır ve her satır on beş ke
lime itibar olunur. 

Dördüncü Fasıl 
Kuruş 

Ahvali Şahsiye Siciline Müteallik Evrak 
Madde 45. — Doğum ve ölüm ilmühaber

leri (Nüfus Kanunu mucibince bİlâharç) 
Madde 46. — Evlenmenin şehbenderlikçe 

tescil olunduğuna dair varaka 300 
Madde 66. -— Bir sefinenin kırılmış parça

larının tevdii (Kıymet muhammene üzerinden 
yüzde yarım) 

Madde 72. — Hükmî şahıslar veya Tür
kiyeliler tarafından bir sefinenin satın alındı-' 
gına dair senet tanzimi : 

1 - 25 Tonilatoya kadar 25 
25 - 50 Tonilatoya kadar 50 
5 0 - 100 Tonilatoya kadar 100 

100 - 200 Tonilatoya kadar 200 
200 - 300 Tonilatoya kadar 300 
300 - 400 Tonilatoya kadar 400 
4 0 0 - 5 0 0 Tonilatoya kadar 500 
500 - 1000 Tonilatoya kadar 1 000 
500 -1000 Tonilatoya kadar ^ 1 000 

3 OOO'den fazla olanlar için 2 000 

Madde 73. — Ecnebi hükmî şahıslara ve
ya tebasına satılacak olan Türk Sancağını 
havi bir sefinenin sahibine mezuniyet itası: 

10 - 25 Tonilatoya kadar 50 
25 - 50 Tonilatoya kadar 100 
50 - 100 Tonilatoya kadar 200 

100 - 200 Tonilatoya kadar 300 
200 - 300 Tonilatoya kadar m 400. 
300 - 400 Tonilatoya kadar 500 
400- 500 Tonilatoya kadar 600 
500 - 1000 Tonilatoya kadar 1 200 

1 000. - 3 000 Tonilatoya kadar 1 700 
3 OOO'den fazla olanlar için 2 200 

Bütçe Encümeninin Tadili 
Şehbenderî Rüsumu Kanunu 

Birinci madde aynen kabul. 
İkinci Madde — Ecnebi devletler konsolosların

ca Türklerden istiyf a edilen şehbenderî rüsumu ta
rifede muharrer rüsumdan fazla olduğu takdirde Ha
riciye Vekâleti mukabelei bilmisil olarak o devletler 

tebasmdan aynı miktarda Şehbenderî rüsumu istly* 
fasına mezundur. 

Üçüncü Madde — Aynen kabul. 
Dördüncü Madde — Aynen kabul. 
Beşinci Madde — Aynen kabul. 
IBütçe Encümenince Tarifede Yapılan Tadilât 

Madde 47. — Tabiiyet ilmühaberi : 
Kuruş 

Banker ve birinci sınıf tüccardan 600 
ikinci sınıf tüccardan 400 
Üçüncü sınıf tüccar ve esnaftan 200 
(Ticaret Odalarında mukayyet bulundukları 
sınıflara göre.) 
Ayak satıcısı, amele ve tahsilde ve tedavide 
bulunan Türk vatandaşları 50 
(irat sahibi olanlar ve memaliki ecnebiyede 
hiçbir sanat ve ticaretle iştigal etmeksizin 
ihtiyarı ikamet eyleyenler bu sınıflardan bi
rincisine ithal olunurlar.) 

Madde 55. — Tayfa veya yolcu istima 
olunarak veya olunmaksızın tanzim edilen 
bahriye vesaire mazbatası (Konsolato veya
hut fevkalâde rapor.) Beher nüshası için 300 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Şehbenderî Rüsumu Kanunu 
Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti Şehbenderî me

murları tarafından merbut tarifeye tevfikan rüsum 
istiyf a olunur. 

REİS — Mütalaa var mı? (Hayır sesleri) Efen
dim, maddeyi merbut tarife ile kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Ecnebi devletler konsoloslarınca Türk
lerden istiyf a edilen şehbenderî rüsumu tarifede mu
harrer, rüsum dan fazla olduğu takdirde; Hariciye Ve
kâleti mukabelei bilmisil olarak o devletler tebaasın
dan aynı miktarda şehbenderî rüsumu istiyfasma me
zundur. 

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

Madde 3. — 1927 tarihli rüsumu şehbenderî tarife
si mülgadır. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Etmeyenler 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — işbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meriyülicradır. 
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.REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Etmeyenler 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — İşbu kanunun icrasına Hariciye ve 
Maliye Vekilleri memurdur. 

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

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, he
yeti umumiyesi hakkında bir sualim vardır. Bu «Şeh
benderî» kelimesi «Rüsum» kelimesine ilâve ediliyor. 

Vaktiyle (Rüsumu Şehbenderî) denildiği için bu
rada da (Şehbenderî) denilmiştir. Zannederim ki şeh
benderî diye ipka etmek doğru değildir. Doğrudan 
doğruya ve şivemize muvafık olarak (Şehbenderlik) 
demek daha muvafıktır. 'Binaenaleyh bu şekilde tashi
hini rica ediyorum. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Muvafıktır efendim. 
REîS —• Efendim o şekilde tashih edilmiştir. Ka

nunun heyeti umümiy esini tayini esami ile reye vaz 
ediyorum. Lütfen reylerinizi istimal buyurunuz. Ruz-
namenin on birinci maddesine geçiyoruz. 

16. —- Yunan harbinde şehit olan Mirliva Celâl 
Paşa kerimelerine muhassas maaşatın 1926 senesi mar
tından itibaren hidematı vataniye -tertibine nakli hak
kında (1J903) numaralı kanun lâyihası ve Bütçe En
cümeni mazbatası. 

REÎS— Okunacaktır efendim. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 25 Mayıs 1926 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet : 6/1172 

'Büyük Millet Meclisi Riyaseti. Celilesine 
Yunan harbinde şehit olan Mirliva Celâl Paşa ke

rimelerine muhassas maaşatın 1926 senesi martından 
itibaren hidematı vataniye tertibine nakli hakkında 
Maliye Vekâletince tanzim edilen ve icra Vekilleri 
Heyetinin 16 Mart 1926 tarihli içtimaında tezekkür 
ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan kanun lâyihasiyle 
esbabı mucibe mazbatasının musaddak bir sureti tak
dim olunmuştur. 

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

Başvekâlet Vekili 
Doktor Refik 

Esbabı Mucibe 
Hassa Ordusu Redif Dördüncü Sinop Livası Ku

mandanı olup, Yunan muharebesinde 8 Nisan 1313 ta

rihinde şehit olan Mirliva Celâl Paşanın kerimeleri 
Seniye, Hadiye, Redife ve zevcesi Fatma hanımlara 
kanunen isabet eden beş yüz on ikişer kuruş maaş
larla beraber tesviye olunmak üzere atrihi mezkûrden 
itibaren kaydı hayat şartiyle iki yüz ellişer kuruş 
maaş tahsis edilmiş ise de bu misillu velilerinin hide
matı fevkalâdelerine mükâfaten fevkalnizam tahsis 
kılınmış olan ve tesviyesi icabeden maaşat vaktiyle 
hidematı vataniye tertibine nakledildiği halde bun
ların maaşları mezkûr tertibe nakledilmediği anlaşıl
masına ve 1325 senesi Muvazenei Umumiye Kanu
nunun 35 nci maddesi mucibince bir şahsa iki cihet
ten maaş itası men edilmesine binaen ve tarihi mez
kûrdan itibaren aldıkları-mebaliğ tahsil olunmak üze
re salifüzzikir fevkalnizam tahsis kılınmış olan maaş
ları terkin edilmiş idi. Ahiren mumaileyhima tarafın
dan ita olunan arzuhalde kat olunan maaşlarının alel-
emsal hidematı vataniye tertibine nakli istirham olun
makta ve filhakika maaşatı mezkûre merhum peder
lerinin hidematı fevkalâdesine mükâfaten tahsis olun
masına ve mezkûr muharebede şehit olan Apdülezel 
Paşanın kerimelerinin bu kabil maaşları vaktiyle hi
dematı vataniye tertibine nakledilmiş olmasına ve mü-
maileyhimaya ait maaşatın da 1342 senesi martından 
itibaren tertibe mezkûre naklen tesviyesi ve fevkalni
zam namiyle tarihi tertibine kadar aldıkları mebali-
ğin istirdat edilmemesi muvafikı madalet olacağına 
binaen işbu lâyiha tanzim ve takdim kılınmıştır. 

Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Encümeni 

Karar Numarası : 199 
Kayıt Numarası : 1/903 

Bütçe Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Yunan harbinde şehit olan Mirliva Celâl Paşa 
kerimelerine fevkalnizam olarak muhassas maaşatın 
hidematı vataniye tertibine nakline dair olup, He
yeti Umumiyenin 29.3.1926 tarihli içtimaında Encü
menimize havale buyurulan kanun lâyihası Maliye Ve
kili Mustafa Abdülhalik Bey hazır olduğu halde tetkik 
ve müzakere olundu. 

Fevkalnizam muhassas maaşatın hidamatı vataniye 
tertibine nakilleri sırasında sehven nakledilmemiş olan 
Celâl Paşa kerimelerine' muhassas maaşın nakil ve 
tesviyesi ve evvelce verilmiş olanların da istirdat olun
maması hakkında hükümetçe serdolunan esbabı mucibe 
Encümenimizce de musip görülmüş ve lâyihai kanu-
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niye şekle ait bazı ta'dilâtla kabul edilerek Heyeti 
Umumiyenin nazarı tasvibine arz ölunmuşjtur. 

20 Haziran 1927 

•Reis 
Çaltalca 
iŞakir 
Kâtüp 
Konya 
Fualt 
Aza 

Dİyarbekir 
Şeref 
Aza 

Çorum 
Müheridıîs Ziya 

Aza 
Giresun 

iMmsa Kâzım 

Mazlbafta Muharriri 
Gaziantep 
Ali Cenani 

Aza 
İzmir 

Ahmet Münir 
Aza 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Aza 
Hakkâri 

Asaf 
Aza 

Kütahya 
iMahmet Nuri 

HÜkümldtîn Tdklfi 
Kanun 

Maldde 1. — Mirliva Celâl Paşanın kerimeleri Se
niye, Hâdiye ve Rddüfe hanıımHaıTa fevkalniizam olarak 
mıuhasisas şehrî iki yüz ellşer kuruş maaşları 1342 
senesi Martınidan itibaren hidematı vataniye tertibine -
nakledilmiştir. 

Madde 2. — FevkaMzam niamiyle mukaddema ve
rilen mebaiğ isfiirdalt olunmaz. 

Maldde 3. — Bu kanun neşri tarinin'dıen muteber
dir. 

Maldde 4. — Bu kanunun icracına Maliye Veikiili 
memurdur.; 

16 Mayıs 1926 

Başvdkâlet Vekili 
Doktor Rdfiik? 

Müdafaai Milliye 
Vdkâleti Vekili 

M, Cemil 
Dahiliye Vekili 

M.: Cemil 
•Malilye Vekiii 
Kalsan' Hüsnü 
ıNafıa Vekli 

Behiç 
Ticaret Vekili 

A1İ Cenani 

Adiye Vekili 
Mahmut Esat Beyefendi 

imzada bulunmadı. 
'Bahrîye Vekili 
İhsan Beyefendi 

'Bulunmadı. 
Hariciye Vekili 

Doktor Tevfiik Rüştü 
(Maarif Vekili 

Mustafa Necati 
Ziraat Vekili 

Mehmet Sabrl 
Sihhiilye ve Muaveneti 

İçtimaiye VekilÜ 
Doktor Refik 

Bütçe Encıümeniiili- Tadili 

Mirliva Celâl' Pa!şıa Kerimeleri Saniye, Hâdiye ve Re
dife Hanımlara Hidamatı Vataniye Tertibinden Maaş 

Taihsiilsi Hakkınidıa Kanun 
Birinci" Madde — Mirliva Celâl Paşa kerimeleri 

Seniye, Hâdİıye ve Redife hanımlara 1 Haziran 1927 
tarihinden İtibaren hidemıaıtı vataniye tertibinden^ şehrî 
ilki yüz ellişer kuruş maaş talbsis olunmuştur. 

İkinci Maldde — Mumaileyhimde fevkalnizamı 
namiyle şimdiye kadar verilen maja'şat isrirdiait olun
maz. 

Üçüncü Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu-
teberidir. 

Dördüncü Madde — Bu kanunun hükmünü icraya 
Mıaliye Vekili memurdur. 

REİS — Efendim müstacelen müzakeresi teklif 
olunuyor. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umuımiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini kaibul 
edenler el kaldırışın... Kaibul etmeyenler el kaldırsın,.. 
Kaibul edilmiştir. 

Mirliva Celâl Paşa Kerimeleri Seniiye, Hâdiye ve Re
dife Hanımlara Hidamatı Vataniye Tertibinden Maaş 

Tahsisi Hakkında Kanun 

Birinci Madde — Mirliva Celâl Paşa kerimeleri 
Seniye, Hâdiye ve Redife hanımlara 1 Haziran 1927 
tarihinden itibaren Mdemaitı vataniye tertibinden şehrî 
İki yüz ellişer kuruş maaş tahsis olunmuştur. 

REİS — Maddeyi kaibul edenler el kaldırışın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilimişfe: 

İkindi Maldde — Mumlaileyhaya fevkalnlizalm na
miyle şimdiye kadar verilen miaaşat is'tirtdat olunmaz. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kattrsın... Kai
bul etmeyenler el kaldırsın... Ka'bul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu kanun neşri tarihimden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırışın... Ka
bul etmeyenler el kaldırışın... Kaibul edlmiştir. 

Dördüncü Madde — Bu kanunun hükmünü ioraıya 
Maliye Vekil memurdur. 

REİS — Maddeyi kaibul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Ka'bul edilmiştir. 

Kanunun heyeti urnumiyesini tayini esami ile reye 
vaz ediliyorum. Reyinizi istimal buyurunuz. Ruzname-
nie on ikinci maddesine geçiyoruz. 
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17. — Kaçakçılığın men ve takibi hakkında 
(1/1194) numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye Adliye 
ve Maliye Müşterek Encümenleriyle Müdafaai Milliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları. (1) 

REİS — Bu lâyihanın müıstacelen müzaikıeresii tek
lif olunuyor. Müstacelen müzakeresini kabul ödem
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edülmişKir. 

Heyeti umumiyesi hakkunida söz isteyen var mı? 
'(Haiyır sesleri) Maddelere geçilmıesinıi kabul edenler 
.«I kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir, 

Kaçakçılığın M'en ve .Taklibi Hakkında Kamun 
Birinci Madde — Gümrük resmine -tajbıi veya it

hali memnu eşyayı gümrük muamelesine tabi tut-
mıâ ksızın her ne tarik ve şekilde olursa olsun Tür-
kliye'ye ithal etmiek veya Türkiye'den ihracı mefmlnu 
'veya resme tabi mevaddı Türkiye'den muamefei kanu-
niyesini İfa etmeden çıkarmak ve Kavanin ve nizamatı 
mahsusla ile inhisar atanda buluniduiTulan mevaddi 
kanunen ve rüzamen muaiyyen şerait haricimde ola
rak salâhiyattar olmaksızın Türkiye'ye- ithal eyle-
mek veya memlekdt içinde bir mabaDden diğer bir 
mahalle mMÎ veya imal etmek veya satılığa çıkar
mak veya saltmak veya her nereıde olursa olsun sak
lamak veya inhisara tabi meıvaddı kaçak olduğunu 
bilerek istirmali veya istihlâk etmek kezalik kanunen 
ve riizamen veya hükümetle alktödilen mukavelaftı 
malhsusaiya müsteniden dahilide mevaddı imbisariiye-
yi imale mezun veya hariç ruhsat ye salâhiyet ol
mayanlar tarafından mevaddı rnezikûreyi imal için 
hariçten alât ve edevat ithali veya bu alât ve edevatı 
dahilde imal veya nakletmek veya bunları istimlal 
veya hıfzetmek kaçakçıhkitır, 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, 
(imale mezun veya harici ruhsat) diye bir ibaro 
vartdır. 

«Hariç» kelimesi yerine başka bir kellime olacak 
zannederim, 

AHMET REMZİ BEY (Gaaiamfcep) — Evet efen
dim, «Haiz olacak» 

REİS — Efendim, maddedeki «Hariç» kelime-
sıinıiı (Haiz) suretinde tashih ediyoruz. 

TALAT BEY (Ardahan) — Reis Beyefendi; on 
bir kadar (veya) vardır. Bunlar (ve) ile ödenebilir. 
'Binaenaleyh o (veya) ların haızfiinli rica ederim, 

(1) 259 Sıra numaralı matbua zaptın spnundadır. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Efendim, 
virgül (ve) makamına kaim olur. (Ve) 1er rapt eder. 
Merbut bulunan mamaları bir arada cem. edecek 
şekilde hüküm koymakta bittabi arkadaşımız bilir 
ki fayda değil, mahzur yaridir. Bunlar ayrı ayrı hal
lerde hükümlerini icra etmek üzere konulmuştur. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Zait olanları 
da vardır., 

REİS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul 
edenler el kaldirsın... Kabul etmeyenler el kaldırışın.,. 
Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Berrî, bahrî veya havaî yolar
dan biriyle hariçten Türkiye'ye gelecek veya 'Tür-. 
kıüye'dıem hanice güdecek eşhais ve eşyanın memlekete 
haügi noktalardan girip, ilk gümrüğe kadar hangi 
yolu takip edecekleri veya som gümrüğe kadar hangi 
yoldan gidecekleri ve hıaingıi noktadan harice çıka
cakları Rüsumat Müdiriyeti Umuımlilyesimden alına
cak mütalaa üzerine Dahiliye ve Maliye Vekâlette-
rinee tayin ve tespiiit; transit ve aktarma olunacak: 
eşya ve eşhalsa ait maurnıele bir talimatname ile ilân 
olunur. 

7 Haziran 1926 taıriihlli ve 905 numaralı kanunun 
on beşinci maddesi hükmü mahfuzdur. 

REİS — İkindi maddeyi reyinlize arz ediiyoruhii. 
Kabul edenfer el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
'kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Vazıalif ve muamelatı rüsu-
miye münhaisıran gümrük memurları tarafından ifa 
olunmak sariliyle kaçakçılık fiillerini ve teşebbüsleri
ni men ve takilp etmek vazifesiyle mükellef olanlar 
berveçhdıatidir; 

A) Her mahallin en büyük mülkiye memuru, 
B) Her mahalin rüsumat müdür, müfefütiiış ve 

memurları,., . 
C) Polis müdir ve komiser ve muavin ve me-

murlariyle jandarma zalbiltam ve efradı, 

D) Kaçakçılığı men'e memur, hudut ve sevalhil 
muhafaza kıtaatı zabitan ve efradı. 

Bir mahalde kaçakçılık vukuuna muttali veya 
müsadif olan yukarıda zikredilen memurların vazi
feyi ifaya mıusaraatla beraber rüsumat memurlarına 
ve ledelicap o mahallin en büyük 'mülkiye memu
runa derhal malumat vermiösii ve takip vazifesini! ifa. 
ısıralsında elbise reismüye giymek ile mükellef olan
ların elbise resmiyelerini giyinmiş bulunmaları mec
burîdir^ 
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REİS — Maddeyi reyimize arz ediyorum. Kaibul 
edenler el kaldırsın... Kaibul etirnteyerder el kaldırsın..,. 
Kabul edilmilşıtir, 

Dördüncü Madde — İkinci madde mucibince 
tayin olunan kapı ve yolardan maada mialhalerdenı 
girmek ve çıkmak ve geçmek memnudur. Memnu 
olan bir mahalde tesadüf edilecek bilumum eşhas 
ile her nevi vesaiti makiye memurlar tarafından dur
durulur, eşya ve hamulesi taharri olunur. 

Dur ihtarına riayet etmeyen eşhas evvelemirde 
havaya siilâĥ  eındaihtı ile, ihaife edilir, ihbara yüne ria
yet edilmediği takdirde vesaiti nakliyeyi tahrip ve 
eşhası tevkif edlelbilecek herhangi bir şekilde silâh 
isıtilmalini memurlar mezun ve gayri mezkûrdur. 

Men ve takip ve taharri vazifesini ifa sırasında 
silâh istimal elden memurlar hakkımda: Memurini 
Muhakemıat Kanununun om üçüncü maddesi ahkâ
mı car'ildlir. 

REİS — Maıddeyi reyinize arz ediyorum. Kaibul 
edenler el kaldırsın... Kaibul etmeyenler el kaldırsın... 
Kaibul ediirnlişMr. 

Beşinci Madide — Rüsumata ait kaçak eşya bu
lunduğu ve saklandığı halher alınan herhangi bir mes
ken ve. mahalde taharriiyalt 7 Haziran 1926 tarihli 
ve 9Q6 numaralı kanuna tevfikan icra olunur. 

Yalnız • inhisar idarelerime ait kaçak eşya saklan
dığı ve bulunduğu delail ve emaırait ile anlaşılan ma-
ıhıaüer İçin o mahallin en büyük miülkiye memurun
dan alınacak tahriri emir üzerine memurin zabıta 
ile birlikte memurini iadesi tarafından o mahallin 
muhtarı ve komşularından iki zat bulunduğu halde 
niibaren taharriyat icra olunur. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum, Kaibul 
edenler el kaldırsın... Kaibul etmeyenler el kaldırsın... 
Kaibul edilmiştir.: 

Efendim; evvelki kanunlar hakkında reylerini is
timal etmeyen zevalt varsa lütfen reylerini istioiiaî 
buyursunlar.. 

Ahkâmı Cezaiye 
Altıncı Madde — A) Vapur ve şimendiferler ve 

tayyare yolcularının hilafı haik'ifcat beyanat üzerine 
indefmuayene üzerlerinde ve eşyası meyamında zu
hur eden gümrük resmine tabi ithali gayri memnu 
veya inhisar idaresine ait eşya müsadere olunur. 

B) Manifesto ve bamamede muharrer olmayan 
eşyayı ecnebiye ister sefain ve şimendifer ve tayyare 
derununda zuhur etmiş ölsün, iister gümrüğe teslim 
edilmiş bulunsun esbabı mücbire! mleşruadan müte

vellit olduğu • sabit olmadıkça kaçak addedilerek mü-i 
saadere ve bedeli misli de ağır cezayı nakdî olanak 
faillerinden ayrıca tahsil olunur. 

C) Manifesto ve baröamede muharrer; olmamak
la beraber iihfa edilmiş olduğu mahalden hiltfteharri 
zahire çıkarılan eşya müsadere olunur ve bedeli 
misli derecesinde ağır cezayı nakdî alınır. Bedeli mis
li bir İradan dün oltan ahvalde bir liraya iblağ edi
lir. Eşyayı mezkûreyi ihfa edenler hakkındia da bir; 
aydan altı aya kadar hapis cezaisi hükmülunur. 

D) 'Hilafı hakikat veya sahte veya muharref ve
saik istimali ile kaçırılmak istenilen eşya vesaiti nak-
liyesiyle beraber zaibt ve müsadere edilir ve bedeli
nin misli dıerecesiinde ağır cezayı nakdiye alınır. 
Sahte evrakı tertip *.'Ve bilerek ibraz edenler hakkın
da takibatı kanunî icra edilir; 

E) Kara, deniz ve havadan ikinci maddede muhar
rer mevaki haricine çıkarılan, veya mezkûr madde 
mucibince tayin olunan yolandan başka tariklerden 
nakledilen eşya kaçak addolunarak vesaiti maklye-
ısiiyîe beraber müsadere olunur ve kaçakçılığın şekli 
ikaıma nazaran yufcarıki fıfcmliarda muharrer ağır 
cezayı nakdîler iki mMine iblağ olunur. 

REİS — Maddeyi kaibul edenler el kaldırsın. Ka
bul 'etmeyenler el kaldırsın... Kaibul edilmiştir. 

Yedünc/i tmadde •-- A .-. 'Vapur, şjimendifer ve toy-: 
yare yoleularunun eşyalara mıeyanında zuhur ekte-fit-. 
bal ve iihıraeı mjemnıu eşya ve (inhisarı şirket veya 
idarelerime ait • eşyaları gümrükçe müsadere edile
rek kıymıötinlin üç misli ağır cezayı mak|dî ahnımafe-
'laı beraber failleri (altı aydan üç seneye kadar, hap
sedilir. 

IB -. Manifesto ve blarmaımıelîerde mjulhatrrer teirna-
yan eşyayı merrunuıa veya ünlhisıatla ıtabi mövad güım-
iriitoçe veya, dajiırei aidesimjele müsadere edilmekte be
raber nâikuleninden Ikıyrnettaıin ikji nıîisi ağır cezai
yi nakdî lahmır ve üç aydan bir seneye .kadar hap
sedilir. 

IC -. İklimdi maddede muharrer ırnevakı haricine 
çıkarılanı ^eya mezkûr, madde mucibince (tayin olu
nan. yolardan başka, torikterjdem 'nıaıküedlen eşyayı 
memnua vasıitaı ımakiliiyesıiyle beıraber müsadere 
lolumarak faillerden müsadere' ©luinıan eşıya kıyme
timin üç mlisli ağır cezayı nakdî abzliyle beraber al
tı (aydan liklirseneye kadarı hapsedilir, 

ıRBİlS — .Maddeyi -reyimize iarz ediyorum, kabul 
edenfer ıeflt kaldırsın, kjabuî atnıeyenller; el kaldıırsın, 
kaibul edilmiştik .̂ 
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Sekizinci Madde - İnhisar idare veya şirketleri
me oıiıt mühür ve alârrüelüi 'farjkalkrı veya !bandr!o!arı 
sirkat veya; ıtaklllilt ıveya ıtialhııiif. veıyai (hıuınıa, ımlümıaısü 
sahtekârlık ika edenler veya bunları idare veya şir-
Ikettiletrlinı .gayrusaraia ıfialb 'öflttiınenîeıı «eza kanunumun al-
timci babımda mıuharaıer maVaıddı kanumıiyeye tevfi
kan oaziailiaınıdndaı;. 

(REİS —• Maddeyi neydnıiıze laınz ©diyorumı, toa-
hulî iedıanfliar d fca'ldırsın, kabul etmeyenler :el fcal-
dırsıın-, kabul Jedülımliiştıiır. 

IBokuzUmcu maididla - Kaçak ©şya ve ımıetvıajdıdı, 
mevaddı 'iınJhiisianiyieyıeı aliıt lk|a|p ve zaınflana fcoyiaıni-
landan /veya meyalddı ıin|hfearfl;yeyi kaçak, mevad 
veya mfâvaddt ıslalinai ©cntabi'ye ile vıe' kazaik kasltı 
(intifa İle -mavalddı liınlhiısairtfliıyanlin, mıuhtıetif oıevfaıktıi 
'yelkıdiiganiyla karıştıranlardan! 'fcaivajrfe ve olöaımaitı 
mabsusasınıda ımjuayyan cezaliaridan ihaşkja 'elde efdi-
lieın eşya ive mövad (müsadere ödimiekGia • beraber 

. ımialhaft ralildimıa 'göıre eşyanın Ibadd'kin iki misilli- ağır 
ciazayı nakdiyle laJlınıır;. 

IRBÎS • — Maıddeiyi êtyiiınfiızja ajriz (ediyorum, kabul 
©den&r 'öl kaHdırsın, k|aihul eitoeyenilıer d kaldırışım, 
kalbul ©dilmiİlşîlir. -

Onuncu Maidde — Bu kanunda mavzuba'hs 
olan kajçakcİılk, ifiililinlin iiorıasiinda lilkli Veya dıalhıa zü-
lyiaıda eşhas ımitişıüanök veyahut liçiJariinjdan biri veya 
birkaçı musallan ülmıafc halifarıimıda (emval ve vasıaiiıtii 
nialkllliya müsadere eldllınıekla IbariaJber foıilerji halkı- ' 
ilanımda Tıüirlk Caza Kıalnuinaınıuin (alhlkamı luımuımiiyasi 
ıtiaitttfk föluıniuır. 

ıROElDS — Maddeyi reyimize arz ediyorum!, ka
bul ödandar d kaldırışım, kabul etmeyenler öl kaldır
sın, kabul ©dlitaiiişitir, 

On 'Birimci Madde — Gümrük ve inhisar ka-
çakçlığımia liişitftırlak ödemler vayalhuit kaçak eşyayı 
Ikjalçıalk olduğumu bilerek saklayan -'veya üzeriinıde bi
lerek ınıalkledem 'veyaJhıultı blarelk, ısatın; :alan veya sa-
ıtanlar !ei)i liradan ibim lirayla kadar ağır cezayı nak
diye ve blir ihaftaldan ıüjç ıaya kadar 'hapse mahkûm 
edilir. 

REİİS — ''Maidıdayti ırayfaize arz ©diyorum, kabul 
edeinlar tdf kaldırsın;, kalbul emıeyanllör d kaldırsın, 
kajbul ©dimlişjtlir!. 

On îkiinei Madde — îthal veya ihracı memnu 
«Işjyai kaÇak)çiığıın!a işltlirlak, ©darlar veyahut memnu 
eşyiayı bilerek saklayan veya bilerek ısaltın alan veya 
blerakj ısatanfllar lefflii liradan beş bin İraya kadar 
ağır cezayı mıakdî 've üç aydan bir sianıeye kadar 
hapisle malhkûm leidliiirler, 

(RiBÎS' — Mıaıddayı jieyliınize laırz; . ladl̂ yoırum, ka
bul 'edanllları d kaldıırsıın, kıalbül ötmeyanHer d kaHıdım-, 
ısın, kalbull ieldıMrtgtir., • 

On Üçüncü Madde —- Bu kanunda muharrer 
kaçıalklçiiluk Üüfenkı vukuıuınıa İbiarelk, müsamaha edeını-
ler vaya kaçıalkçıllığa li#ra!k iadanilar msan ,ve ıt'akliip 
vaizlifesıiyla mjükölaf oHanjliarıdan ösa mamuriiyat veya 
vazMdferiindianı iıhraç lefdjlmieikjlie ıberialbar ıdemdcai mü-
isamalha ve lîştiiraltoa göra dki ısaneye kadar; va man 
ita ıtaıkrâp ivazlilfösiiyîe mükıalltef olmayan •'devlet miemnuı-' 
üarandan- öfllup iştıirıalki ıtaJhakkuk '©denılar mamuırıiyat-
leriıüdan ilhriaiç da baralber Ibir* sianıeye fcaldar; ve'ımi-
tassa^atı ıiiasmjiye veya iimiyaalı şjirlkıetlier mü-stah-
ıdamiinliından ioâoıp (işitkıaki salbiıt olanlîıar hizmöti'nidan 
lihraç edilmekle beraber ailtı aya kadar hafif hiaipsıe 
miaJhkûm ve kapaikÇılılk ffiliinıdan ıdolayı mevlzu ah
kâm cezjaİya Tüırlk Ceza, SCanun/uinıuın biriıncli ikliıtla-
buniSn yedinıcıi babıma ıtevlflikan aıyrıcıa itaıtibiik olunanr. 

;RE!İJS —-Maddeyi ıriayiınfee arz ledliylonuim, fcabıul 
'adanller ieî fcalldiıiısım, tebai etmeyenler d .fcaMırsın, 
kıabül ıedillm|iş|tliirı.: 

On dömdıünicü -maddıe — Güimırtülk rasmıinden muı-
lafen lithali lâzım .gelen leşyanıın güimrüğa ibraz ve 
muıamdeyli ılâzımesii i'fa oilunmıalksızıın! litjhainıe ve. 
lişlbu kianıuınlla muayyen öllan mıalhal - ve tarıikterdi&n 
maada yarfiiarld'ön ıgâçıirjilltniesliınıe ıteş'dbbüs oluımuaisıa 
f-aiHiörüından mümaisıil leişıyanın (gümriüik ıreısmiimlin 
ruib'una im|ü âjvi bliır clezayi nakdiye alınır. 

1RIÖÎS — Mıaıddlayli meyinfae ianz letfyoOTim, kalbul 
ledanlıer - d Iklalldurısıın, kabul etmeyen'ler (el kaffldıırsın,, 
kalbü'î lediimjitşjtliır. 

Usıulllü iMüsad'are ve !Ha!kikı Kıaza 
On başıinicli madde — Kavakçılığı- tasipıiıt ddaoefc 

aüaJbııt varalkaillarmı m|an| v!e ıtalkliıp vazliıfesiiylia müikd-
'lef memurlar temizim ©dar ve her Ibiimi ıtarafıındian 
iimaa olunur. Vak'aya şajh'k iollanllar mıeiyouıt oliduğu 
ve kaçakçılık yalpanlaif Ihazır 'buidniduğu • ıtakdinde 
Ibunliarıırfc ıdlahli 'variajkaıya iim^a' '•etmıeletrii ve şsarh ver-
mderii itdkIMf ödlir. Ainzm ladlediersıa ışarihlemimde miü-
ıdafıaalıaaııiM ve şaJhitlarM -ünaıe ©döbülMar. İslt&nlfcâf-1 

•lan vükuuında fcaylfiiyat - zabıt varalkaisı - altımla: kay-
idediir:. 03m aalbııt tvaralksalaırı ' münlderaoaıtı htarhainıgi 
bir balda aOosi salbliıt ölumcalya kadar ınıuıtebler- ifcu-
ituluır. 

IR-EIÎIS — 'Mialddayi reylimliz's arz edliyoırum, kalbuil 
. ledemlar. el kaüdurjsıın,. kabul etmeyente d fcaldîrsım, 
kabull iadi'lmliişitlir. 

On Altmcı Madde — Kaçakçılık hakkımdaki tah
kikatı (ipıtiidaiiye mempıriinli riisıumiye ve mamuriimliı 
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ariuislujrrtiyie (Muinmayıaı^ mlalhaHlıeırıdie memıudiınıi zaı-
•ihalöaı ıtarajfüjnıdaını iicra ıvie ıfazjleklesfi ftanızjkn olunur. 

İRCBİIS —• MaiddeıyÜ ytıeyiıniize aırız. edüyomm, klaibul 
edenta leH ıkıalidiınsuni, ikalbul latajayanter el kaldıksın, 
•kabul '©dıiılmilişftlir. 

On Ycdindi Madde — İnhisar rüsumuna tabi 
olan e§ya kaçakçılığı hia'klkiinıda yafaiüz müsaıder© ve
ya; cezayı nıaikldijyi müsit'dMımı loüanalk mevzu ahkâm 
(dördüncü maiddöde zikiroflunjani memurların ıtıanızüm-
«dacdkflıarii ıfezfakiei ıevna)kiı ıtaihkiilkfiıye lüızjeriiınie kıaıza 
•ve vilâyet idama heyâtfali ıtiarafındain .alâlkfadiaran, ha
zini tiısıefa iisitlicvalp va (Miimalarıinjdanj ısonıria ıtaitblilk 
(ölumıuif;. Afâkıadaıpani Ibu toararHiarıa ıtdblği tadMni-
klan liltıifoanetnı on beş gün ziarfıınıda laJiit (olduğu ımlaifıavlk 
heyete müraeaiaıtlla ıJtürıaız, ödıeMfidiar, rnüdddti zar-
fıfnidia ütünaz ıddlifaeyîeını iidaırıe heyeitılaıit ikianariarm Soaıtî 
K t e . 

İOn Sekizinci Maıdde — Cezayı nakdîler rıza ile 
ıfediyie eıdüllimıeıdliğli1 ıtalkidkıda müldddiıumunııiîikçe ce
za ıbanıuıniuınuıni mıavtkli mıeır'liyöîe vaz'ıına mütealîiiik 
06 iNi'Siaim 19I26 ıtaırlübii vse 8125 muımianalllı kanunun a§-
ıtınen rn/aıddesli ıtaıtlblifc olunur. 

iRiEltS — IMIalddeiyli tiayirijize aınz ediyorum;, kabul 
edenler eü Ikiallldiıırjsını, kaibıul eltmieyanller el kjalidıflsın, 
IkalbUl lödiülirdiişltiiır, 

ö n Dokuzuncu Madde — 'Bu kanunda yazılı ha
pis cezasını» mıüsiüdlzira kjaÇialkiçiılkj fıM'ierti halklkıindia 
mermuriinli ialidesli ıtaralfiinıdaın; fiaınlzıiimi olunacak, zabıt 
varıakiaflairj ve evmalk» ıtahkjiikliyıdi lilpıtiidajiye ımıulkltıaizli 
lalfcilbaltmı' licraısji zııimimımlda müdddiumiuırniiâğe Itövsdli1 

loflıuınıuif.. 
IRİEİİS — Mlaiddeyü ırieyioi'zle arZ: ©diyorum, kalbuıl 

edenler lel klaldHisııın, !k|a|bıul «tmiayenfcr. öl 'kaldırışın, 
fcalbül ©dirrişjiiiır. 

Yirminci Maidde — Kaçakçılık fiili ile maznu
nlara dıaridesıt ladilenı ıharihan|g!i 'şahıs, dısrldasıt edenler 
tarafından hüviyetini ispata tabi tutulur, ispata hü
viyet ©demediği ve ırnjemlekeıt dahlinde. muayyeni lüfca-
rnötigâhjs oîimaıdığı ifcaikjd/irîdie ikametgâh isenedi afen-
mıaJk üızaria ıen !yia|k|iını mahal zaibııfiaisıına tesisim; olu
nur, 

REİS — ıMiadidetyi fieyMze aırız ©diyoırum. Kaıbuü 
/edenle» id kaldırsın, fcalhul ©tm'eyeniter el .kaldırsın, 
ikaJbul iadMİşjkv, 

Yirmi Birinci Maldde — Türk Ceza Kanununun 
Ibirönüi Iküıfiaıbunıin alltanioı Ibialbmjda yazılı şdkİ.. vıe su-
ınaiaılie Ikjaloalkipılliığa lişiticdallolörıi 'veya ikaçiafc dşyayı 
salkllladılk'liairj! mıulhıalkemeı ısıflasunida /anjliaşian eştes 
'haklarında resen takibat yapılır. 

iRfEilS — iMıaiddeyli ınefyıinjizje iarz "ediyoınuım;, Jcia--
ibu!î iadanlller, ıell kıal'dıirsin, kalbuıl ötmieyanl^er di ikıaldur-
isan,, ifeaibui od(iIrnji.ş|tiiır. 

Yirmi İkindi Madde — Kaçakçılıkta müikerrer-
lıiği s'albiıt ölanHaiTi malbjfcemeloe mıulvaikkalten 'sürgün 
cezası ila mlalhikûm ©dür. 

.R'EIÎS — Maddayi 'nayiîıniize arız 'adıyorum;, toalbul 
ıddanddr lal' toalidursıın, toalbul' ©tmıayaniter (di toadidursın.', 
klabul fâdimüişitiiır. 

Yirmi Üçüncü Maldde — Kaçak eşyanın nak^ 
liınde kıulanıian vesaliıti Aa'kM'ya, lh|aikk;ıınida fbarvdçhli 
aftii muıamıelia lolunjuıi: 

A) Kara vesaiti nakliyesinden her neVİ araba 
ve ihayjvıan ve ikjöşumlî'aııı, oto'mjoiblil, kiamıyoıri!, fcaım-
yonıat ve burna müimıasit zıatülhaınöke vesıaüit, alialu:-
mum hayvıanjl'ar ve Jfooçprriarıı ve ıdeniiz, ve injdhür w -
saJiıüindan mi, 'sandial, mavnıa ve yüz hamule ıtonası-
na (yüz: .toinı ıdalhi) 'kadar rnlojttorju veya buharlı ve
ya yeiIteıjK ibuloüimlia setaün .ve itaıhıtlbıaihklliarle .hor 
mevti 'tayyareletr; ımüısajdıetre olunur. 

!B) Yüz; ternıuılia ifcönıa!sınıdaq (bin hamule torna
sınla (Bün îttoaıı ıdalhiil!) ikladar olan har nıevli sefaanı, k& 
çaik ihamuîıasii tkfafçtajk,' ıo!!m|aiyan Ihamulesıinjdan ıgümırlülk 
rıesimli iiltlilhariiyl'e fazla (bulunduğu ıtakldinde müı'sıadeane 
ledliri. iFazlia (olmadığı • .talkidirda rniüsıaderıa yaipılma-
yüp /vesaliıti niaikllliya ıkııymıdtiınliınj .sülüsü ağır cezayı 
tfaladiya loiîariaikj lisıtü'yfa loluınıur. 

C) iBlim ihaimıulle tornasından, fazflıa olan har nevi 
«afalın ınialkllâttilldlarji ikjalpaikî iaşya ikııymıafiiniiın İM mıislıi 
veya îdalha 'dun Ikiıyımıatiiie oldulklarn hallide müjsaldeıne 
(ödlilik, iAıksıi ıtaJbdiırdle vas'aliıbi ınialkliiya ki'ymiötıiıniiın nu'h'u 
(denedasliınide ağını oazayı naikdıiye ahnıır.. Anoalk bu-
ıniun mliikıtaııı Ikjaçalk eşıyla ibadeffiıniin dıkli misilinıdan1 dun 
lOllaımiaz. 

İD) IMüsiaıdarfe ddilan ©şıya veya vesaitlî  maklliye 
ibal̂ ka faiıı mjajhalllda ıteVÜdiff laditadksıiızlin, ıtaalılukıuna 
göre eq yalfcıın, tgüirnlrülk̂ 1 jvaya iinlbisar idarıasiine mıak:-
ıbuız rniulkialblil'inıde taslUim ©dilıiır. 

İE) Kaıça'kçilılkjtja Ikiuİaınian vesıaliltli nakiliiye baş;-
Skasoının malı olıuip mal .saihiiihli toaçıalkçıliktiaın malu-
majfcî loimajdığı ıısipaıt eylıerse müsaadene olunmaz. 

REİS — Maddeyii mayiMzla laırtç edıyotrtumv K&-
ıbuil ödanller eli kaHdırsını, ıkfajbıuıl ıatmjeyön|lerı '©1 k!al-
ıdıırsıın, kaibuî ladimlîştliır. 

Yirmi Dördüncü Madde •— Lâkaydisi ve tera-
hisli dolıayıısi'ylia toajçajklçıhğa sabieibfiyat verdiği anıliaşı-
Haını mamıuıriin sunııfliajrii daihi'linde veya tenzliıH sınıf
la idaröten 'başika mfemuniyatlere ırızlalıaıruna baikıl-
malksıızıın nıajkjiıl ve ıtaJh'Mil iolunmaklla 'bJemalber hak-
Jaırında aıyırıca ıtalkihaftı kamunıiye de yapılır. 
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R'EİİS —. Maddeyi reylinjiizıe arz, ©düyortum, kabul 
lödanjlar d toaftdflı«ı„ klajbıi ©tmjayanHer el . Sa ld ı ran 
fkiaibiui iddillWJI#r. . 

Yirmi Beşinci Madde — K a ç a k eşya ihbar ve 
dapdaslt ladenler ıhıalkiklttda ıgünmüik iklainıujnıu i le kiava-
ınliınji ısalkıenin vata ©yteıdtiğıi mükâfat ı ınıalkdüyte ahikâ-
nuı iteitblilk ve a t o a n öeziaya' dalkjdller fc!alvan|in ve in|i-
zîamıaitj mialhsuısaısınla fcevfiklain müsıfcalhaMıariınıa tevzii 
•ve tediye olunur. Kavanlim ve nizam/altı mıahısusıaısiira-
ıda «urabıalt bufflummıayianj ahvalde ıdardjeslt husuîspnıdia 
hizmeti görülenler seyyanen müstefit edilirler. 

ıRBÎS — Maddeyi reyüınjizje a rz «düyoajumı, kaîbui 
ödenflar ıe| .kaldırışın, Ikjafhuit atmjay enler d kaldırışın, 
ikiaıbiuî ı©d!ilim)iştiifri. - . 

Yktmi Alitıneı Madde — Muhafaza memurlarının 
esliha ve cephanesi lMıüdaf;aia|i Maliye Vıefcâtetkıce. 
ifiddarilk miüimlküın olamadığı ıtajkldirıde Rüisuımialt Mü-
ıdirâyati. TJmıuırrsiyasıi Ibüt^esliınjdenı (temiiın ve Bahriye 
Vdfeâlatli «mır&ııde Mıuınıamı ishalinden münas ip olan;-1 

lam :da li(n|del)ilk)tiitzsa muvakkaten ırüsütmlaıt .letmpnıa 
rtahıslis :edlür. 

Rüsumat ©mjriina verilen seıflalkıı rüsuimlaifc ihıiznıis!-
tfaide ibıuiündiulklara mttildididlçıe' ibMnlîarin dldvri çıarh 
mıasarilfii ve lialşielsii rüisıumalt ibütçıeısıkıidbnı tteisMiye' 
okun/ur. 

iZalblitaın ve ejfnadiın miaajş ve mühiasisasaıtlariij Bah
riye Vıakâl©tiıncıe veriinddiiği ıtıalkldliırid1© liısltiihdaiın edi-
fccelk kıalpifcanr ve müriattetoaıtaı tüorötUerfi dlaihü mm-, 
mlajt büîçösiinideın verilir. 

R E İ S — 'Kabıul ©demler öl Ikjafldıır», kNbul B-
ırneyenjlıer di kaldırisım, ikahul ©dilmıişıtlir. 

Yirmi Yedinci M a d d e — Bu kanunda yazılı cü-
ılümlenianj ıtekjerırüirühlde Ttüalk, Geza (Kamumu ahkâmı 
-taiöblik olunur. 

R E İ S — Maddeyi rıeyiınlizıe a rz ddiiyoruim,, kafbul 
'ödandar .al IkiaİdalriSiiırii, kja|bül ©tmleytehler d kaldırışım, 
kialbıuil ladimtişıfe. 

M u v a k k a t Maîdde- — Lüzum görülen şehir ve 
ikasfaJbalarda tasman iDşIbiu Ikiainıuınıda muharrıer kaçakı-
çalhğıın mıeini ve ttakiıbfinli ıtemlitaJenı 11912,7 isıemdi maliye
sinde lüzumu mjilkltar poiiiıs etfnaidi'ftcna Vdklilari He
yeti Iklanadyla •emtnfi!ytetHı umıumiye ıkadrosuma IblMâve 
(bu ihliizmielüe fcahısfiis ve Ibiuı isunaie ilâveteni feıtilhdatm 
folumiaaajkj polis leifulaidaniiın, amjaaiş va rniasiraflaırı emmiî  
ıy|etS luimuımliye (büitlçıeisiiinlde külşajt olunanı flaislı mıahi-
.sruısıtaın, ıtiasviye' olunur, Faslı rnııalhsulsa vaiz: olunan 
Jfaihısliisat miu|k|albili mijdbafliig ide limjhislar dıdartelerfinıdien 
öiİMuariak .bütçıaye irat toaiydedür.: 'Mütelakiip senıe-
ilende ıbu m'aidde ihülkmiü 'ayrafia,. faısıl Iküşialdı surıetliy' 
İe.ıicraj oluinjuırı. 

.R1EİÎİS —• Mıuıvalkklait ımıaddayli irıeylinlizie laırız, edlî -
•yonıum, kiafaul 'edeınjlıeır eH lk|a|ldıııısi!nj, kaıhul eıtımiayen- _ 
len 'el Ikaffidımsın, fclalbui'. d̂dOimiişıtüı-. 

Yliıtmli ısiekıizii'njcli mıadde i— Bu Ikiaınpnj .miögrl ıtaıri-
hindenı üiç ıay sioöjrıa mMtdbetrıdir. 

ıRsEllS — MıadJdlayıiı npykm^ iar^ tediyoırumı, ikıaibull 
edenler el fcaldirsın, kabul etmeyenler el Ikaldırsm, 
Ifeaibıül lediiilimliştık, 

Yirmi Dokuzuncu M a d d e — Bu kanunun ahkâ-
miinı torlaıyla !l)cına Veıkiilerü Heyeti mıemıuirldu^. 

.IRiHttS — Maıddey)! rıeytinlizie ^arz iadiyoruta, İkaıbıuıl 
edanjlier; d kialıdainsııın, kıatbul lejtmıayenter- d ikaldursını, 
,k>abluıl edilmiiışitilri. 

Bfiemjdliırn,. K a n u n u n hayietâ umıumliyesünli neyinıizıe 
ainç. «düyonuımi Udajbull iadenlleri • d toaldırısm,, IkjaibuH ©t-
ımlayenjlaı;. d Ikialdıırısın, hîayetii; umum|iıy|asii Ikıajbıul fâdi-
m.ıişıtliır,. 

Ofemidlimı, Ikranjunllıaırja lba(ş|kia ney vanmayan vatr 
mı? (IHıapır ısıasilerii) üsıtıiih'salli â ı â mıuıamdasii hüıtamf 
ibulmuşıtar. 

18. — İdare heyetinin, mebusların aidatı tekaüdi-
yelerinin sureti tahsili hakkında 3J936 numaralı tezke
resi ve Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları. (1) 

REIÎS — Efendim, mebusların aidatı tekaüdiyeleri 
hakkında mazbata vardır. Encümene gitmişti, Encü
menden gelmiştir, Encümen ©ski fikrinde ısrar ediyor. 
Fıkriai ıtefsiriyderi okuyoruz. 

Fifcılai Tef siriye 
1. Mesleği memuryet oîupta mebus olanlarım ve 

birinci ve ikinci Büyük Millet Meclislinde bulunan-
ların ^aidatı tekaüdliyglerini Büyük Millet Meclislince 
ittihat buyrulan 14 . 4 .1339 tarihli karara tevfikan 
son memuriyet maaşı üzerinden ita eylemderi lâzım 
gdir. 

1, Büyük Millet Medisıiriin 14 . 4 . 1339 tarihli 
tkarariı ve Memurin kanununun 73 ncü Maddesi 14 Şu
bat 1332 tlarihli kanunda münderiç şerîait ve dört mah 
müddeti mümcaaıtı hükmıen ıskat etmiş olduğundan 
bunların da verilmemiş tekaüt aidatının mezkûr karar 
mucibince son memuriyet maaşı üzerinden hesap ve 
istiyfası icabeder. 

3. Mebus, asker ve sivil mütekaiMerin Memurin 
Kanununun 73 ncü maddesinden istifade eylemeleri 
21 Mart 1927 tarih ve 995 numaralı Kanun ile kabul 
buyrulmuş olduğuna göre bunların da Memurin Kanu-

(1) Evveliyatı yetmiş dokuzuncu içtima zabıt ce-
ridesindedir. 
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nunun tarihi neşrinden itibaren tekaüt için esas olan \ 
on bin kuruş maaşın aidatı tekaüdiye farkını tesviye I 
eylemeleri muıktazidir. 

RBÎS — Efendim bu hususta Talat Beyin takrirleri 
vardır, okunacak: 

Riyaseti Celileye 
Birinci fıkranın berveçhi ati tadilen kabulünü tek- | 

lif eylerim. 
Çankırı I 
Talat 

1, Mesleği memuriyet olupta mebus olanların bi
rinci ve ikinci Büyük Millet Meclislerinde bulunanla
rın aidatı tekaüdiyelerim Büyük Millet Meclisince itti
haz buyrulan 14 . 4 , 1339 tarihli karara tevfikan son 
memuriyet maaşları ve 73 noü maddenin tatbiki tari
hinde on bin kuruş üzerinden ita eylemeleri lâzım ge
lir. 

REİS — Efendim, bu takriri nazarı itibara alanlar 
lütfen el kaldırsın, almayanlar el kaldırsın, alınmıştır. 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü fıkranın berveçhi ati tadilen kabulünü 

teklif eylerim. I 
Çankırı 
Talat 

3. Aiker ve sivil mütekaitlerden mebus olanların 
Memurin Kanununun 73 ncü maddesinden istifade ey- I 
lemeleri 21 Mart 1927 tarih 995 numaralı Kanun fe 
'kabul huyrulmuş olduğuna göre bunların da mezkûr I 
maddenin tatbiki tarihinden itibaren tekaütlerine esas 
olan on bin <kuruş maaşın aidatı tekaüdiye farkım: tes- I 
viye eylemeleri muktazidir. I 

REİS — Efendim, bu takriri nazarı dikkate alan
lar lütfen el kaldırsın, almayanlar el kaldırsın, nazarı 
dikkate 'alınmıştır. 

Efendim, fılkriaları takrirleri göre tadil edilmek 
üzere Encümene veriyoruz. 

Efendim, Encümen bitta'dil fıkraları getirmiştir, 
okuyoruz: 

1. Mesleği memuriyet olupta mebus olanların ve 
birinci ve ikinci Büyük Millet Meclislerinde bulunan
ların .aidatı tekaüdiyelerinin Büyük Millet Meclisince 
(ittihaz buyrulan 14 . 4 . 1339 tarihli karara tevfikan 
son memuriyet maaşları ve Memurin Kanununun 73 
noü Maddesinin tatbiki! tarihinden itibaren de on bin 
kuruş üzerinden ita eylemeleri lâzım gelir. 

2, Büyük Milet Meclisinin 14 . 4 . 1339 tarihli 
kararı ve Memurin Kanununun 73 ncü Maddesi ve 
14 Şubat 1332 tarihli Kanunda münderiç şerait 4 mah 
müddet müracaatı hükmen ıskat etmiş olduğundan 
bunların da verilmemiş tekaüt aidatının mezkûr karar 
mucibince son memuriyet maaşı üzerinden hesap ve 
istiyfası icabeder. 

3, Mebus olan aslker ve sivil mütekaitlerin Memu
rin Kanununun 73 ncü maddesinden istifade eylemde-" 
ri 21 Mart 1927 tarih ve 995 numaralı kanun ile kabul 
buyrulmuş olduğuna göre bunların da mezkûr mad
denin tatbiki tarihinden itibaren tekaütlüklerine esas 
olan on bin kuruş maaşın adatı tekaüdiye farkını tes
viye eylemeleri muktazidir. 

HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Birinci ve 
ikinci Mecliste deniliyor, bir zat birinci Mecliste bulu
nuyor, ikinci Mecliste bulunmuyor. Veya ikincide bu
lunmuş, birincide bulunmamış, bu hükümler bunlara 
da şamil midir? Encümenden izahat isteriz. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Efendim, 
sual fıkranın esas ibaresine taalluk eder, evvelce bu 
mesele halledilmiştir. Birinci ve ikinci Büyük Millet 
Meclisi tabirinden maksat, birinci veya ikinci Büyük 
Millet Meclis demektir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — 73 ncü mad
denin tarhi tatbiki demek 1 Haziran 1927 olduğu zab
ta geçsin. 

REİS — Başka mütalaa var mı efendim? (Hayır 
sesleri) Okunan fıkrai tefsiriyeleri reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Ka'bul edilmiştir. 

19. •— Trabzon {Mebusu Abdullah Beyin, Arzuhal 
Encümeni tarafından Trabzon'lu Ömetbas Zade Ce
lâl Efendi hakkında ittihaz edilen ıkarartn ıHeyet'i Umu-
miyede tetkik ve müzakeresine dair (4/564) numaralı 
takriri ve Arzuhal Encümeni mazbatası. 

REİS — Mazbata okunacaktır. 

Arzuhal Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
İskânına tahsis edilen emvali metruke hanesinin 

ahara satılmış olduğundan şikâyeti ha'vi Celâl imza-
siyle Büyük Millet Meclisi Riyasetine takdim oluna
rak encümenimize tevdi olunan arzuhal üzerine key
fiyet Maliye Vekâletinden istifsar olunmuştu. 

Vekâleti müşarünileyhanın cevabî tezkeresinde 
Trafbzon Defterdarlığının iş'arı üzerine 781 numaralı 
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Kanun mucibinei muharebelerde meskenleri harap 
olanların ikametlerine tahsis edilen hanelerin istirdat 
olunamayacağı muharrer isede istilâ zamanında Rus
lar tarafından yol açmak veya diğer suretle istimlâk 
edilerek hedmedilen haneler sahiplerine mübadeleye 
gayrı tabi ahaliden metruk hanelerin tevfiz olunabi
leceği hakkında mevzuatı kanuniyede bir kayıt Ve sa
rahat bulunalmamasından müstedinin mutasarrıf oldu
ğu hanesinin Trabzon'un Ruslar tarafından is
tilâsından sonra Ruslar tarafından lisebelbin hedme-
dildiği anlaşıldığından hanesinin müşterisine teslimi 
lâzım geleceği bildirilmiş olmasına me'bni encümence 
Vekâleti müşarünileyhanın noktai nazarına iştirak 
edilmıİişti. Ahiren müstedi taralından Riyaseti Celile-
ye takdim olunarak encümenimize havale buyrulan 
arzuhalde meskenimin harhen işgal esnasında Ruslar 
tarafından tahrip edilmiş olduğu cihetle icra edilen 
tahkikat neticesinde hakkı iskân sabit olduğundan 
Trabzon İskân Müdiriyetinin sureti merhut İÖJ1İ.1340 
tarihli ve 32 numaralı vesikasiyle Ermeni em!vali met-
ruke'sinden 48 numaralı hanenin ikametine tahsis edil
diği heyan olunmuş ve mezkûr arzuhale merbut ve
saikte hanesinin Rusların harben Tra'bzon'u işgal etti
ği esnada kamilen tahrip olunmuş ve yola kalbedil1-
mehıîş olduğu ve 8 Teşrinisani 1339 tarih ve 3Ö8 nu
maralı Kanuna tevfikan icra kılınan tahkikat neticesin--
de muhtacı iskân olduğu anlaşılarak komisyon kara-
riyle Trabzon'un Iskenderpaşa mahallesinde Ermeni 
metrukâtından olan 48 numaralı hanede adiyen is
kân edildiği tevsik edilmiştir. 

Hakikat Vesaiki mezkûre ile sabit olduğu ve 781 
numaralı Kanunun birinci maddesinde kanunen hakkı 
iskânı haiz olanlara adiyen iskân ve tefviz tariki ile 
verilmiş ve bundan böyle verilecek emvali gayriimen-
fcule ile muharebelerde meskenleri harap olanların 
ikametlerine tahsis olunan hanelerin istirdat olmayıp 
takarrür edecek bedeli üzerinden 14 Kânunusani 
1926 tarihli Borçlanma Kanunu mucibince kendilerin
den istiyfa edileceği muharrer bulunduğu halde Trab
zon Defterdarının gayri kanunî hareketi şayanı mua
heze görülmüş ve binaenaleyh mukaddema TralbZon 
iskân îMüdiriyetince mumaileyhin ikametine tahsis 
olunmuş olan hane hakkında 781 numaralı Kanunun 
birinci maddesinin tasrihatı dairesinde muamele ifa-
siyîe mezkûr hanenin mumaileyhe iadesine ve satılmış 
ise muadil bir hanenin İtasına karar verildi. 

Binaenaleyh 29 . 5 , 1927 tarih ve Kaivanin Kalemi 
33/2198 numaralı tezkerei Celileleri üzerine Tra'bzon' 
lu Ömerbaş oğlu Celâl Efendi hakkında tanzim olu

nan mazbatamız Heyeti Umumiyenin nazarı tetkik ve 
müzakeresine arz olunur efendim. 

19 Haziran 1927 
Arzuhal Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Canik Konya 
Calvil Eyüp Sabri 

Kâtip Aza 
İsparta Afyon 
İbrahim Sadık 

hini imzada bulunmadı 
Âzl Âzd 

Mardin İsparta 
Necip Hüseyin Hüsnü 

Bey hini imzada bulunmadı 
Âz.1 Aza 

Afyon . Hakkâri 
Musa Kâzım Nazmi 

REİS — Mütalaa var mı efendim? 

MALİYE VBKİİLÎ MUSTAFA ÂBDÜLHÂLÎK 
BEY (Çankırı) — Efendim, bu hane satılmıştır, tapu 
da verilmiştir. Tapunun iptali mümkün değildir, an
cak mahkeme karariyle iptal edilebilir. 

Başka bir hane verilmek meselesine gelince : Da
hiliye Vekâleti emrinde haneler varsa verilebilir. 

ABDULLAH BEY (Trabzon)— Heyeti Çelikleri 
bir hak ve adil karşısında bulunuyor demektir, yanlış 
bir muamelenin bugün Heyeti ıCelileleri tarafından 
tashih edildiğine göre mağdur olan ve meskeninden! 
mahrum edilen bir vatandaşın hanesinin iadesi tasdik 
ediliyor dernektir. Şimdi Maliye Vekilimiz diyorlar ki 
bir yanlışlık olmuştur. 

MALİYE VEKÎLÎ MUSTAFA ABDÜLiHALİK 
BEY (Çankırı) — Öyle bir şey demedim. Tahkikat 
yapılır, ondan sonra diyebilirim, Hükümetin orada 
yaptığı muamele halkında, tahkikat yapılmadan bir 
şey diyemem bendeniz arz ettim ki bu, satılmıştır, 
tapusu verilmiştir. Tapusunun iptali imkânı yoktur, 
başka bir mal verilmesi meselesine gelince: Dahiliye 
Vekâleti emrinde bulunan emvalden verilebilir. 

ABDULLAH BEY (Traibzon - Devamla) — Şu 
halde muamelenin yanlışlığını da kalbul buyuruyorlar, 
tahkikat neticesine bırakıyor. Maliye Vekâletinin ev= 
Velce Arzuhal Encümenince tetkik edilen ifadesini 
arz edeceğim, Diyorlar ki; talhkikat neticesinde bu 
adamın meskeni Ruslar tarafından yol açılmak sure
tiyle tahrip edilrniştir.: Binaenaleyh verilemez, bundan 
haşka bir şey söylemiyorlar. Tahkikatı evveliyede 
böyle denilmiştir. Sonra da böyle denilmiştir. Zanne
dersem yeni tahkikata lüzum yoktur ve lüzum olduğu 
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Halde de söylenilecek söz yine budur iki defa da böy
le denilmiştir. Bu adamın meskeni yola kaybedilerek 
tahrip edilmemiştir, elindeki vesaikle bu tahakkuk 
ediyor böyle olmamış olsa bile Heyeti Celilenin kabul 
ettiği bir kanunda meskenleri harap olan kaydı könul-
muş'tur. Bu, topla yıkılmış, kazma ile kazılmış, bu tas
rih edilmemiştir, binaenaleyh neyi tahkik edeceğiz 
eğer şu zat mağdur ise - ki mağdur edildiği bihakkın 
görülmektedir - şu halde malının iadesi lâzım gelir, 
tapu muamelesi ne suretle olacaktır? Bir. de mahkeme
de mi süründüreceğiz, tapu muamelesinin yanlışlığı ta
hakkuk etmiş ise o yanlışlığı tashih etmek lâzım ge
lir, muJktezayı adalet, Cumhuriyet kanunlarımızın em
rettiği budur. 

MALÎYE VEKİLİ MUSTAFA ÂBDÜLİHALİK 
ıBEY (Çankırı) — Harpte harap olmuş olan hanelere 
mukabil hane verdiğimiz yoktur. Bir yanlışlık olma
sın, harik neticesinde 'bir evde ve içerisinde olanları 
çıkarmıyoruz, Borçlanma Kanunu mucibince parası
nı alıyoruz. 

Yoksa böyle bir kimseye müsaade vefmiiyoruz. 
Falanın evi yanmıştır, filân evi verdik diye tasrih edil
memiştir ve böyle bir kanun yoktur. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Evet, Borçlanma 
Kanunu mucibince bu da parasını veriyor efendim. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA AJBDÜLHALİK 
BEY (Çankırı) — Bu tashih edilmiş olsun. Evini ver
sin. Hangi evi? Kendisinin bir evi yoktur ki versin, 
Meclis bir karar ile Hükümete böyle bir müsaade 
vermemiştir, 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Borçlanma Ka
nunu mucibince veriyor dfendim. 

KÂZÎM VEHBÎ BEY (Ergani) — Efendim, Encü
men de izahat versin. 

ARZUHAL ENCÜMENİ NAMINA EYÜP SAB-
(RIİ BEY (Konya) — Efendim, İstida Encümeniniz ev
velce müstedi tarafından vaki olan müracaat üzerine 
Maliye Vekâletinden noktai nazarını sordu, aldığı ce
vapta: Bunun meskeni muharebede harap olmuş de
ğildir. Ruslar Trabzon'u işgal ettiği zaman, orada yol 
açtıkları zaman tahrip olunmuştur, buna Borçlanma 
Kanunu mucibince hane tahsisine mesağ yoktur, de
nildi. Biz de kanunu tetkik ettik; muharebe esnasın
da hanesi tahrip edilmek suretiyle mağdur olanlara 
verilir. Biz bunu kâfi gördük. Bir mazbata tanzim et
tik. İstidayı reddettik, Vekâleti Celilenin nıok'tai naza
rına muvafıktır. Ahiren encümenin bu karan aleyhine 
Abdullah Bey biraderimiz tarafından bir itiraz vaki 
oldu ve bu itiraz vaki oluduğu zaman müstedi tara
fından bir istida ile ve bazı vesaikle tekrar Meclisi 

Âliye müracaat vuku buldu, o kanun mucibince en
cümen tekrar tetkik etti, İskân Dairesi tetkikat yap
mış ve bu zatın kanunen lâzımül'iskân bir zat olduğu
na karar vererek, eline bir ve'sika vermiş. Sonra ma
hallesinden bir çok kimseler bunun evi Ruslar tara
fından yol açılmak suretiyle tahrip edilmiş değildir, 
Ruslar Trabzon'u harben işgal ettiği esnada talhrip 
edilmiştir diyor, bunun üzerine encümen bu suretle 
karar vererek bu mazbatayı tanzim etti Ve huzuru âli--
nize takdim etti, fakat şayet bu ev satılmış veya baş
kasına ferağı yapılmış ise bunun istirdadı da müteas-
sir görüldüğü için bu satılmış ise, Hükümet yedinde 
bulunan başka hanelerden 'birisinin mağduriyetine 
meydan verilmemesi için, kendisine verilmesini encü
meni ayrıca mazbatasına dercetti. Mesele bundan iba
retti^ 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Efendim, 
harpte zarar görenler iki kısımdır. Bir kismı diğer 
ecnebi hükümetler tarafından veya bunların orduları 
tarafından yapılan tahribat dolasyısiyle zarar gören
lerdir. Diğer kismı da dahildeki harekât dolayısiyle 
zarar görmüş olanlardır, bu gibi emvali hasara uğra
yanlar için bir kanun mevcuttur, Ziraat Bankasına 
emvali metrukenin satış bedellerinden Vesaired'en ko
nacak nakit, kendi hesaplarına tenmiye edilecektir. 
Yoksa hasar görmüşlere, evini kaybetmişlere, gördüğü1 

hasara mukabil tazmin için ev verilmesi hakkında bir 
hüküm kabul edilmiş değildir. Böyle bir hükmü istisnaî 
olarak bir şahıs için kabul etmek bendenizce mahzur
ludur. Meclisi Âli daha ziyade umumî mesail ile meş
guldür. Eğer bu şahıs kanunen müstehak olduğu bir 
hakkı istiyorsa - ki bu hak kendisine ev verilmek de
ğildir - dairei aidesi bitttabi bunu tetkik eder, mevcut 
kanun ahkâmına göre hakkında muamele ifa eder. 

EYÜP SABRİ BEY (Konya) — Efendim, bende
niz maruzatımda zannederim bir ciheti noksan bırak
tım da Remzi Beyefendinin mütalâalarına ondan lü
zum görüldü. Evvelce bu adama, hakkı iskânı haiz
dir, diye vesika verilmesi üzerine bir hane tahsis edil
miş ve bu hane bilâhare Maliye tarafından müzaye
deye verilerek satılmış, kendi demiş ki: Bu ev Borç
lanma Kanunu mucibince bana Verildi, başkasına sa
tılması caiz değildir, benden parası alınması lâzımdır. 
Hayır, senin evin muharebeden harap olmadı, Ruslar 
yol açmak için hedmetmiştir, demişler ve evden çıkar
mışlar. Halbuki kanun, böyle hakkı iskânı haiz olarak 
kendilerine hane tahsis edilenlerin haneleri istirdat 
olunmaz ve Borçlanma Kanunu mucibince kendileri
ne tefviz olunur diyor. Mesele bundan ibarettir. Yok-
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sa biz bu adam alelıtlak mağdur olmuştur, buna bir 
hane verilsin demedik. 

•SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozuk) — Efendim 
harp dolayısiyle emvali menkulesi hasara uğrayan, 
zayi olanlar hakkında tazminat yoktur. M arezi mah
susunda emvali gayrimenkulenin tamir ve ihyası için 
verilmiş tahsisat kanunu vardır. Ruslar velevki yol 
açmak için bunu hedmetmiş olsunlar. Bu adam Rus
ları davet edip «gel benim evimi yık» mı dedi? Hayır, 
yine harp dolayısiyle bu adamın hanesi yıkılmıştır. 
Binaenaleyh zararın .telâfisi lâzımdır. 

MALİYE VEKİLÎ MUSTAFA ABDÜLİHAÎJK 
BEY (Çankırı) — Efendim, yanlışlık olmasın. Zararın 
telâfisini buyuruyorlar, hangi bütçeden ve hangi pa
radan bu zarar verilecektir? Tahsisat veriniz, o zaman 
olur. Zarar bir milyar liradan ibarettir beyefendiler. 
Elimizde şimdiye kadar topladığımız para yedi yüz 
bin liradır. Rica ederim, zararın telâfisi ne ile ve nasıl 
olur? Elimizde tahsisat yoktur. 

Öteki ayrı bir meseledir. Kabul buyrulan kanuna 
göre, içeride bulunan bir kimseyi çıkartaııyacağız; 
'Borçlanma Kanunu mucibince -parasını verecektir. 
Yoksa zarar tazmini meselesi mevzubahis değildir. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Reis Bey, isteni
len budur: Borçlanma Kanununa tevfikan şu zâtın 
hakkı iskâm olmak dolayısiyle kendisine verilmiş ve 
içersinde üç sene oturmuş olduğu binanın iadesidir. 
Borçlanma Kanunu mucibince bunun bedelini öde
yecektir, Hükümetin kabul etmiş olduğu kanunlara 
mzaihar olması lâzımdır, bu adildir, bu şefkattir. 

REİS — Efendim, mazbatadaki ahkâmın tadili 
için bir takrir yoktur, mazbatayı reye koymak lâzım 
geliyor, fakat Vekil Beyin izahatına, Abdullah Be
yin istirhamına nazaran mazbatada münderiç olma
yan birtakım şeyler çık'tı. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Mazbatada var
dır efendim. İkinci kısımdır. 

REİÎS — Mazbatada, Borçlanma Kanununa tev
fikan muamele ifası var mıdır? (Vardır sesleri), (Tek
rar okunsun sesleri) 

O halde Heyeti Celile mazbatayı kabul etmekle 
bunu kabul etmiş olacaktır. 

Mazbatayı bu suretle reye arz ediyorum. Kabul1 

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

20. <— Tahtelbahirlerde istihdam olunacak zabitan, 
gedikli zabitan ve namzetleriyle tef roda verilecek za
maim ve tazminat hakkında (111037) numaralı Kanun 
lâyihası ve Müdafaai Milliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları. 

REİS — Okunacaktır efendim : 
Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet Müsteşarlığı 10 Kânunusani 1927 

Adet: 6/158 . 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Oelilesine 
Tahtelbahirlerde istihdalm olunacak zabitan ve ge

dikti namzetleriyle efrada verilecek zamaim hakkında 
'Bahriye Vekâleti Oelilesince tanzim edilen ve İcra Ve
killeri Heyetinin 29 Kânunuevvel 1926 tarihi içti-
maında tezekkür ve Meclisi Âf ye arzı tasvip olunan 
Kanun lâyihası ile esbabı mucibe mazbatasının mu-
saddak sureti lef fen takdim olunmuştur. 

fMüktezasının ifasına ve neticesinin işmarına müsa
ade buyrulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 

Sâhül hudutlarımızın emri müdafaasında pek bü
yük vazaif derühdie edecek olan ve inşaatları oldukça 
terakki etmiş bulunan tahtelbahirlerimizde istihdam 
olunacak zabitan Ve gedikli zabitan ile efradın hazar
da ve seferde maruz kalacakları mezalhim ve müşkü
lâtı fevkalâdeye rağmen hem bu müessir sMMarımii-
zın mensubinini tezyit etmek ve hem de her gün bir 
ddvrei kemale mazhar olmakta olan terakkiyatı takip 
edebilmek için Avrupa milli bahriyesinde olduğu gibi 
bu sınıf zabıtanın diğer akran v̂e emsallerine nazaran 
ve tayyareci zabitan misillü terfihleri icap etmekte 
olmasına ve memleket-imizin muhtaç bulunduğu bu 
silâhları hakkiyle istimal edebilecek kifayette mukte
dir ve ahvali sıhhiyeleri müsait zabıtanın müteaddit 
tamimlere rağmen talip olmamalarına binaen bu sınıf 
zabitanın esbabı refahlarını temin edecek mahiyette 
bulunan ve Hazinenin mütalaası dahilinde tadilen tan
zim edilen mütekaddem lâyihaı kanuniyenin müsta
celiyet kararı ile tasdiki âliye iktiranı muvafık olaca
ğını natik işbu esbabı mucibe lâyihası bittanzim tak
dim kılındı. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Müdafaai Milliye Encümeni 
Adet : .3)4 

17 , 1 , 1927 

Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 
Riyasete 

Tahtelbahirlerde istihdam olunacak zabitan ve ge
dikli namzetleriyle efrada verilecek zamaim hakkında 
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Bahriye Vekâletinin teklif ettiği Kanun lâyihasını 
müzakere ve tadil en kabul ettik. 

Reis Mazbata Muharriri 
Ekrem 

Kâtip 
Malatya Âza 

Mahmut Nedim CeVat Abbas 
ÂZfi Â Z 3 

Muhiddin Nami. Musa Kâzım 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Encümeni 
Karar No: 203 

Kayıt No : 1/1037 

Bütçe Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Tahtelbahirlerde istihdam olunacak zahitan ve ge

dikli zabitan ve namzetleriyle efrada verilecek za
maim halkkında olup Heyeti Umumiyenin l'5.lVV927 
tarihinde Müdafaai Milliye ve Bütçe encümenlerine 
havale buyrulan kanun lâyihası Müdafaai Milliye En
cümeni mazbatasiyle birlikte encümenimize tevdi kı
lınmakla Bahriye Vekili ihsan Beyin huzuriyle tetkik 
ve müzakere olundu. 

Hükümetin esbabı mucibe lâyihasında dermeyan 
olunan noktai nazar encümenimizce de nazarı itiba
ra alınarak teklif olunan lâyihai kanuniyenin esas iti-

. bariyle kabulü tensip edilmiştir. 
Bahriye efrat ve küçük zabitanı ile gedikli za'bitan 

hakkında 24 Şubat 1330 tarihli Kanunun beşinci 
maddesi mucibince çavuş, başçavuş ve gedikli nam
zetler küçük zabit unvanı altında cem edilmiş olması
na binaen maddelerde bu esas dairesinde bazı tadi
lât yapılmış ve bu kanun ile verilmesi derpiş olunan 
zamaim hakkında 1927 bütçesine tahsisat vaz olun
madığı cihetle kanun hükmünün 1928 senei ^maliyesi 
iptidasından itibaren meriyeti ahkâmı lâzım gelmiş 
ve lâyihanın heyeti umumiyesi dalgıçlar hakkında 
tanzim olunan lâyihai kanuniye esası dairesinde yeni
den tanzim olunarak müstacelen müzakere buyrulmak 
ricasiyle Heyeti Umum'iyeye arz ve takdim kılınmış
tır, 21 Haziran 1927 

Reis Mazbata Muharriri 
Çatalca Gaziantep 
Şakir Ali Cenani 
Kâtip Aza 

Konya Gaziantep 
Fuat Ahmet Remzi 

Aza 
Çorum 

Mühendis Ziy* ı 
Aza 

Ertuğrul 
Doktor 'Fikret 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Hükümetin Teklifi 
Talhtelbahircilerin Zamaimii Hakkında Kanun 

Madde 1. — Kararname ahkâmına muvafık şeraiti 
.sıhhiyeyi haiz olan zabitan, gedikli zabıtanla gedikli 
namzetleri ve efrat kendilerine mahsus tahtelbahir 
kurslarına sevk ye kurslarda ikmali tahsil edip bil
fiil tecrübeler ierasiyle fcesbi mümarese eyledikten 
sonra tahitelbahirpi olurlar. 

İMadde 2. — Kendilerine mahsus kurlsları ikmal 
etmiş olan zabitan gedikli ve namzetler ile efrada tah
telbahirlerde ifayı vazife ettikleri müddetçe mahiye 
berveçhi ati zamaim verilir ve bu zam hiçbir nevi 
deyim içün kabili haciz ve tevkif değildir. 
Zabitan 2 000 Kuruş 
Gedikli Zabitan 1 500 Kuruş 
Namzetler 1 000 Kuruş 
Efrat 500 Kuruş 

'Madde 3. — Tahtelbahir mütehassisi zabitan ve 
mürettebatı Türküye Cumhuriyeti hududu dahil ve 
haricinden ve kursta müddeti tahsil' esnasında berayı 
talim ve aldıkları beher gün için berveçhi ati zam 
alırlar. 
Zabitan Yevmiye 400 Kuruş 
Gedikliler Yevmiye 1200 Kuruş 
Namzet ve mürettebatı 
saire Yemiiye 100 Kuruş 

Madde 4, — Memur bulundukları limanın gayrı 
bir mahalde kalmak lüzumu hâsıl olan tahtelbahir 
zâbitamna' beher gece için 200, Gediklilere 150 ve 
namzetlerle mürettebatı saireye 100 kuruş ikamet üc
reti verilir, 

Madde 5. — Tahtelbahir zabitanı ve gedikliler 
donanmada bulunan zabitanı saik© misillu seyir za-
maiminden ayrıca istifade ederler. 

Madde 6. — Tahtilbahirci olmadıkları halde va-
zifeiten dalan ümera, zabitan ve efrat işbu kanunun 
üçüncü ve dördüncü maddeleri ahkâmından müste
fit olurlar, 

iMadde 7. — Hazarda ve seferde vazife için ba
tış esnasında şehit düşen za'bitan ve gediklilerin aile
sine iki bin beş yüz ve gedikli namzetleri ile efradı 
ailelerine bir defaya mahsus olmak üzere bin lira 
tazminatı nakdiye verilir. 
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Madde 8. — işbu kanun 1'927 senei maliyesinden 
muteberdir,, 

(Madde 9. — Bu kanunun icrayı ahkâmına Bahri
ye ve Maliye Vekilleri memurdur. 29 Kânunuevvel. 

1926 
Başvekil Adliye Vekili 

ismet Mahmut Esialt 
Müidaifaad Milliye VetoiM Bahriye Vekili 

Recep İhsan 
Dahiliye Vdkili Hariciye Vekili 

M, Cemil Dblktor Tev'fik Rüştü 
Maliye Vekili Maarif Vekili 

. Mustafa Abdüibalik Mustafa Necat! 
Nafia Vekili Ziraat Vekili 

Rebiç Beyefendi Mehmet Sâbri 
imzada bulunmadı 

Ticaret Vdkili Sıhhiye Ve Muaveneti 
Mustafa Ralhmi içtimaiye Vekili 

Doktor Refik 

MÜdafaai Milliye Encümeninin Tadili 
Tahtelhâhirclerin Zamaimü Hakkında Kanun 
Madde 1. — Aynen, 
Madde 2. — Kendilerine mahsus kursları ikmal 

dtmliş olan zâbitan, gedikli ve namzetler ile efrada 
tahtelbahirlerde ifayı Vazife dttikleri müddetçe mahi
ye berveçlhi ati zamaim verilir. Bu zam hiçbir nevi 
deynin için kâb'ili haciz ve tevkif değildir, 
Zabiitan 2 500 Kuruş 
Zabitan Gedikli 1 '800 Kuruş 
Namzetler 1 200 Kuruş 
Efrat * <600 Kuruş 

(Madde 3. — Aynen, 
Madde 4. — Aynen, 
Madde 5. — Aynen, 
Madde 6. — Aynen, 
Madde 7. :— Hazarda ve seferde vazife ile batış 

esnasında şehit düşenlerin müstdhakı maaş efradı ai
lesine bir derece mafevk rütibe ve maaş üzerinden ai
le maaşı tahsis ve bir defaya mahsus olmak üzere 
iki bin beşyüz lira tazminat verilir. 

-Madde 8. — Aynen, 
Madde 9. — Aynen, 

Bütçe Encümıeninin Tâdili 
Tahtelbahirlerde istihdam olunacak Zabıtan ve 

Efrada Verilecek Zamaim Hakkında Kanuni 
Birinci Madde — Talimatnamiesi ahkâmına mu

vafık şeraiti haiz olan Bahriye zahit ve gedikli zahit
leri ile küçük zabit ve efradından kendilerine mahsus 
kurslarda İkmali tahsil edenler tahtelbahire! olurlar. 

İkinci Madde — Birinci madde mucibince tahtel-
'bahiroi olan zabit ve gedikli zahitler ile küçük zabit 
ve efrada tahtelbahirde bulundukları müdddtçe şehri 
maktuan berveçlhi ati miktarlarda tahsisat verilir. 

Zâbitan 2 000 Kuruş 
Gedikli Zabıtan 1 500 Kuruş 
Gedikli' namzedi 1 000 Kuruş 
Küçük zabıt ve efrat 500 Kuruş 

Üçündü Madde — Tahhelhahıirci zabit ve gedikli 
zabitlerle küçük zaibiit ve efrada kursta müddeti tah
silleri esna'sında ve Türkiye hududu dahi ve haricin
de berayı talim daldMarı beher gün için maktuen 
herveçhi âti miktarlarda dalmak yevmiyesi verilir. 

Zâbitan 400 Kuruş 
Gedikli zâbitan 200 Kuruş 
Küçük zabit ve efrat 1100 Kuruş 

Dördüncü Madde — Memur bulundukları Li
mandan gayrı bir mahalde kalmak lüzumu hâsıl olan 
ve yanlarında depo gemisi bulunmayan tahtelbahire!-
lere bdher gece için maktuan berveçhi ati miktarlarda 
İkamet ücreti verilir. 

Zâbitan 
Gedikli zâb'iîtan 
Küçük zahit ve efrat 

200 iRuruş 
150 (Kuruş 
50 Kuruş 

Tahtelbahir Ecnebi bir limanda bulunduğu tak
dirde hu maddede muharrer ücurait icra Vekilleri 
Heyeti karariyle dört misline kadar tezyit olunabilir. 

Beşinci Madde —- ifayı vazife esnasında malul 
kalan tahtelbahir zahit Ve gedikli zabitlerinin tekaüt 
maaşları bir derece mafevk rütibe üzerinden ve kü
çük zabit ile efradın maaşları dahi mülazim! sani 
maaşına g'öre hesahedilir. 

Altıncı Madde — ifayı vazife esnasında vefat 
edenlerin müstehakkı maaş efradı ailesine mâddei 
sabıkadaki esas dairesinde bir derece mafevk rütbe 
maaşı üzerinden aile maaşı tahsis ve bir defaya mah
sus olmak üzere zahit ve gedikli zabit ailesine iki 
ibin bdş yüz ve küçük zahit \ile efrat ailelerine bin 
lira tazminatı nakdiye verilir, 

'Yedinci Madde Tahtelbahire! olmadıkları hâlde 
'Vazifeten dalan zahit, gddilfcli zâbft ve küçük zabit ve 
efrat işjbu kanunun 3 ve 4 ncü maddeleri ahkâmın
dan müstefit olurlar. Bunlardan ayrıca ikamet ve sey-
yahat yevmiyesi alanlar dördündü madde ahkâmın
dan istifade edemezler; 
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Sekizinci Madde — Tahtelbahirlerde mülsdahdem 
zabitan Ve gediklilerle küçük zalbitan ve efrada veri
lecek muhassasatı munzamına hakkındaki 3 Nüsan 
1333 tarihli kanun ahkâmı mülgadır. 

Dtoküzunıcu Madde — Bu kanun 1 Haziran İ928 
tarihinden muteberdir. 

Onuncu Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Bahriye Ve Maliye Vekilleri memurdur. 

RlEÎS — Efendim, Encümen bu lâyihanın müs-
tacelen* müzakeresini teklif ediyor, kabul edenler el 
kaldırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın, kabul edil-
m'işıtir. 

Şu halde lâyihanın heyeti umumıiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? 

(Hayır sesleri) Maddelere geçitaesirii kabul eden
ler el kaldıksın, kabul etmeyenler el kaldırsın, kaibul 
edilmiştir, 

Tahtelbahirlerde istihdam olunacak zabitan ve 
Efrada verilecek Zamaim Hakkında Kanun 

•Birinci Madde — Talimatnamesi ahkâmına muva-
fük şeraiti hak olan bahriye zalbilt ve gedikli zahitle-
riyle küçük zabit ve efradından kendilerine mahsus 
kurslarda ikmali tahsil edenler- tahitelbahirei olurlar. 

'REİS — Mütalaa var mı? Birinci maddeyi kaibul 
edenler el kaldırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın, 
kabul ediHmiştir. 

ikinci Madde — Birinci madde mucibince tahitel
bahirci olan zabit ve gedikli zabitler ile küçük zabit 
ve efrada tahtelbahirde bulundukları müddetçe 
şehri mıaktuan berveçhi ati miktarlarda tahsisat ve
rilir. 

Zabitan 
Gedikli zabitan 
Gedikli namzedi 
Küçük zabit ve efrat 

2 000 Kuruş 
1 500 Kuruş 
1 000 Kuruş 

500 Kuruş 

ıREİS — Mütalâ var mı? İkinci maddeyi kabul 
edenler el kaldırsın, kabul etemeyenler el kaldırsın, 
'kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Tahıtelibalhirci zabit ve gedikli 
zabitlerle küiçük zabit ve efrada kursta müddeti tah
silleri esnasında ve Türkiye hududu dahiil ve haricin
de berayı talim daldıkları beher gün için makituan 
berveçhi ati miktarlarda dalmak yevmiyesi verilir. 

'REİS — Mütalaa var mı? Üçüncü maddeyü ka
bul edenler el kaldırsın, kabul etmeyenler el kaldır
sın, kabul edilmiştir. 

Dördüncü Madde — Memur bulundukları li
mandan ayrı bir mahalde kalmak lüzumu hasıl olan 
ve yanlarında depo gemisi bulunmayan tahtelbaihir-
cilere beher gece için matu'an berveçhi ati miktarlar
da ikamet ücreti verilir. 

Zabitan 
Gedikli zabitan 
(Küçük zabit ve efrat 

400 Kuruş 
200 Kuruş 
1100 Kuruş 

Zaihftan 200 Kuruş 
Gedikli zabitan J150 Kuruş 
Küçük zaiblt ve' efrat 50 Kuruş 

Tahtelbahir ecnebi bir limanda bulunduğu tak
dirde bu maddede muharrer ücurat İcra Vekilleri 
Heyeti karariyle dört misline kadar tezyit olunabi
lir. 

.RIBîS — Mütalaa var mı? Dördüncü maddeyi ka
bul edenler el kaldırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın, 
kabul edilmiştir. 

Beşinci Madde — İfayı vazife esnasında malul 
kalan tahtelbahir zabit ve gedikli zabitlerinin tekaüt 
maaşları bir derece mafevk rütbe üzerinden ve küçük 
zabit ile efradın maaşları dahi mülâzimisani maaşı
na göre hesap edilir. 

•REİS — Mütalaa var mı? Beşinci maddeyi kabul 
edenler el kaldırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın, 
kabul edifmüşibir. 

Altıncı Madde — İfayı vazife esnasında Vefat 
edenlerin müstehakkı maaş efradı ailesine maddei 
sabıkadaki esas dairesinde bir derece mafevk rütbe 
maaşı üzerinden aile maaşı tahisis ve bir defaya mah
sus olmak üzere zabit ve gedikli zabit ailesine iki 
bin beşyüz ve küçük za'bft ile efradı ailelerinle bin li
ra tazminatı nakdiye verilir, 

(REİS — Mütalaa var mı? Altıncı maddeyi kabul 
edenler el kaldırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın, ka
bul edilmiştir. 

Yedinci Madde — Tahtelbahire! olmadıkları hal
de vaziıfeten dalan zabit, gedikli zafeilt ve küçük zabit 
ve efrat işbu kanunun üç ve dördüncü maddeleri 
ahkâmından müstefit olurlar. Bunlardan ayrıca ika
met ve seyyahat yevmiyesi alanlar altıncı madde ah
kâmından İstifade edemezler, 

MAZHAiR MÜFİİT BEY (Denizli) — Encümen
den birşey sormak istiyorum. Tahtellbâhirci olmadığı 
halde dalan zabitan şu madde mucibince üçüncü, 
dördüncü, maddeler ahkâmından istifade ediyor. TaJh-
telbahirci olmadığı halde dalıyor. Fakat altıncı mad
de mucibince ölürse neden dolayı istifade etmiyor? 
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Allah esirgesin ifayı vazife halinde olursa ne içlin 
altıncı maddeden istifade etmesin o da dalmıştır, 
vefatı vuku bulmuştur, neden bu al'tıncı maddeden de 
istifade etmiyor. 

REİÎS — Encümenden izahat İşiyorlar. 
SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim, altıncı mad

de mesleğe rağbeti temiin İçin, teşvik için vaz edilmiş 
bir hükümdür. Alelıtlak ifayı vazife esnasında şehit 
olanların' tabi olacakları ahlkâm ayrıdır. Ahkâmı 
umumiye onlar hakkında da tabii tatbik edilecektir, 
burada mevzubahis olan ahkâmı hususiyedir. Tahtel-
bahirliği teşvik için, terigip içlin onlar hakkında bazı 
hususi fevkalâde mükâfat itası esasları nazarı itibara 
alınmış oluyor. Sdbdbi budur. Altıncı maddenin teş
mil edilmemesi bu esansa müstenittir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efenidim 
hiç şüphesiz ki, tahtelbahirlerdeki hizmete hakikaten 
ağırdır ve teşvike muhtaçtır. Buna şüphe yok. Bunun 
•içindir .ki kanunun üçüncü, dördüncü maddeleriyle 
bazı mıevakide tahtelbahir zabıtanı hakkında şevk ve 
gayrdtii ve teşviki mucip olmak için ahkâmı mahsusa 
vaz edilmiştir. Pek âlâ, vazifeten tahtelbahİrci değil
dir. Fakat vaziifeten bir zabite sen de bu tahtelbahir
de bulunacakısın deniliyor ve aynı zamanda dalıyor. 

\Fakat. Allah esirgesin, bir kaza vukübulur. Tah-
tellbabikci olan zabit'an aileleri altıncı madideden müs
tefit oluyor. O tahtelbahİrci değil iken görülen lü
zumu fevkalâde üzerine o tahtelbahire memur edil
diği halde bundan istif aide ddemiybr, ndden? 

İBRAHİM SÜRİAYYİA BİEY (KbcaeHi) — Haya
tında bir defa dalacak. 

ıMAZHASR MÜFİT BEY (Denizli) — Daldığı 
halde bundan istifade edemiyor. Zannederim ki bu 
pek haklı değildir, binaenaleyh bendeniz bir takrir 
takdim edeceğim kabulünü rica dderiîmu 

ıBir kaza vukuunda, vefat vukuunda aynı tahtel
bahir derununda bir Zabite verip aynı vazife uğrun
da ölen diğer bir zabite vermemek zannederim doğru 
değildir. 

' ıBÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ SAKİR BEY (Ça
talca) — Efendim, Mazhar Müfit Bey daha ziyade 
tevtsii arzusiyla beyanı mültalaa buyurdular ve bu su
retle bir müsavat hasıl olacağını derpiş ettiler zan
nedelim. Meclisi Âlinin kabul buyurmuş olduğu tay
yare zabitleri hakkındaki kanunda simidi mîeVzubahiis 
olan esas mevcuttur., 

(Harp esnasında keşfe memur edilen bir tayyare
de, tayyareci olan bir zalblMe tayyareci ollmayan bir 
zabiit birlikte bulunursa ve birlikte şehit olurlarsa, 
buyurdukları fark yine tatbik edilmektedir. Bu mün

hasıran mösleğe mensup olanların şevklerinin tezyidi 
maksadiyle kanunlarına ilâve edilmiş olan ahkâmı 
mahsusadır. Eğer bu ahkamı mahisusayı hepsine teşmil 
edecek olursak, mesleğin kendine göre olan hususi
yeti kaybolur. Bu suretle mlüsavat talep ederken mü
savatsızlığa sevkdOmiş olunsunuz. Üçüncü, dördün]-
cü maddelerden istifade öttikleri halde diğerlerinden 
ihtifalde ddememeleıii gayet sarih esbaba istinat et-' 
mekitedir. Aşağıda maddeler geldiği zaman görülece
ği veçhile üçüncü madde münhasıran daldıkları za
man alacakları yevmiyeye aittir. Bu kıîsa bir zaman 
için iktiham edilecek fazla müşkülâtın bir nevii karşı
lığı addedihriişitir, Dördündü madde eğer mensup ol
duğu limandan, üsten hariçte tahtelbahirler gecele
mek mecburiyetinde kalacak olurlarsa, bu gibi ahval
de tahtelbahir içerisinde gecelemek kabl olamadığı
na binaen hariçte gecelemıdk için verilecek olan bir 
'ikamet ücretlinden ibarettir. Bunda da herkesin vazi-
ydfci tabii birdir. Bu nokitai nazardandır ki, Encüme
niniz maddelerin tertibinde mesleğe mensup olma
yanların üçüncü Ve dördüncü maddelerden istifade 
etmelerini, fakat mesleğe mensup olanların diğer bazı 
ahvalden müstefit olmalarını muvafıkı adil Ve mara-
fat,telâkki etmiştir., 

•REİS — Mazhar Müfit Beyin takriri okunacak
tır efendim : 

Riyaseti Celileye 
Yedinci madde mucibince vazifeten dalan zabi-

tanın altıncı madde ahkâmından da istifade dtme-
lerini teklif ederim. 

'Denizli 
Mazhar Müfit 

IRIEİS — Efendim, bu takriri hazarı dikkate alan
lar el kaldırsın, nazarı dikkatle almayanlar el kaldır
sın, nazarı dikkate alınmamıştır. 

Şu halde maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. 
kabul edenler el kaldırsın, kabul etmeyenler el kal
dırsın, kabul edilmiştir. 

Sekizinci Madde — Tahtelbahirlerde mlüsldah'dem 
zabiitan ve gediklilerle küçük zabiitan ve efrada Veri
lecek mühaissasaltı mun'zamma hakkındaki \3 Nisan 
1333 tarihli kanun ahkâmı mülgadır.; 

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

Dokuzuncu Madde — Bu kanun 1 Haziran 1928 
tarihinden muteberdir. 

<REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın, ka
bul emmeyenler el kaldırsın, kabul edilmiştir, 

Onuncu Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Bahriye ve Mâliye Vdkilleri memurdur. 
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REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın, ka
bul etmeyenler el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

(Kanunun heyeti umumiiyeslini tayini esamd ile re
yinize arz ediyorum, kabul edenler beyaz, kabul et
meyenler kırmızı rey varakası .vereceklerdir. 

21. — Zonguldak Mebusu Junatı Hilmi ve Er
gani Mebusu Kâzım Vehbi peylerin, İstanbul birin
ci ceza mahkemesince üç ay [hapse mahkûm Meh
met Rauf Şeyin (affı hakkında 21417, 2 /'418 numa
ralı teklifi kanunileri ve reddine 'dair Adliye Encü
meni mazbatası. 

(REİS — Adliye Eneühiianiriin -mazbatası Oku
nacaktır efendim : 

Riyaseti Gelileye 
İstanbul Birinci Ceza Mahkemesince üç ay hap

se mahkûm Mehmet Rauf Beyin affı. hakkında Er
gani Mebusu Kâzım Vehbi ve Zonguldak Mebusu 
Tunalı Biîmli Beyler taraf ıradan verilip Encümenimi
ze havale buyrulan teklifi kanuni ifa Adliye Vekâle
tinden celp edilen eVrakı hükmiye tetkik ve mütalaa 
olundu: 

Mumaileyh Rauf Beyin mugayiri ar Ve münafii 
ahlak çıplak resim neşretmesinden dolayı müddeiu
muminin davası üzerine elli lira cezayı nakdiye mah
kum olmasından muğber olarak Gelincik gazetesiyle 
müddeiumumiliğe hitalben (faisik ve facir zihniyet) 
tabirleriyle tahkire içtisar ettiğinden üç ay hapse 
mahkûm olunduğu anlaşılmış olmakla oürmün de
receline, mucibi af esbabın mevcut bulunmamasına 
binaen bu baptaki teklifin reddine karar verilmiştir. 
Heyeti umu'miyeye arz olunur, 

Adliye Encümeni Reisi 
Mustafa Fevzi 

Kâtip 
ıBozoik 

Ahmet Ham di 
Aza 

Antalya 

(Mazbata Muharriri 
Bozofc 

Ahmet Hamda 
Aza 

Kastamionu 
Ali Nazmi 

Aza 
Karesi 

lOs'man Niyazi 
.RBlS — Efendim, Encübıienlin mazbatasını kabul 

edenler el kaldırsın, kabul ethıeyeriler el kaldırsın, ka
bul edilmiştir. 

22.. — Dalgıç zabitan ^ve efradına yerilecek za-
maim hakkında (1/797) numaralı kanun lâyihası 
ve Müdafaai Milliye. ^Maliye lve Bütçe Encümenleri 
mazbataları. 

RBÎS — Okunacaktır efendim. 

Türkiye Cumhuriyete 
Başvekâlet 29 Kânunuevvel 1341 

Kalemi Mahsus Miüdiriyeti 
Adet 

6/6205 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Dalgıç Zabitan ve efradına verilecek zamaim 

hakkında Bahriye Vekâletince tanzim ve tevdi olunan 
ve İcra Vekilleri Heyetinin 20 Kânunuevvel 1341 
tarihli içtim'aında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tas
vip edilen kanun lâyihası ile merbut cetvelin ve esba
bı mucibe mazbatasının musaddak suretleri leffen 
takdim olunmuştur. 

ıMuktezasının ifasına ve neticesinin işarına müsaa
de buyurulimasını rica eylerim efendim. 

Baş'vekii 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Bahriye, Harbiye Ve Ticariyenin eşeddü ihtiyacı 

bulunan ve Mbndros Mütarekesi akdolunduğu za
mana kadar ifayı vazife eden bahriye dalgıç bölüğü 
mütareke senelerinde düşmanlarımızın bahriye mesle
ğini imha elfmek politikaları neticesi olarak dağılmış 
ve bu gün bahriyede tahdidi sinni yaklaişmış bir dal
gıç mütehassısı zabit ifa kârı atik iki dalgıç makine
sinden başka bir şey kalmamıştır. Halen kara suları
mızda icrayı seyrüsefer eden ecnebi sefainden başka 
milli sefaini ticariye ve hatita sefaini barmiyemize 
tahtelbahir yapılacak işler için dünkü düşmanları
mızın tebaalarına arzı iftikar edilmesi mecburiyeti 
bulunmakla beraber devletimizin bir ecnebi devlet ile 
hali harpte bulunupta sefaini harbiyemiziden birlisine 
tahtelbahir bazı ameliyatın yapılması iktiza e'taıliş ol
sa mezkûr ameliyatın mahrem yapılması imkânı ol
mamasından başka bu (sınif .sanatkârlar o zaman miem-
ieketimizi terkedecek olursa büsbütün tehidest ka
lacağımız tabiidir. 

•Esbabı maruza nazarı dikkate alınarak sönmüş 
olan marezzikir mütehassıs Zabitten başka müntesi-
bi bulunmayan dalgıç snnıifınıh ihyası için vekâletçe 
suveri muhtelife ile yapulan teşvikâmiz tamiıtoler-
den, sınıfı mezkûrun her ye'vm maruz bulunduğu gü-
nagün mezahim ve müşkülâttan başka muhtelif teh
likeleri de bulunmasından dolayı hiçbir talep zuhur 
etmemiştir, 

Diğer millelibâbriyenin kâffesi dalgıç bölüklerinin 
esbabı refah ve terakkilerini temin etmek üzere muh
telif surette kavanin ve talimat neşretmekte olimaîarı-
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rina binaen Cumhuriyet baJhreyesinin muhtaç bulun
duğu bu sınıfı ihya e'toek için münitesipleriinin ikti-
ham edecekleri müşkülât ve rneharlk nispetinde refaih 
ve istikballerini' temin edecek şekilde vekâleti aciz'ice 
tan'zikrı kılınan merbut kanun Erkânı Harbiiyei Umu
miye Riyaseti Celilesjince de tasvip buyurulduğunu 
natı'k işlbu esbabı mucibe mazbatası bittanzim takdim 
falındı. 26 Teşrinisani. 134İ1 

Türkiye • 
Büyük Millet Meclisi , 14 . 1 . 1926 

Müdafaai Milliye Encümeni* 
Adet 

31 'Karar 

Miüidajfaad Milliye Encümeni Mazbatası 
Riyasete 

Dalgıç zabitan ve efradına verilecek zamailm hak
kındaki Başvekâletten gelen kanun lâyihasını Bahri
ye vekâletinden Encümenimize gelerek izahatta bulu
nan zatın huzuriıyla müzakere etitiik. 

Encümen mezkûr kanun lâyihasını aynen kabul 
etmiştir, 

İM'üdafaai Miffiye 
Encümeni Reisi Namına 

Rize 
Ekrem 
Kâtip. 

Kocaeli 
ibrahim 

Aza 
Malatya 

Mıahtaıut Nedim 
' Aza 

İstanbul 

Mazbata Muharriri 

Ahmet Ham'di 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Maliye Encümeni 
Adet : M!2 

Rize 
Ekrem 

Aza 
Ertuğrul 
R'asim 
Aza 

Bozoik 
Salih 

16, 5 . 1' 1926 

Maliye Eneiümenli Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Dalgıç zabitan ve efradıma verilecek zamaim hak

kında Bahriye Vekâletıince tanzim ve îcra Vekilleri 
Heyetinin 20 Kânunuevvel. 13*41 tarihli içtSmaında 
tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip edilen kanun 
lâyihasiyıle merbut cetvel ve esbabı mucifeesinin tak
dim kılındığından ifayı muktezası Başvekâleti Celi-

lenin 29 Kânunuevvel 1341 ve 6/6205 numaralı tez
keresiyle Encümenimize muhavvei Müdafaai Mililye 
Encümeni Mazbatası mütalaa ve tetkik olundu : 

(Bahrîye Vekâleti Celiîesinden gelen memuru aidi 
huzuriyle müzakere olunarak Encümenimiz Miüda
faai Milliye Encümeriiniin nok'tai nazarına iştirak ede-
reik mezkûr kanun lâyihası Encümemmİzce de aynen 
kabul edilenek betfmucilbi havale Muvazene! Maliye 
Encümenine tevdie karar Verilmiştir. 

Mazbata Muharriri 
Bozok 
Salih 

Aza 
Ktanya 

Mustafa 
Aza 
Ordu 

Hamdı 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi 

Bayazit 
Şefik 
Kâtip 

Ankara 

Aza 
Saruhan 
Kemal 

Türkiye 
Büyük Millet Meclîsi 

Bütçe, Encümıeni 
202 Karar Numarası 

Bütçe Encümeni 
1/797 Kayıt Numarası 

Brütçe Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Dalgıç zabitan ve efradına verilecek- zamaim ile 

bunlardan ifayı vazife esnasında malul olanlara ve 
vefat edenlerin ailelerine tabkis olunacak maaışat hak
kında olup Heyeti Umumıiyenin 30 . 12 , 1341 tarih
li içtimaında Müdafaai Milliye, Maliye ve Bütçe Enj 

cümerilerine havale buyurülan kanun lâyihası mezkûr 
Encümenlerin mazbatalariyle birlikte Encümeniimize 
tevdi kılınmakla Bahriye Vekili İhsan Beyin huzu-
riyla tetkik ve müzâkere olundu : 

Bu sanatın terakki ve inkişafı için hükümetin es
babı mucibe lâyihasında dermeyan olunan öoktaii na
zar Encümeriirnizce de şayanı terviç görülmüş ve tah
sisat itibarîyle bütçeye mühim bir tesir yapmayacağı 
•anlaşılan lâyihai kanuriiyenin kabulü tensip edilmi'ş-
tir. 

Lâyihanın birinci m&ddösi dalgıçlara verilecek 
zaimaime ait olup bu madde -metninde münderiç (Ve 
bu zamaimden bir gûna tevkifât yapılamaz) fıkrası 
Vergi Istisnasiyetini mütazammım olmak itibariyle 
tay edildiği gibi yedinci madde hükmü de Vekâlete 
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ait vazaif cümlesinden bulunduğundan kezalik tay-
yolunmuş ve bu kanun ile verilmesi derpiş olunan za-
maJm hakkında 1927 bütçesine tahkikat vaz olunmadı-
dığı cihetle kanun hükLmünün 19'2'8 sene! maliyesi ip
tidasından itibaren meriyeti ahkâmı lâzım geldiğin -
den sekizinci madde yedinci madde olarak bu daire
de tadil ve dokuzuncu madde şekle ait bazı tasbühat-
İa sekizinci olarak kabul edilmiş ve maruzatı anife-
ye göre tertip olunan lâyiha! fcanuniyenıin müstacelen 
müzakeresi istirbamiyle Heyeti Umumiyeye arz ve 
takdimine karar verilmiştir. 21 Haziran 1927 

Reis 
Çatalca 
Ş/afcir 
Kâtip 
Konya 
Fuat 
Aza 

Kütahya 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 

Ali Cenani 
Aza 

Gaziantep 
Ahmet Remizi 

Aza 
Çorum 

Mühendis Ziya 
.Azla 

Ertuğrül 
Doktor Fikret 

Hükümetin Teklifi 

Dalgıç Zabıtan ve Efradına verilecek Zamaim' 
Hakkında Kanun 

Madde 1. — Dalgıçlar bilfiil dalarak ifayı vazife 
yahut taliim yaptırdıkları zamanlarda merbut cetvel 
mucibince zamaim alırlar. Ve bu zamaimden bir gûna 
tevkif at yapılamaz. 

(Madde 2. — Dalgıç zabitan! berayı vazife sefai
ni harbiye veya - muavene ile esnayı azimet ve av
detlerinde veyahut ifayı hizmıet zıimmında sefaini 
mezkûrede bulunidukları müddetçe sefain zabitam 
misiliu seyir zama'iminden istifade ederler. 

'Madde 3. — ifayı vazife esnasında malul olan 
dalgıç zabitan ve efradı birinci dereceden malulen 
tekaüdü icra olunur. Vazife esnasında vefat eden dal
gıç zabitan ailelerine matahisisat maaşının tamamı ve 
efradı adilelerine de birinci dereceden malul efrat 
maaşı tahsis olunur. 

(Madde 4. — Fevkalâde mühim ve müstacel işleri 
muvaffakiyetle intaç eden dalgıç takımlarına cetivelde 
muharrer meblağın bir misli fazla olarak verilir. 

(Madde 5. — Dalgıcın çalıştığı müddet; ifayı va
zife (ettiği mahallin amiri taraflından musaddafc ve
sikaya müsteniden tahakkuk ettirilir1. Birindi saate 
mahsus ücret günde bir defa verilir, dalgıç bir gün

de müteaddit defalar muhtelif umklara dalar ise, 
azam! umka mütenazır birinci saat ücreti verilir.; 

Madde 7. — Dalgıçlığın terakki Ve inkişafına muk-
tazi talimat ve programlar Bahriye Vekâletince ihzar 
olunur. 

Madde 8. — işbu kanun tariihi neşrinden mute
berdir. 

iMâdde 9. — işbu kanunun icrayı ahkâmına Bah
riye ve Maliye Vekilleri memurdur. 20 Kânunuev
vel VMl 

Başvekil 
ismet 

Müdafaa! Milliye Vekili 
Hasta 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 

Nafia Vekâleti Vekili 
Al! Cenan! 

Ticaret Vekili 
Ali Cenani 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 
Bahriye Vekili 

ihsan 
Hariciye Vekili 

Doktor Tevlfik Rüştü 
Maarif Vekili 

Necati Beyefendi 
imzada bulunmadı 

Ziraat Vekâleti Vekili 
M, Cemil 

Sıhhiye ve Muaveneti 
içtimaiye Vekili 

Doktor Refilk 
Bütçe Endümeninİn Tadili 

Dalgıç Zabitan Ve Efradına Verilecek Zaîmaito: 
Hakkında Kanun 

.Birinci Madde — Bahriye Zabit ve Gedikli za-
bitleriyle küçük zabit ve efradından olan dalgıçlara 
vazife veya talim dolayısiyle daldıkları zamanlarda 
msrbüt cetvel mucibince zanaata verilir. 

ikine! Madde — Fevkalâde mühim ve müstacel 
işleri muvaffakiyetle intaç eden dalgıç takımlarına 
cetivelde muharrer me'baliğ bir misli fazlasiiyle veri
lir. 

Üçüncü Madde — Dalgıcın çalıştığı müddet ifa
yı vazife .ettiği mahallin amiri tarafından musaddafc 
vesikaya müsteniden tahakkuk ettirilir. Birinci saaıta 
mahsuis ücret günde bir defa verilir. Dalgıç günde 
müteaddit defalar muhtelif umklara dalarsa azam! 
umka mütenazır birinci saat ücreti verilir. 

Dördüncü Madde — Berayı vazife sefaini harbi
ye ve mua'vinede bulunan dalgıç ve zabitan ve gedik
li zabitanı 22 Nisan ,13*411 tarihli ve 659 numaralı taa-
miye kanunu hükmünden istifade ederler.: 

Beşinci Madde — ifayı vazife esnasında malul 
kalan dalgıç, zabit ve gedikli zahitlerinin tekaüt maaş
ları bir derece maafevk rütbe üzerinden ve küçük 
za'bit ile efradın maaşları dahi mülâzimi san! maaşına 
göre hesap edilir. 
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Birinci Maddeye Merbut Cetvel 

Hangi zamanlarda ve hangi 
işlerde istihdam olunduğu 
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Talim ve tedris maksadiyle 
dalındığı zamanlarda 

Dalgıç daldığı anda sathı 
bahre çıkıncaya ikadar göğüs 
halatı ve hava borusu ba
şında bulunduğu zamanlar
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İfayı vazife ettikleri her saat için 15 kuruş alacaklardır. 

Tenbi'h : İlk saat dahilindeki küsurat bir saat, ilk saatten sfonraki yarım saatlere ait küsurat yarım saat 
itibar olunur. 
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Altıncı Madde — İfayı vazife esnasında vefat 
edenlerin müstehakkı maaş efradı ailesine maddei 
sabıkadaki esas dairesinde bir dereoe mafevk rütbe 
maaşı üzerinden aile maaşı tahsis ve bir defaya mah
sus olmak üzere zabit ve gedikli zabit ailesine iki bin 
beş yüz ve küçük zabit ile efradı ailelerine bin lira 
tazminatı nakdiye verilir. 

Yedinci Madde — Bu Kanun 1 Haziran 1928 ta
rihinde muteberdir. 

Sekizinci Madde — Bu Kanunun ahkâmım icra
ya Bahriye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Efendim, layihanın müstacelen müzake
resi teklif ediliyor, bu teklifi kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
K?Jbul edilmiştir. 

Dalgıç Zabitan ve Efradına Verilecek Zamaim 
Hakkında Kanun 

Birinci Madde— Bahriye zabit ve gedikli zabit-
leriyle küçük zabit ve efradından olan dalgıçlara va
zife veya talim dölayısiyle daldıkları zamanlarda 
merbut cetvel mucibince zamaim verilir. 

REİS — Maddeyi merbutu cetvel ile birlikte ka-
'bul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Fevkalâde mühim ve müstacel 
işleri muvaffakiyetle intaç eden dalgıç takımlarına 
cetvelde muharrer mebaliğ bir misli fazlasiyle veri
lir. 

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

Üçüncü Madde — Dalgıcın çalıştığı müddet ifa
yı vazife ettiği mahallin amiri tarafından musaddak 
vesikaya müsteniden tahakkuk ettirilir. Birinci saa
te mahsus ücret günde bir defa verilir. Dalgıç günde 
müteaddit defalar muhtelif uruklara dalarsa azami 
umka mütenazır birinci saat ücreti verilir. 

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

Dördüncü Madde — Berayı vazife sefaini harbi
ye ve muavinede bulunan dalgıç ve zabitan ve ge
dikli zabitanın 22 Nisan 1341 tarihli ve 659 numa
ralı taamiye kanunu hükmünden istifade ederler. 

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

Beşinci Madde — İfayı vazife esnasında malul ka
lan dalgıç, zabit ve gedikli zabitlerinin tekaüt maaş
ları bir derece mafevk rütbe üzerinden ve küçük za
bit ile efradın maaşları dahi mülâzimisani maaşına 
göre hesabedilir. 

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

Altıncı Madde — İfayı vazife esnasında vefat 
edenler müstehakkı maaş efradı ailesine maddeyi 
sabıkadaki esas dairesinde bir derece mafevk rütbe 
maaşı üzerinden aile maaşı tahsis ve bir defaya mah
sus olmak üzere zabit ve gedikli zabit ailesine iki bin 
beş yüz ve küçük zabit ile efradı ailelerine bin lira 
tazminatı nakdiye verilir. 

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

Yedinci Madde — Bu Kanun 1 Haziran 1928 ta
rihinden muteberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
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tfayı vazife ettikleri her saat için 15 kuruş alacaklardır. 

Tenbih : İlk saat dahilindeki küsurat bir saat, ilk saatten sonraki yarım saatlere ait küsurat yarım saat 
itibar olunur. 
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Sekizinci Madde — Bu Kanun ahkâmını icraya 
Bahriye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile re
yinize arz ediyorum. 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Efendim, Bürüksel'de inikat eden beynel-
minel konferans mukarrerat'inın tasdikine dair ka
nun layihası vardır. Müstacelen müzakeresini teklif 
ediyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Vaktin 
darlığı, evrakı varideyi müzakereye mecbur etmiştir. 
Binaenaleyh bunlar hakkında ayrıca esbabı mucibe 
aramaya lüzum yoktur, evrakı varidenin heyeti umu-
miyes'inin müstacelen karariyle reye vaz ediniz. Hep
si çıksın, her maddesi hakkında ayrı ayrı rey almaya 
lüzum yoktur, zaten zaruret vardır, mecburidir. 

REİS — Evrakı varidenin yedinci maddesinin 
müstacelen müzakeresini kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka'bul edilmiştir. 

23. — Edviyei müessire formüllerinin tevhidi için 
Bürüksel'de inikat eden beynelmilel konferans mu-
karreratının tasdikine dair 111226 numaralı kanun 
lâyihası ve Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Encü
meni mazbatası., 

REİS — Okunacaktır efendim. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet Müsteşarlığı 9 Haziran 1927 

Adet :. 6/2502 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

1925 senesi Eylülünde Bürükserde münakit ed
viyei müessire formüllerinin tevhidi hakkındaki bey
nelmilel konferans mukarreratının tasdikine dair Ha
riciye Vekâleti Celilesince tanzim edilen ve İcra Ve
killeri Heyetinin 1 Haziran 1927 tarihli içtimaında 
tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan kanun 
lâyihası ile esbabı mucibe mazbatasının musaddak 
sureti leffen takdim olunmuştur. 

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

Başvekil 
ismet 

Esbabı Mucibe 
1925 senesi Eylül ayı zarfında edviyei müessire 

formüllerinin tevhidi -zımnında hükümetimiz delege
si de dahil bulunduğu halde Bürükserde inikat eden 

ikinci beynelmilel konferansça tanzim kılınan nihai 
protokol ile beynelmilel itilafnamenin ve bu bapta 
ittihaz kılınan mukarreratın hükümetimizce de tas
diki ve gerek bunların ve gerekse isimleri merbut lis
tede muharrer kaviyüttesir edviyenin Türk kodeksine 
derci 'bu nevi eczaların ihzarı hususunda bir vahdet 
temin etmesi ve bu suretle sıhhati umum'iyeye hadim 
olması itibariyle büyük faydayı mucip olacaktır. Yal
nız düsturüledviyelerin tevhidi için teşeb'büsat icrasiy-
le diğer komisyonların teşekkülü hakkında Cemiyeti 
Akvam ile müzakerata mübaşeret edilmesi ve Cemi
yeti Akvamdan muavenet talep edilmesini mutazam-
mın 35 ve 38 noi maddeler hakkında bir kaydı ihti
raz! dermeyanı zaruri görülmüştür. 

Acon'itum napellus L. 
Aconiti tuber : Kurutulmuş derni. 
PulVis aconiti : İşbu toz yüzde 0,50 mecmu şibih 

kalevileri havi olacaktır, indelicap pirinç nişastası 
ilavesiyle işbu ayara getirilir. 

Tinctura aconiti : Hacmen yüzde 70'lik küul ile 
ihzar edilir. İşbu sıpğın mecmu şibihkalevileri yüzde 
0,50 olmak üzere ayar edilecektir. 

Extractum aconiti : İşbu hulasa yüzde 1 mecmu 
şibihkalevileri ihtiva edecektir. 

Sirupus aconiti : İşbu şurup yüzde 5 nispetinde 
sıpğile ihzar edilmiş olacaktır. Yüzde 0,0025 şibih 
kalevileri ihtiva edecektir. 

Atropa belladona L. : 
Belledonnae folium : Kurutulmuş yaprağı. 
Pulvis belladonnae : İşjbu toz yüzde lâakel 0,30 

mecmu şibih kalevileri ihtiva edecektir. (Muvakkat 
ayar) İcabında pirinç nişastası ilavesiyle işbu ayara 
getirilecektir. 

Tinctura Belladonnae : Hacmen yüzde 70'lik küul 
ile ihzar edilir. İşbu sıbığ yüzde lâakal 0,30 mecmu 
şibih kalevileri ihtiva edecektir. (Muvakkat ayar) 

Extraotum belladonnae : Hacmen yüzde 70'lik 
küul ile klorofilsiz bir hulâsa ihzar edilir. Hulâsa 
mayilerinin tebhiri 50 derece santigıradın dununda 
bir derecei harekette icra olunacaktır. İşbu hulâsa 
yüzde lâakal 1,30 mecmu şibih kalevileri ihtiva ede
cektir. (Muvakkat ayar) 

Sirupus ballerannae : İşbu şurup yüzde 5 nispe
tinde belladon sızğı ile ihzar edilecektir. 

Unguentum belladonnae : İşbu merhem yüzde 10 
nispetinde belladon hulâsasını ihtiva edecektir. 

Lytta vesicatoria fa'br. 
Epicauta gorhami mars, et 
Autres insectes vesicants. Ve diğer munfaz haşe-

rat. 
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PuMs cantharidis : işbu toz yüzde lâakal 0,40 
kantaridini ihtiva edecektir. 

Tunctura cantharidis 
Cdlchicum autumnale L. 
Colchici semen : Kurutulmuş tohumu. 

Pulvis colchici : İşbu toz yüzde 0,40i ıkolşisini ihti
va edecektir, icabında pirinç nişastası ilavesiyle işbu 
ayara getirilir. 

Tinctura colchici : Hacmen yüzde 70'lik küul ile 
yüzde 0,40 feolşisini muhtevi bir sıbığ ihzar edilir. 

Extractum colchici : îşbu hulâsa yüzde 2 kolşisi
ni ihtiva edecektir. 

Digitalis Purpurea L. 
Digitalis folium : 55 - 60 derece santigıratta ku

rutulmuş yaprağı. 
Pulvis digitalis 
Tinctura digitalis : Hacmen yüzde 70'lik küul ile 

veznen yüzde on nispetinde olarak ihzar olunur. 
Sirupus digitalis : Yüzde 50 nispetinde yüksük 

otu sığbile ihzar olunmuş şurup. 
Hyoscyamus niger L. 
Hyoscyami foliume : Kurutulmuş yaprağı. 
Tinctura hyoscyami : Hacmen yüzde 70'lik küul 

ile veznen yüzde 10 nispetinde ihzar olunur. 

Extractum hyoscmyami : Hacmen yüzde 70'lik 
küul ile klorofilsiz bir hulâsa ihzar edilir. Hulâsa 
mayilerinin tabahhuru 50 derece santigıradın dunun
da icra olunacaktır. 

Uragoga ipecacuanhae h.bn. 
İpecacuanhae radix : Kurutulmuş kökü. 
Pulvis ipecacuanhae : İşbu toz yüzde 2 mecmu 

şibih kalevileri ihtiva edecektir. 

Tinctura ipecacuanhae : Hacmen yüzde 70'lik 
küul ile yüzde 0,20 mecmu şibih kalevileri muhtevi 
bir sıbğı ihzar edilir. 

Surupus ipecacuanhae : İşbu şurup altınkökü sıb-
ğile yüzde 10 nispetinde ihzar olunur. 

Lobelie inflata L. 
Lobeliae herba : Çiçek kuru otu. 
Tinctura Lobeliae : Hacmen yüzde 70lik küul 

ile veznen yüzde 10 nispetinde ihzar edilir. 
Strychnus nux vomica L. 
Strychni semen : Kurutulmuş tohumu. 
Pulvis strychni : İşbu toz yüzde 2,5 mecmu şibih 

kaleviyatı ihtiva edecektir. 
Tinctura strychni : Hacmen yüzde 70'ik küul ile 

yüzde 0,25 mecmu şibih kalevileri muhtevi bir sıbığ 
ihzar edilir. 

Extractum strychni : Hacmen yüzde 70'lik küul 
ile kısmı şahmisi izale olunmuş ve yüzde 16 mecmu 
şjibhi kaleviyatı muhtevi bir hulâsa ihzar edilir. 

Opium : Papaver somniferom - linenin meyvesin
den hâsıl olan kesif lebeni usare. 

Pulvis opii : İşbu toz 60 derece santigıratta kuru
tulmuş ve yüzde 10 bilâma morfini muhtevi buluna
caktır. İcabında süt şekeri ile yahut pirinç nişastası 
ile işbu ayara getirilecektir. 

Pulvis opii et ipecacuanhae compositus : İşbu toz 
yüzde 10 afyon tozunu, yüzde 10 altın kökü tozunu 
ihtiva edecektir. 

Tinctura opii : Hacmen yüzde 70'lik küul ile yüz
de 1 bilâma morfini muhtevi sıbğı ihzar olunur. 

Tinctura opii crocata. 
Sen laudanum sydenhami : İşbu sıbığ yüzde 1 bi

lâma morfini ihtiva edecektir. 

Tinctura opi benzoica : İşbu sıbığ yüzde 0,055 
bilâma morfini ihtiva edecektir. 

Extractum opii aqüösum : Yüzde 20 bilâma mor
fini muhtevi hulâsai maiye ihzar olunur. 

Sirupus opii. : Yüzde 0,05 bilâma morfini ihtiva 
edecektir. 

Sirupus opii dilutus seu. 
Sirupus diacodii 
Strophantus gratus franch. 
Strophantus hispidus de. 
Strophantus kombe oliv. : Yüzde 0,01 bilâma 

morfini ihtiva edecektir. 

Tinctura sirophanti : Yüzde on nispetinde stro-
fantos veyahut hispidos strofastos veyahut hispidos 
strofastos kombenin tohumu alınıp aksamı şahmiye-
si izale ve hacmen yüzde 70'lik küul ile sıbğı ihzar 
edilir. 

Tinctura strop'hanti grati : İşbu sıbığ strofantos 
gratos büzuru istimal edilerek bundan evvelki gibi 
istihzar olunur. 

Claviceps purpurea tul. : O sene toplanmış ve 
heyeti umumiyesiyle muhafaza edilmiş çavdar mah
muzu. 

Secale cornutum. 

Extractum secais cornuti Aquosum : Hulâsai 
maiyeden hacmen yüzde 60'İık küül ile alınarak ihzar 
edilir. 

Extractum secalis cornuti : Yüzde 100 nispetinde 
ihzar edilir. . 

Fluidum 
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• Extractum secalds oornuti : Yüzde 100 nispetinde 
ihzar edilir. 

Fluidum acidum 
Acidüm hydröcyanicum : Yüzde 2 hamızı kiya

nus mayi muhtevi olmalıdır 
Dilutum 
Aqua laurocerasi : Yüzde 0,10 mecmu hamızı 

kiyanos mayi muhtevi olacaktır. 
Aqua amygdalea amarae : Yüzde 0,10 mecmu ha

mızı kiyanos mayi muhtevi olacaktır. 
Solutio phenoli .-Yüzde 2 fenolü ihtiva etmelidir. 
Natrii arsenas : Yüzde 36,85 (bilâmai hamızı ar

senik) i muhtevi (humzu arsenik) mübeller milhi. 
Solutio arşeni calis seu Fowleri : Yüzde 1 (bilâ 

mai hamızı arsenik) i (humzu şalisi arsenik) i muhtevi 
mutedil mahilulü. 

Sirupus ferrosi iodidi 
Concentrantus : Veznen yüzde 5 iyodu hadidiyi 

havi olmak üzere ihzar olunur. 
Sirupus ferrosu iodidi Dilutus : Veznen yüzde 

0,50 iyodu hadidiyi havi olmak üzere ihzar olunur. 
Solutio iodi spirituosa : Formül : 6,5 gram iyod, 

2,5 gram iyod patosyum, 91 gram hacmen yüzde 90' 
lıfc küıü. îyod potasyum yerine muadil miktarda iyod 
sodyum ikame edilebilir. 

Cocaini hydrochloridum : Bilâmai milni. 
Unguentum hydrargyri-: Yüzde 30 nispetinde ci-

vayı ihtiva etmek üzere ihzar edilir. 
Sirupus morphini : Yüzde 0,05 klorumaiyet mor

fini ihtiva etmelidir. 
Sirupus codeini : Gerek esasların milh halinde 

olsun yüzde 0,20 kodeini ihtiva etmelidir. 
Sirupus ehloralis hydrati : Yüzde 5 nispetinde 

maiyeti klorayı ihtiva etmelidir. 

Sirupus hydrargyri iodidi cum kalii iodido : Yüz
de 0,05 iyot zibak ile yüzde 2,5 iyodu potasyumu ih
tiva etmelidir. 

Hy dr ast] s canadensis : Cüzuru munzama ile mü
cehhez kurutulmuş sakı zâhif. 

LL. 
Hydrastidis rhizoma 
Pulvis hydrastidis : Yüzde lâakel 2 hidrastiti ihti

va etmelidir. 
Tintura hydrastidis : Hacmen yüzde 60'lık küul 

ile yüzde 0,20 hidrastiti muhtevi sıbğı ihzar edilir. 
Extractum hydrastidis : Yüzde 2 hidrastiti ihtiva 

etmelidir. 
Fluidum Erginea sdilla steinh Scillae bulbus : Be

yaz nev'inin kurutulmuş heraşefi mütevassıtası. 

Tinctura scillae : Hacmen yüzde 60'lık küul ile 
yüzde 10 nispetinde ihzar edilir. 

Acetum scillae : Yüzde 10 nispetinde ihzar olu
nur. 

Oxymel scillae 
Cannabis sativa L. var : Ada soğanı sirkesinden 

yüzde elli nispetinde ihzar edilir. 
Indica lamık. 

Cannabis indicae herba : Hindistan şarkîde mez
ru nebatatı müennesenin maddei reçineviyesi alınma
mış müzehher ve müsmir kummeleri. 
- Extractum cannabis indicae : Hacmen yüzde 90' 
lık küul üe ihzar edilir, 

Tinctura cannabis İndicae : Hacmen yüzde 90'lık 
küul ile yüzde 10 nispetinde ihzar edilir. 

Solutio nütröglycerin Sprituosa : Veznen yüzde 1 
olarak ihzar edilir.. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
S'ihhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Encümeni 
4 Karar Numarası 21.6.1927 

Sıhhiye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
16 Haziran 1927 tarih 1/1226 numara ile Heyeti 

Umumiyeden Encümenimize muhavvel 1925 senesin
de Bürük'sel'de münakit edviyei müessire formülleri
nin tevhidi hakkındaki beynelmilel konferans mükar-
reratının tasdikine müteallik kanun layihası tezekkür 
ve tetkik olundu. 

Mezkûr layihai kanuniye edviyei müessire for
müllerinin tevhidi haikkmdâki ikinci beynelmilel 
konferansta takarrür eden itilafnamenin tasdikini ta-
zammun etmekte olup bu itilafname ve merbutatı 
müessir bir takım ilaçların terkiplerini ve ıstıiâhatını 
tevhit etmesi ve bu suretle sıhhati umumiyeye hadim 
olması itibarîyle şayanı kabul görülmüş ve hükümet
çe 35 ve 38 nci maddeler hakkında teklif edilen kay
dı i'htirazi de muvafık bulunmuş olmakla tercihan 
ve mü'stacelen müzakeresi ricasiyle Heyeti Umumiye
ye arz ve takdim kmndı. 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Sivas Çorum 
Ömer Şevki Mustafa 

Kâtip Aza 
Kayseri 

Haıht 

— 532 — 



t : 80 2 2 , 6 .1927 C : 1 

Aza 
Bakı 

Emin Cemal 
Aza 

İstanbul 
Hakkı Şinasd 

Aza 
Aydın 

Reşit Galip 

Aza 
Aydın 

Mustafa 
Aza 

Saruhan 
Saim 
Aza 
İçel 

Tevfik 
Hükümetin Teklifi { 

1925 Senesi Eylülünde Bürüksel'de Münakit Edviyei 
Müessire Formüllerinin Tevhidi Hakkındaki Beynel
milel Konferans Mukarreratının Tasdiki Hakkında 

Kanun ,• 
Madde 1. — 1925 senesi Eylülünde Bürüksel'de 

inikat eden beynelmilel edviyei müessire konferans 
mukarreratı 35 ve 38 nöi maddeleri hakkında kaydı 
ihtirazi ile tasdik edilmiştir. Bu mukarrer at ve mer-
butatı Türk kodeksine dercolunur. 

Madde 2. — İşbu Kanun neşri tarihinden mute
berdir, 

Madde 3. — Bu Kanunun icrasına İcra Vekilleri 
Heyeti memurdur, 

1 Haziran 1927 
Başvekil Adliye Vekili 

İsmet Mahmut Esat Beyefendi 
İmzada bulunmadı. 

Müdafaai Milliye Vekili Bahriye Vekili 
Recep İhsan 

Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 
M. Cemil Doktor Tevfk Rüştü 

Maliye Vekili Maarif Vekili 
Abdülhalik Beyefendi Mustafa Necati 
İmzada bulunmadı, 

Nafıa Vekili Ziraat Vekili 
Behiç Beyefendi Mehmet Sabri 

İmzada bulunmadı. 
Sıhhiye ve Muaveneti 

Ticaret Vekili İçtimaiye Vekili 
Mustafa Rahmi Doktor Refik 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 
1925 Senesi Eylülünde Bürüksel'de Münakit Edviyei 
Müessire Formüllerinin Tevhidi Hakkındaki Beynel

milel Konferans Mukarreratının Tasdikine Dair 
Kanun 

Madde 1. — 1925 senesi Eylülünde Bürükserde 
inikat eden beynelmilel edviyei müessire konferans 

mukarreratı 35 ve 38 nci maddeleri hakkında kaydı 
ihtirazi ile tasdik edilmiştir. Bu mukarrerat ve mer-
butatı Türk Kodeksine dercolunur. 

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

Madde 2.. — işbu Kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

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

Madde 3. — Bu Kanunun; icrasına İcra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Kanunun 
heyeti umumiyesini kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

24. •— Maarif Teşkilatına mütedair kanunun 18 
nci maddesinin tefsiri hakkında 3/928 numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve Maarif Encümeni mazbatası,. 

REİS — Okunacaktır efendim. 

TürMye Cumhuriyeti 
Başvekâlet Müsteşarlığı 

Adet : 6/1612 
21 Nisan 1927 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Maarif teşkilatına ait kanunun sekizinci madde

si ahkâmının muallim mekteplerine müdavim bulu
nan neharii talebe hakkında da tatbik edilip edileme
yeceğinin tayin ve tefsiri hakkında Maarif Vekâleti 
celilesinden yazılan 18.Nisan 1927 tarih ve 6996/2383 
numaralı tezkerenin musaddak sureti leffen takdim 
olunmuştur, 

Mulktezasının ifasına ve neticesinin iş'arma mü
saade buyrulmasmı rica eylerim efendim. 

Başvekil 
ismet 

Başvekâleti Celileye 
Maarif Teşkilatına dair kanunun hini kabulünde 

muallim mekteplerine müdavim nehari talebe bulun
madığı için mezunlarının ne gibi kayda tabi tutulma
sı iktiza edeceğine dair olan sekizinci maddesine ne-
hariler hakkında bir kayıt ilave olunmamıştır. Orta 
mekteplerimizin ademi kifayesine binaen çocukları
mızın günden güne artmakta olan tahsil iştiyaklarını 
bir dereceye kadar tatmin için muallim mektepleri
mize de bu sene nehari talebe alınmıştır. Mezkûr 
maddede leyli ve nihari talebe tefrik edilmediği cihet
le ahkâmının her iki talebeye teşmili icabetmektedir 
ki bu takdirde leyliler gibi nehariler de mezun ol
duktan sonra sekiz sene müddetle mecburi hizmete 
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tabi tutulacaklardır, bu ise müdavim nehari talebe 
adedinin kasır ve tahdit eyleyecek ve binnetice bazı 
gençler tâhsilsiz bırakılacaktır. Esasen lise ve orta 
mekteplerde nehari olarak müdavim talebe 24.4.1926 
tarih ve 882 numaralı kanunla tahsil ücretinden muaf 
tutulmuştur. 

Bu mekteplerden terki tahsil eden veya mezun 
olan taldbe hiçbir kayıt ve şarta tabi tutulmadığı 
halde muallim mekteplerine nihari olarak müdavim 
talebenin sekiz sene mecburi hizmete tabi kılınması 

'bittabi muvafık olmayacaktır. 
Binaenaleyh bu gibi nehari talebenin kanunun î 

dairei şümulünden hariç bırakılması için mezkûr j 
maddenin tefsirine müteallik muamelenin ifasına de
lâlet ibuyrulmasını rica ve bilvesile tazimata mahsu-
samı teyit ederim efendim. 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Maarif Encümeni 
24 Karar numarası 
Kayıt numarası 27.6.1927 

Maarif Encümeni Mazbatası 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

Muallim mekteplerinde beş sene devlet parasiyle 
yemesi,, giymesi ve yatması temin edilerek yetiştiri
len efendilerin Maarif Teşkilatı Kanunu mucibince 
sekiz sene muallimlikte bulunması çok tabiidir. An
cak memlekette orta tahsile olan heves ve arzunun 
günden güne artması ve orta mekteplerin kifayetsiz
liği dolayısiyle bu mekteplere nehari alınan talebenin 
de aynı teklife tabi tutulmaları doğru değildir. 

Yalnız bu mekteplere alınacak nehari talebe leyli } 
talebe kadrosunu ihlâl etmemek lazımdır. Bu şart da
hilinde kabul edilen nehari talebenin lise ve orta 
mekteplere devam eden diğer nehari talebe gibi hiç 
bir teklife tabi tutulmamaları muvafık olur. Bu şek
lin kabulü, leyli talebe kadrosu haricinde muallim 
mektepleri sınıflarına fazla nehari talebenin devamı
na hizmet edecek ve netice itibariyle memlekette mu
allim adedinin çoğalmasını intaç eyleyecektir. Bu 
mülâhazaya binaen Encümenimizce kabul edilen aşa
ğıdaki fıkrai tefsireye Heyeti Umumi yenin nazarı 
tasvibine arz olunur. 

Maarif Encümeni 
Reisi Namına Mazbata Muharriri 
Ruşen Eşref Ruşen Eşref 

Kâtip Aza 
Urfa Mehmet Emin 

Refet 

Aza Aza 
İzmir Trabzon 

Ahmet Hamdi Abdullah 
Aza Aza 

Giresun Afyonkarahisar 
Hakkı Tarık İzzet Ulvi 

Aza - Aza 
Ergani 

Kâzım Vehbi Rahmi 
Fıkrai Tefsiriye 

Muallim mektepleri kadrolarında muayyen leyli 
talebenin devamlarına mani olmamak üzere bu mek
teplere alınacak nehari talebeler Maarif Teşkilatı 
Kanununun sekizinci maddesindeki hükümlere tabi 
değildir. 

REİS — Ka'bul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

25. — Mühendis mektebi mezunlarının hizmeti 
askeriyelerinin tecili hakkında (1/212) numaralı ka
nun layihası ve Nafıa ve Müdafaai Milliye Encü
menleri mazbataları. 

REİS — Okunacaktır efendim. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet Müsteşarlığı 

Adet : 6/2029 
23 Mayıs 1927 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Mühendis mektebi mezunlarının hizmeti askeri

yelerinin tecili hakkında Nafıa Vekâleti Celilesince 
tanzim edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 22 Mayıs 
1927 tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliye ar
zı tasvip olunan kanun layihası ile esbabı mucibe 
mazbatasının musaddak sureti lef fen takdim olun
muştur. 

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

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
İnşa edilmekte olan Demiryollar ve Limanlarda 

müstahdem olan veya bu maksat ile memalikı ecne-
biyede stajda ve tahsilde bulunan mühendis mektebi 
mezunlarının hizmeti askeriyeye davet edilmelerin
den ve infikâklerinden dolayı açılan boşluğun dol
durulması memleketimizde fen memuru azlığına bi
naen mümkün olamamakta ve bu hal hatların terak-
kii inşaatına mani olduğu gibi inşası şirketlere ihale 
edilen hatların teftiş ve mürakebesirie muktazi me
murini fenniyenin tedariki imkânını da selbetmekte 
bulunduğundan hükümetin şimendifer siyasetinin 
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başarılabilmesi için hizmeti askeriyelerini ifa etmek 
üzere davet edilen mühendislerin hizmeti askeriyele
rinin teciline lüzum görülmüştür; 

Seferberliğin teşriini ve ordunun muvaffakiyetini 
temin edecek avamilden olan demiryolu inşaatının 
tehirine mahal kalmamak ve aynı zamanda ihtiyat 
zabitan menabiinden bir kısmını teşkil. eden mühen
dis mektebi mezunlarının tecilleri, keyfiyetini telif 
edeJbilmek İçin mühendislerin tarih tevellütlerine gö
re muhtelif tarihlere kadar tecilleri ve tarihi tecilleri
nin hitamını müteakip hizmeti askeriyelerini ifa et
meleri derpiş edilmiş ve bu suretle hem demiryollar 
ve limanlar inşaatının tehirine bais olmayacak ve 
hem de makasıdı askeriyeyi temin edecek esasatı ih
tiva eden ve mühendislerin bir müddeti muayyene 
için tecillerine ait bulunan dört maddelik layihai ka-
nuniyenin salifüzzikir esbap hasebiyle teklifine mec
buriyet hâsıl olduğu maruzdur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Nafıa Encümeni 2.6.1927 

Adet 
14 Karar numarası 

1/1213 Kayıt numarası 

Nafıa Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Mühendis mektebi mezunlarının hizmeti askeri

yelerinin tecili hakkında Nafıa Vekâletince tanzim ve 
Başvekâleti Celilenin 23 Mayıs 1927 tarih ve 6/2029 
numaralı tezkeresiyle mevrut ve Encümenimize mu-
navvel kanun layihası ile esbabı mucibe mazbatası 
Encümenimizde tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümetin esbabı mucibesi Encümenimizce de 
varit ve musip görüldüğünden dört maddeden ibaret 
bulunan mezkûr kanun layihası aynen kabul edilmiş 
olmakla Heyeti Celilenin nazarı tasvibine arz olunur. 

Nafıa Encümeni Reisi 
Çorum 

Mühendis Ziya 
Kâtip 
Ordu 
Aza 
Rize 

. Esat 
Aza 

İzmir 
Osmanzade Ahmet Hamdi 

Mazbata Muharriri 
Aydın 
Mitat 
Aza 

Aza 
Sivas 

Muammer 
Aza 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 21.6.1927 

Müdafaai Milliye Encümeni 
Adet 

69 
Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 

Riyasete 
Mühendis mektebi mezunlarının hizmeti askeriye

lerinin tecili hakkındaki kanun lâyihasını müzakere 
ettik. Yalnız birinci maddeyi daha sarih bir şekle 
koymak için ufak bir tadil yapılmasını muvafık gör
dük. Diğerlerini aynen kabul ettik. 

Reis 
Ali 
Aza 

İbrahim 
Aza 

Rasim 
Aza 

Mazbata Muharriri 
Ekrem 
Aza 
Recai 
Aza 

Musa Kâzım 

-Ahmet Hamdi 

Hükümetin Teklifi 

Mühendis. Mektebi Mezunlarının Hizmeti 
Askeriyelerinin Teciline Dair Kanun 

Madde 1. — Mühendis mektebi mezunlarından ade
mi icabet, bekaya ve nüfusu mektumeden olmamak 
ve münhasıran hükümetçe inşa edilmekte olan demir-
yollar ve limanlarında müstahdem olanların veya bu 
maksat için memaliki ecnebiyede tahsilde bulunanla
rın 316, 317 tevellütlüleri - 930-318, 319 tevellütlü
leri - 931 - 320, 321 tevellütlüleri - 932, - 322, 323 
tevellütlüleri - 933 - senelerinde hizmeti askeriyelerini 
ifa etmek şartı ile mezkûr senelerin Mayısı iptidasına 
kadar hizmeti fiiliyei .askeriyelerinin teciline Müdafaai 
Milliye Vekâleti salâhiyettardır. 

Ancak Nafıa Vekâleti münhasıran yapılmakta olan 
hatlarda çalıştıklarından dolayı işbu tecile tabi olanla
rın vaziyetlerini ve vazifelerine devam edip etme
diklerini her senenin Nisanı nihayetinde Müdafaai Mil
liye Vekâletine bildirecektir. 

Madde 2. — Bu gibiler birinci maddedeki senele
rin mayısı iptidasindan hizmeti fiiliyelerini lieclilifa 
bulundukları veya mensup oldukları ahzı asker şu
belerine müracaata mecburdurlar. Müracaat etmeyen
ler hakkında mürur edecek eyyama göre bekaya mua
melesi tatbik olunur. 

Madde 3; — Bu müddet zarfında terki hizmet 
ettikleri veya hizmetlerinden çıkarıldıkları veya tayin 
edilen hizmet ve vazifeye bilâmazeret gitmekten im
tina eyledikleri Vekâleti aidesinden bildirilenler ve-
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ya mensup oldukları ahzı asker şubelerince tahakkuk 
edenler hizmeti fiiliyelerini ifa etmek üzere derhal 
kıtaata sevkolunurlar. 

Madde 4. — işbu kanun tarihi neşrinden muteber 
ve icrayı ahkâmına Müdafaai Milliye ve Nafia Ve
killeri memurdur. 22 Mayıs 1927 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

iMaliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Nafıa Vekili 
Behiç 

Ticaret Vekili 
Mustafa Rahmi 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 
Bahriye Vekili 

îhsan 
Hariciye Vekili 

Doktor Tevfik Rüştü 
Maarif Vekili 

Mustafa Necati 
Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Müdafaai Milliye Encümeninin Tadili 

Mühendis Mektebi Mezunlarının Hizmeti 
Askeriyelerinin Teciline Dair Kanun 

Madde 1. — Mühendis mektebi mezunlarından 
ademi icabet, bekaya ve nüfusu mektumeden olma
mak şartı ile ve münhasıran hükümetçe inşa edilmek
te olan demiryollar ve limanlarında müstahdem olan
lar veya bu maksat için memaliki ecnebiyede tahsilde 
bulunanların 316, 317 tevelrütlüleri - 930 - 318, 319 
tevellütlüleri - 931 - 320, 321 tevellütlüleri - 932 -
322, 323 tevellütlüleri - 933 - senelerinin hizmeti as
keriyelerini ifa etmek üzere mezkûr senelerin Mayısı 
iptidasına kadar hizmeti fiiliyei askeriyelerinin tecili
ne Müdafaai Milliye Vekâleti salâniyettardır. Ancak 
Nafıa Vekâlet münhasıran yapılmakta olan hatlarda 
çalıştıklarından dolayı işbu tecile tabi olanların vazi
yetlerini ve vazifelerine devam edip etmediklerini her 
senenin Nisanı nihayetinde Müdafaai Milliye Vekâ
letine bildirecektir. 

Madde 2. — İkinci madde aynen. 
Madde 3. — Üçüncü madde aynen. 
Madde 4. — Dördüncü madde aynen. 
REİS — Bu maddenin müstacelen müzakeresini 

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

Kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Mühendis Mektebi Mezunlarının Hizmeti 
Askeriyelerinin Teciline Dair Kanun 

Madde 1. — Mühendis mektebi mezunlarından 
ademi icabet, bekaya ve nüfusu mektumeden olma
mak şartı ile ve münhasıran hükümetçe inşa edilmek
te olan demiryollar ve limanlarında müstahdem olan
ların veya bu maksat için memaliki ecnebiyede tah
silde bulunanların 316, 317 tevellütlüleri - 930 - 318," 
319 tevellütlüleri - 931 - 320, 321 tevellütlüleri - 932 -
322, 323 tevellütlüleri - 933 - senelerinin hizmeti as
keriyelerini ifa etmek üzere mezkûr senelerin Mayısı 
ipitdasına kadar hizmeti fiiliyeyi askeriyelerinin teci
line Müdafaai Milliye Vekâleti salâhiyettardır. An
cak Nafıa Vekâleti münhasıran yapılmakta olan hat
larda çalıştıklarından dolayı işbu tecile tabi olanların 
vaziyetlerini ve vazifelerine devam edip etmediklerini 
her senenin Nisanı nihayetinde Müdafaai Milliye Ve
kâletine bildirecektir. 

REİS — Mütalaa var mı? Birinci maddeyi kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu gibiler birinci maddedeki senele
rin Mayısı iptidasından hizmeti fiiliyelerini lieclilifa 
bulundukları veya mensup oldukları ahzı asker şube
lerine müracaata mecburdurlar. . 

Müracaat etmeyenler hakkında mürur edecek ey
yama göre bekaya muamelesi tatbik olunur. 

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

Madde 3. — Bu müddet zarfında terki hizmet et
tikleri veya hizmetlerinden çıkarıldıkları veya tayin 
edilen hizmet ve vazifeye bilâmazeret gitmekten imtina 
eyledikleri Vekâleti aidesinden bildirilenler veya men
sup oldukları ahzı asker şubelerince tahakkuk edenler 
hizmeti fiiliyelerini ifa etmek üzere derhal kıtaata sevk 
olunurlar. 

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

Madde 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
ber ive turayı ıahıkiâlmıiırna Mıüdıaifiaıaji Müffiye ve Na
fıa vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arz ediyo
rum, kabul edenler el kaldırsın, kabul etmeyenler el 
kaldırsın, kabul edilmiştir. 

26. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, Me
murin kanununun 26 ncı maddesinin (A) fıkrasiyle 
52 nci maddesinin tadili hakkında (2/629) numaralı 
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teklifi kanunisi ve Dahiliye ve Adliye Encümenleri 
mazbataları. 

REİS — Okunacaktır efendim. 

. • Rliiyasıati Idelİeye 

Üdjaftti Uım|uım|iye Vıefkjâfet ıkaınıuınpnıuın, mıaribult 1Q-6İ1 
(1) numaralı maddeleri mucibince kazalarda derecei 
taliye memurlarının tayin ve tecziyeleri selâhiyeti ka
za Kaymakamlarına verilmişti. Ahiren neşrolunan 
18 Mart 1927 tarih ve 788 numaralı Memurin Kanu
nu bu selâhiyetten bir kısmını (tecziye selâhiyetini) ref 
ettiği halde 16 ncı maddesinin (D) fıkrası yalnız tayin 
salâhiyetini ipka etmiştir. Bununla beraber kaza Kay
makamlarından alınan tecziye selâhiyeti kazalarda da 
bir inzibat komisyonu teşkili suretiyle mahalline de 
bırakılmamıştır. Mezkûr kanunun 49 ncu maddesi (2) 
mucibince kazanan idarei umümiyesinden yegâne me
sul olan Kaymakamları tayinlerinde selâhiyettar bu
lundukları memurların indelicap tecziyelerine kadir 
olajmııyaıraik; ibunlaoıa bütün etol vıe haaiekâtınıa karşı 
seyirci vaziyetinde bırakmak Cumhuriyeti idareden 
muntazır olan intizam ve memurin aralarında devamı 
matlup ahenk ve insicam ile gayrı kabili teliftir. 

Bununla beraber bir hususa müteallik bir evrakı 
bir günden ziyade bilâmucip masasında alıkoyan bir 
memuru tevhibe salâhiyeti kanuniyesi bulunmayan 
'kazla Kayimıaikıainm o memıuirıu ıteazüye içtin hakkında tan
zim edeceği evrakı vilâyet inzibat komisyonunu gönde
recek ve mezkûr kornıilsyonun ittihaz edeceği karara ay
larca intizar eyleyecektir. Bu takdirde kazada o me
murun takınacağı vaziyet ve emsali arasında hasıl ola
cak suitesir tasavvur buyrulsun, nitekim kazalarda da 
bu selâhiyeti tecziyenin mevcut olmaması yüzünden 
memurin arasında şımarıklık ve mafevke karşı ademi 
itaat ve ifayı vazife hususunda lâkaydii hareketin 
başgösterdiği anlaşılmaktadır. İşte esbabı mebsutei 
maruzeye binaendir ki derecei taliye «hakkı tayin
leri toenidüertiınıe aıiıt» memurıiıriin ıteczüyeliörli salâhiyeti 
vilâyetlerde olduğu gibi kazalarda da inzibat komis
yonları karariyle Kaymakamlara bırakılmış ve bu 

(7) Madde 10 - fıkra 3; merkez kaza memurini 
taliyesiyle nevahi ketebe ve memurini sairesi Kayma
kamlar tarafından tayin ve memuriyetleri Vali tara
fından tasdik olunur. 

(2) Madde 49. — Kaymakam, kazada kuvvei ic-
raiyenin en büyük memuru olup kazanın idarei umü
miyesinden mesuldür. 
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{ maksatla kazalarda da bir inzibat komisyonu teşkili 
muvafık görülmekle Memurin kanununun (26) ncı 
maddesinin ihtarı mucip efali ifade eden (A) fikra-
siyle «52» nci maddesinin tadili muvafık görülerek 
berveçhi ati fıkra ve madde tespit edilmiştir. 

Bozok Mebusu 
Süleyman Sırrı 

Türkiye 
Büyük Millet Meolüsd 16.5.1927 
Dahiiilye Encümeni 

Kaıriar No. : 56 • • 
Kayıt No. : 2/679 

Dahiliye Encumenii Mazbatası. 

Riyaseti Geliîeye. 
Memurin Kanununun 26 ncı maddesinin (A) fıkra-

sftyfe 52 nd maddesinin tadili hakkında Bözok Me
busu Süleyman Sırrı Beyim teklifi kanunîsi tetiklik ve 
müzakere olundu. 

26 ncı mıaddenin (A) fıkrasına ilâveten telkif oiüu-
nan, üçüncü defa ihtara memurun itiınaz edebilmesidir. 
Vazıı kanun ihtarı, memuru yaâfösıiıüde dikkate davet 4 

telakki ettiğinden ve üç ihtardan sıontfa müteneblbiilh ol
mayan memura teVbtiıh cezası verilecek demektik, Tciv-
biih cezası ise kabil itiraz olduğundan fıkranın tadilnıe 
lüzum görülmemiştir. .• , . 

52 nci maddenin tadili kazalarda da birer inıziilbat 
kotmıisyoriliarının teşkilni dcaibettirmektedir. Kayımialka-' 
mın riyaseti altında kazalarda da birer inzübalt komlis-
yonlarının bulunması nüfuzu hükümetli takviye ve m»e-
murlara ait muamelâtın sürat icrialsını müsıteMim olaca
ğımdan tadil teklifi muvafık gıörülimüiştür. 

Buna göre tanzim olunan maddlei katııuniiye Heyetli 
Umumıİyeye arz olunur. 

Dahiliye Encümeni Relisi Mazbata Muharriri 
Niğde Kayseri; 

Mehmet Atâ Ahmet Hilmi 
Kâtip . Aza 
İzmir Çorum 
Kâmil 

(1) Madde 61. — Kaymakamlar kazanın şuabatı 
muhtelifeyi idaresinde müsdahdem olan ve nasıpları 
selehiyâtleri dahilinde bulunan memurini taliye hak
kında kavait ve nizamatı mahsusasına tevfikan ihtar, 
tekdir, kafi maaş, tenzili sınıf ve tenzili maaş gibi 
ceza vermeye ve bunları azletmeye selâhiyettardırlar. 
Hususatı mezkûre hakkında livaya dahi malumat ve
rirler. 
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Aza! Aza| 
Bozok! İzmıir 

Süleyman Sırra Ahmieıt Münir 
Aza Aza 

Balıkesir 
Ali Şuuri 

Türkiye' 
Büyük Milet Meclisi 21 . 6 . 1927 

Adliye Encümenıi 
Karar No. : 77 

Adliiye Bncümıenii Mazbatası 
Riiyaseltü Celıilfeye 

Memurin Kanununun 26 ncı ma!ddlesıin!iin (A) fık-
rasiyle 52 noi maddesinin tadil hakkında Bozok Mfe-
busu Süleyman Sırrı Beyin teklifli kanunîsi Da'hiilliye 
Encümeniinden tanzim edilen mazbata ile Encümeni-
mize tevdi olunmakla tetkik ve müıtallaa olumdu. 

Dahiliye Encümeninin dslbalbı muüibe mazbatası ve 
tanzim edilen mevaddi kanuniye Bncütaenimlizce de 
muvafık görülmüş olmakla aynen kalbul ©dliılimâşftiir. 
Yalnız kaza inzibat komisyonları tarafından ita edilen 
kararların Şûrayı Devlete kadar üç 'dereceden geçmesi 
teehhüratı mucip olacağı gabi zaten kaza karaırlllarî me
muriyetten ihraç gibi ağır cezayı daihıi müisteizim oılknıa-
yacağından itirazen üç derecedien geçmesi muvafık gıö-
rülemedeği cihetle Dahiliye Encümeninin bininci mafd-
idesine bir fıkra ilâve edifaliştir. 

Heyeti Umumiyeye arz olunur. 
Adlüye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Saruhan Bozok 
Mustafa Fevzi iHamdii 

Kâtip Aza 
Bozok Antalya 

Ahmet Hamdi Ahmet Saki 
Aza Aza 

Kastamonu Konya 
Ali Nazmi Tevfik Fikret 

Aza Aza 
Bozok Mebusu Sülfâymlan Sırrı Beyin TeklÜfi 

iMemıuntin Kanjuniuıni '26 ncı maddesinıin (A) fıjfcna-
•süyle 15İ2 inci mfaddeslinü muaddel meVaddı Kanuniye 

'Madde .1. — iMiemıunlin Kanojınpnıun 26 ncı mad-
desiniin (A) fıkrası ıbervetçhi'iaiti tadil olunmuştur. 
'-..(A) 'İhtar, memuıroj vıazjifeslinde dikkate davet-' 

tir ve Amliîii itanafiinjdan doğrudan doğruya icra 
'edilir. KîaibÜ Atimiz; d|eğiıdkv Siiclile geçmez, ancak 
üçünjcü defa ıvaikli lotanı lilhtaıra -itiraz edilebilir. 

djnızilbaıt Komıisyortaırı 
iMajdde 52. — Eli ikinci mıadde berveçhi ati 

töaditl oluntoP^tur.; 

İnzibat komisyonlara üç taunıdır. Bdııikifcfisd ve
kâlet, ikincisi Vilâyet, üçüncüsü Kaza inzibat ko-
mıisyonlarıldir. Vekâlet (inzâlbat ikomisyonilarii. vekâle
ttin memurlarına ait kanımlarına göre teşekkül 
eder. Bu komisyonlarda tumıurîu zatiye müdürleri 
tabiî azadandırlar.. Vilâyet iinızibat komisyonları 
Vial'iınjiını tfiyasetijnde Müddedmumi, defterdar veya 
M'dhiaseibefcii ve tahrirat, maarif sınifoiıye, nafıa, ve 
ızkıaat müdürlerinden; Klaıza inzibat komisyonlara; 
Kaymakamın riyasetinde mjü|ddeumıuımli, malmüdürü, 
ıtabrirat'kâti'bi, ve Jandarma Kum|anıdanından te-
işetoklüll ©der, Anjcak adliye memurları hakkında, ma
hallinin en ıbüyük Hâkimi vilâyet kondisyonlarında aza 
ölıarlaik; ıbıiunulr. Kaza kjomisyoınjları adliye memurinıi 
hakkında kanar liıttüihıaz, edemezler. Kaza kömfisıyon-
'lamnın karlarları vilâyet, vilâyet • komisyonlara ka
rarları vekâlet ve adliyeden maa'de vekâlet inzibat 
Ikomlisyonllarıının, karalrfiara' da Şûrayı Devlette,' sajdllti-
yenıin ki Mahkemiei Temyizıde ıtetklifc olunur. Kaza. 
/inzibat komjisyoınjlara 26 ncı maddede muharrer ce
zalardan yalnız. B, C, D, H fıkralarındaki cezalara 
tatbik öderler. 

Dahiliye Encümenlinlin TadHii 
Memurin Kanununun, 52 nci Maddasıinti Muaddil. 

Kanıuın' _ 

lînziibat Komiisyoınjlara 
ıMadde '1. — 52 mlci madde berveçhi a(tıi tadil 

olunmuştur. 
İnzibat fcotmlisyoraîan üç kısımdır; Birincisıi ve

kâlet, ıikıin|oisıi ıvlilâyet, üçıünpüsü kaza inzibat ko-
mlisyonJİıapıdır. Vekâlet iinızibat komisyonları vekâletin 
memurlariınıa ait ifcanıunlliarania ıgöre ıteşekkül eder, 
t>u kjomiisyonjliaırda lumıulru zatiye mjüdjürlieırü ıtaibiî ıaz)aı-
ıdandırîlar. Vlâyelt ünzilbat Iko'mlisyonJları ValinUn riya-' 
setinıde müddöiumıumi, defterdar veya mıulhaseSbıecii ve 
'tahrirat, mıalarif, suihlhıiye, naıfıa ve ziraat mjüdiüırl'erinıden; 
Kaza linzibat 'koimjisıyanjlıarjj: âymjaJkıamıın riyasef'ıni-
de müddeiumumi, mjalimıüdüıru, ıtafhriirıaıt kâtibi, Janı-
dairıma Kumiaındanımjdan ıteşiakkül (eder. Ancak, ad
iliye mıemıurlıarı ıhakkjıınjda mıalhallin en Ibü'yük Hâki
mi 'vilâyet konTÜsyonJlarıinıda iaza loilaralk (bulunur, 
kaza klomüisyonları adiliye mıemurimi ıhıalkjkiinıda ka
rar littihaiz edemezler. Kaıza koımisyonllariinın fcarar-
llara vilâyet, vilâyet ıkomıi&yonıliaırınıın kararları vekâlet 
Vıe adliyeden maada "vekâlet finızîibalt kpmfeyonlaıra-
nın fcanarlıan 'da iŞûrayı devlette, adliyeniinM Mıalh-
kemeyi ıtemiyizde' »tetkik; ıofanpr. Kaza limıziübat foomis-
yonlları 26 ncli maddede muharrer cezalardan yalnız 
IBJCID, H 'fıikıralaramdakıi ciazallıarı tatbik «derler. Kaza 
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linzliıbait kjornjiisıyfoaıltaartı toaolaırillajıit Şûmajyü 'dlervfliöfitte tetkik 
oüuinîmıayııp yalnız, 'Vdkâflieıt injzplbatt Ik'onDİısiytoaıteınıoa de-
ıreoei lajriiırdde ttâtıkjik lotonıabiilir, 

iMiadde 2. —'tşibu [kmm tarifei nıeşrliınıden, ımuıte-
ibendliır, 

IMaldda 3. —-. tşibu kiapıuınuın icrayı ajhkân^nja îlc'---
ma VietkıilMeni Heyeti ntemprdur. 
- IRlEIÎ)$ — -Müsrtacdlıen ıımüizâ kienê i teklîif olunuyor, 
Ikjajbul ed|eınileir ıell ikıallIdiiTiSiın,, toalbul etmeyenler el kal
dırışın., ıkıalbull ©dilımıişjöir. 

Heyeti usmumiyesi hak'kında söz isteyeni var mı? 
Maddelere geçilmesini kalbul edenler el kaidıırsın. 

Kabul etmeyenler ©1'k'aMırsın... Kaibul edilmiştir. 

Memurin Kanununun 52 noi Maddesini MuaidtdÜl 
Kanuni 

Madde 1. — 52 noi maıdde berveçhi ati tadil olun
muştur. 

İnzibat Komisyonları 
İnzibat kormsıyonlıarı üç kı'sıimdır: Birincliisi vekâlet, 

(ikindisi vilâyet, üçüncüsü kaza inzibat kömisyonlaridır. 
Vdkâlidt inzibat komisyonları vekâletin memurlarına ait 
kanunlarına göre teşekkül eder. Bu komisyonlarda 
umuru za'tiye müdürleri tabiî azadandırlar. Vilâyet in
zibat komisyonları valinin riyasetinde, müdldeiumüimi, 
deftardar veya muhasebeci, ve tahrirat, maarif, sıh
hiye, nafıa ve ziraat müdürlerinden, kaza inzibat ko
misyonları': Kaymakamın riyalsdtindle müdddumurnij 
malm'üdürü, tahrirat kâtibi, Jandarma kumandanından 
teşekkül eder. Anea'k adiye memurları hakkımda mıa-
haffih en büyük hâkimi vilâyet kctrtisyonlanndia aza 
'dlarak bulunur. Kaza komisyonları adliye memurini 
hakkında karar ittihaz edemezllör. Kaza konııisyonları-
nm kararları vilâyet, vilâydt klomisyonlarının ka
rarları vdkâlet ve adliyeden maada vekâlet inei-
devlötite, adliyenin İki Mahlkemei Temyizde tetkik olu
nur. Kaza inzibat komisyonları 26 nen maddlddle mu
harrer cezalardan yalnız B, C, D, H fıkraliarındaiki ce
zaları tatbik ederler. Kaza inzibat komisiyoınları karar
ları Şûrayı Devlette tetkik olunmıayıp yalnız vekalet 

jinızlilbaıt komlisyonliarınea dereoei alıirede.tetkik oluna
bilir. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Efendim, 
inzibat klornilsyoıüarının, fcaiymialkaimıin riyasetinde müd
deiumumi, malmüdürü, tahrirat kâtibi, Jandarma ku-
mjaıradaınındjan teşekkül edeceği yazıldığı halde (hükümet 
talbilbi) zannederimi unututnuştur. Bunum da ilâvesi 
için bir takrir taikdim ediyorum, lütfen kabul buyurul-
sun. 
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SÜLEYMAN SIRRI BEY .(Boaok)' — Efendim, 
'berildeniz bu teklifi yaparken doktorların Ihtimaliki 
kazalarda cürmümeşhuıda veya sair mahallere güde
ceklerini düşünerek teklif etmedim. Encümen de bu 
mütalaayı vairit görerek koymadı, korınıasınJda bir 
mahzur yoktur. Meclisi Âli kabul dderse pekâlâ. 

. Riyasete Celilieye! 
Sdkizinıdi satımda (Kaza İnzibat komisyonları: 

Kaymıaıka'kın riyasetinde) tabirinden sonra (hükümet 
talbibi) nim dahi ilâvesini arz ve teklif eylerim. 

Çorum 
Mustafa 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Barok). — 3-4 gün 
evvel kalbul etmiş olSduğumuz bir kanunDa zıinaat me
murları mıünlhalsıran ziraat umuru ile iştigal edecek
lerdir. Meclislerden alınmıştadır. O halde mademki 
'bu inizibalt komisyonlarına ait olan madde de tadİ 
ediliyor, maddenin aslında ziraat memurları vardiır, 
buradan çıkması muvafıktır. 

ALÎ RIZA BEY (Mardin) — Geçenlerde MeclM 
Âlinin kabul; ettiği- zdıraat metmuriarının vaz;alifıine dair 
Ikanunla heyetlerde veyahut komıisyoınılanda yalnız 7k 
raat VekâfetlMn veyahut urnıuru ziraiiyeyi alâkadar 
'dden huısusaltta iştirak ddecdkılendir. Diğer hususlara 
'iştikaik ötımiyeceklbrıdiir. 

Ziraat Vekâletini alâkadar eden bir möselle varsa 
yine ziraat nüemurHarı bulunacaktır demdkıfiir. 

REİS — Efendim, Çorum Mdbusu Mustafa Beydin.-
takriri nazarı dikkate alanlar el kaldırışın. Nazarı d!ik-
ıkalte almayanlar el ıkaldirsın. Nazarı dilkkate alınmış
tır, 

Şu halde maıdde şu şdklii alıyor: «Kaıymıaik;amın 
riyasetinde müddeiumumi, mıallmüdürü, tahrirıalt kâti
bi, Jandarma Kumandanı ve kaza tabibinden teşek
kül eder» şeklinde oluyor, 

Maddeyi bu taishih veçhile reye koyuyorum. Ka
bul ddbnfer el kaldırsın... Kalbul etmeyenl'er el kalldır-
sın... Kabul eidilmiştir. 

Madde 2. — Işibu kanun tarihi nöşrindlen mute
berdir.; 

REİS — İkindi maddeyi kaibull edenller el' kaldır
sın. Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 

Maıdde 3. — îşlbü kanunun icrayı aihkâmına icra 
VeMlleri Heyeti mfemurdur. 

REÎS — Üçüncü maddeyi 'kabul edenler el kal-
dursın. Kalbul etmeyenler el kaldırışın... Kabul edilimiş-
tiir. 
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Kanunun heyeti umutolilyesıM kabul edenler ©1 kal
dırsın. Kabul etmeyenler ©1 lcaldlırsın... Kalbui eddlmiş-
tiır. 

Reylerini iıstüm'al etmeyenler lütfen Jsiüimıal buyur
sun. İstihsali ârâ muamelelıetri hitam bulmuştur. Netii-
oeyi ârâyı arz edüyorum: 

Maarif Vergisi hakkındaki kanuna 168 zait iştirak 
etmiştir. 159 kabul 8 ret, 1 müsltenlkliıf varıdır. Kanun 
1591 reylie kalbui edlilmüştir. 

Devltet ve vilâyet yollarının tevhidi haikkındaM 
ikanunâ 166 zat iştira'k etmiştir. 163 kalbui, 3 müsten
kif vardır. Kanun, 163 reyia kabul; ödiimliişltir. 

Serbest mıntıka hakkındiaiki kanuna 164 zat işti
rak etmiştir. 163 kabul 1 müistenMf vardır. Kamun 163 
reyle kabul edilmiştkv 

Himayei Etf al Cemıiyetine ait evrakın damga .res
minden1 istisnası hakkındiaiki kıanıınıa 165 zat işiöiraik 
etaiştıir. 164 kabul 1 müstenkif vardır. Kanun 165 
reyle kalbui ddillmiiştir. 

Hakkı rükûba malik za'bitianın -zatü binek hayva
natının sayım> vergisinin sureti tesviyesinle dair kanuna 
145 zat iştirak etmiştir. 144 kabul, 1 müstenkif vardır. 
Kanun 144 reyle kaibul ediiılimliıştir. 

Posta 'kanununun bazı maddelerinin tadili hakkın
daki kanuna 138 zat iştirak etmiştir. 137 kaibul 1 müs
tenkif vardır. Nisap olmadığından kanun İkinci defa 
reye arz edilecektir. 
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Kayseri Belediyesince üç yüz bin liraya kadar ak
dedilecek istikraza Hazinenin kefaletine dair kanuna 
138 zat reye iştirak etmiştir, 137 kaibul 1 müstenkit 
vardır, nisap olmadığından tekrar reye arz edilecektir. 

îhtiyacatı umumiye için celp olunacak madeni bo
ruların gümrük resminden muaifiyeti halkkındaki 
12 Nisan 1339 tarihli kanuna müzelyel kanuna 137 zat 
reye iştirak etmiştir. 136 kaibul, 1 'müstenkif vardır, ek
seriyet hâsıl olmadığından kanun tekrar reye arz edile
cektir. 

- 'Miriliva Celâl Paşa kerimeleri Seniye, Hadiye ve 
Redife hanımlara hidematı vataniye tertibinden maaş 
tahsisi ha'kkınıdaki kanuna 113 zat iştiralk etmiştir, İ l i 
kabul iki müstenkif vardır, nisap olmadığından 'kanun 
ikinci defa reyinize arz edilecektir. 

Şehbenderlik rüsumu hakkındaki kanuna 118 zat 
iştiralk etmiştir, 116 kaibul, iki müstenkif vardır, nisap 
olmadığından kanun ikinci defa reye arz edilecektir. 

Tahtalbahirlerde istihdam olunacak zabitan ve ef
rada verilecek zamaim hakkındaki kanuna 102 zat iş
tirak etmiştir. 101 kabul "1 müstenkif vardır. Kanun 
tekrar reye arz edilecektir. 

Dalgıç zalbitan ve efradına verilecek zamaim hak
kındaki 'kanuna 104 zat reye iştiralk etmiştir, 103 kabul 
1 müstenkif vardır, kanun tekrar reye arz edilecektir. 

Perşemlbe günü saat 14.00te toplanmak üzere cel-
ceyi tatil ediyorum. 

Hitamı (inükaü;- Saat: 16,05 

• * • 
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Maarif Yergisi Kanununun tkinci Defa Reye Vazı Neticesi 

'(Kantin 'kaibuî edilmiştir.) 

Aza adedi : 2 83 
Reye iştirak edenler : 168i 

Kabul edenler : 159 
] 

• 

1 

AFYON KARABİSÂR 
İzzet U M B. 
Musa Kâzım B. 
Sadılk R. 

AKSARAY 
Besiim Atallay B, ~ 

AMASYA 
AK Rıza B, 
Esat B, 
Nafiz B. 

- ANKARA 
Şalidir B, .. 

ANTALYA 
Ahmet Sâikii B, 
Hasan Sıltikı B. 
Rastı B, 

ARDAHAN 
Tahdia B, 
Talât B. 

ARTVİN 
Hitoi B, 

AYDIN 
MMıat B. 
Tahsin B. 

BEYAZID 
Şeftik B. 

BİGA 
Mehmet B, 
Samlı RJfat B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emim Cemi B. 

BOZUK 
Ahmet Hamdı B. 
Avrii B. 
Sail'Mi B. 

İeddedenter : 

Müstenkifler : 
8 
1 

fceye iştirak etmpyenler : 11$ 

Münhaller : î 

[Kabul Edenler] 

BURDUR 
Hüseyin Baki Bv 

BURSA 
Mustafa Fehmii B. 
Refet B. 

CANÎK 
Cavlüt Paşa 
Süleyman Necmi B. 
Talât Avnli B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhaiflc B. 
RttfatB. 
Ziya -B, 

ÇATALCA 
Şafâr B, 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
tsmet B. 
Münir B. 
Ziya B, 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Necip Ali B. 
Yu'suf B, 

7DERSİM 
Ahmet Şükrü B: 

DÎYARIBEKlR 
İbrahim Tâli B. 
Zülfli B, 

EDİRNE 
Faik B. 
Hüseyin -Rufla B, 

ELÂZÎZ 
Hüseyin B, 
Mustafa! B. 

Mühıitıttiri B, 
Süleyman B, 

ERGANİ 
Kâzım VöWbi B, 

ERTUĞRUL 
Haf i B. 
Ibrahülm B. 
Rasiım B. 

ERZURUM 
Bahri B, 

ESKİŞEHİR 
AK Ulvi B. 

GAZİAYINTAP 
Ahm'öt Remzi B< 
Allı Cenanı B. 
ŞahJiri B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. , 

GİRESUN 
Hacim Muhitten B. 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B, 
ŞeVket B. 
Talhir B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfök B. 
Emini B, 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
A l Rıza B. 
Behiç B, 

-

Dr. Hakkı Şinlasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Edip Servet B. 
Hamdı B. 
İhsan Paşa 
Tövfik KârriM B. 
Ziyaetftin B. 

İZMİR 
Münür B. 

KARESİ 
Mehmet CaVit B. 

• Osman Niyazi B. 
«KARS 

Ağaoğîu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Aîli Nazm5 B. 

KAYSERİ 
Ahmet H i r r i B. 
Dr. Halit B. 
Sabit B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 
Rdfiik îslmalil' B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Ragııp B. 
Saffet B. 

KONYA 
EVüp Sa'bri B. 
Mustafa B. 
N a t o Hâzıim B. 
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Refik B. 
Tevfiik Fikret B< 

KOZAN 
A i Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faiîk B. 
Nurî B. 
Ragıp B, 
Recep B. 
Rıza: Bi 

MALATYA 
Bedir B„ 
Dr. Hihni B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Abdüîkadir B. 
Mehmet B. 

MARDİN 
Afodülganii B. 

Abdülrezzjalk B. 
AK Rıza B, 
Necip B. 

MUŞ 
Osman Kadni B. 

NİĞDE 
Ata B, 
Gallüp B. 
HaJîit B, 

. ORDU 
Faik B, 
Halil Sitkı B. 
Hamdı B. 
Ismaia B; 
Recaii B. 

RÎZE 
Ha San Oavlüt B. 

SARUHAN 
Dr. Salim B. 
Mustafa Fevzi B. 

Nafiz B, 
Yaşar B. 

SİİRD 
Halil Hulkii B. 

SİNOP 
Recep Zühttü B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Sevildi B. 
Muammer B. 
Rahmli B. 
ŞemsettinB. 
ZiyaeMm B. 

SİVEREK 
Mahmut B, 

ŞARKÎ KARAHÎSAR 
Ali Rıza B, 
Isma'il B. 
Mehmet Emlin B. 

TEKİRDAĞ 
Fafc B. 

TOKAD 
Emlin B. 
Mustafa Va'sfli B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmet Muhtar B. 
Rahmi B, 
Süleyman Sırrı B. 

URFA 
Af B. 
Dr. Refet B. 
Refet B. 
Saffet B. 

VAN 
Hakkı B. 
Münüp B. 

ZONGULDAK 
HaM B; 
Ragıp B. 
Yusuf Ziya B. 

BURSA 
Nurettin Paşa 

DERSİM 
Feridun Pikti B. 

[Reddedenler] 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

ERZURUM 
Câz'im B. 

Ra'if B. 

GÜMÜŞHANE 
Zek'i.B. 

KASTAMONU 
HalMıt B. 

MERSİN 
Beşlim B. 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemali B. 
Zam'îr B. 

AFYON KARAHİSAR 
A l B. 
Kâmili B. 
Ruşen Eşref B. 

AKSARAY 
Mustafa! Vehbi B. 
Neşet B. 

ANKARA 
Affi B« ' • • : . . 
Alli Fuait Paşa 
Gazi Mustafa Kemal Paşa 

[Müstenkif] 

ERGANİ 
İhsan B. 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

(Reisicumhur) 
Hilmiİ B. 
İhsan B; 

ANTALYA 
Muraft B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit G a İ b B. 

BEYAZID 
Süleyman Sudi B. 

BİGA 
Şükrü B. 

BİTLÎS 
Muhittin Nahifi B. 

BOLU 
FalJüh Rıfkı B. 

Mehmet Vaısffl' B, 
Şükrü B. 

BOZOK 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B. 
Osmian Nurt B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M.) 
ihsan B. 

ÇANKIRI 
Talât B. 
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DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 

DİYARIBEKİR 
Caviiıt B. 
Feyzi B. 
Şeref B. 

ERGANİ 
ihsan Hâm&t B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Dr. Fikret B. 

ERZİNCAN 
Abdüfıalk B. 
Sabit B. 
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ERZURUM 
Halet B; ' _ v - -
Müniir Hüsrev B. 
Ziyaettin B. 

ESKİŞEHİR 
AbduffiMı Azmii B. . 
Emlin B. 

GAZİAYINTAP 
Fer» B. 
Kiliç Ali B. 

GÜMÜŞHANE 
CemiaÜ Hüsnü B. 
Hasan Fehmi B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (t. Â.) 
Nazmı B. 

İSPARTA 
İbrahim B. 

İSTANBUL 
Akçoraoğllu Yusuf B. 
Fualt B, 
Harodulati Suphi B, 
Haydar B. 
Kâzım1 Karabekiir Paşa 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esa)d B. (V.) 

Müstetfa Necatii B. (V.) 
Mustafa Raıhtnti B. (V.) 
Osmıanizaıde Haimdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
Ali Şuurf B. 
Haydar Adili B. 
Hulusi B. 
Kâzım Paşa (Rdis) 
Mehmet' Vehbi B. 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU . 
Ali Rıza B. 
Hasan Fehmi B. 
Metaelt Fuat B. 
Necmettin Mola B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Zeki B. 

KIRŞEHİR 
Yafaya Galip B. 

KOCAELİ 
Mustafa B, 

KONYA 
Bdkir B. (M.) 
Fu'ait B. 

Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Muisitafa Feyzi B. 

KOZAN 
Ali Şaffp B. 

MALATYA 
ismet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B. 

MARAŞ 
Mithat B. 
Nurettin B. 

MARDİN 
Yaikup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat. B, 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Naidii B. 

MERSİN 
Niyazi B. 

MUŞ 
tl'yas Samiî B. 
Rıza B̂  

NİĞDE 
Ebulbekliı* Hazım B. 

RİZE 
AM B. 
Ekrem B. . 
Esat B. 
Fuat B, 

SARUHAN 
Etıhem B. 
Kemal B, 
Mehmet Safari B. (V.) 

SİİRD 
Mahmut B, 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
RaS&m B. (1. Â.) 

SİVEREK 
Hali1! Fahri B. 
Kadri) Ahmet B. 

TEKİRDAĞ 
Cemi B. (V) 

TOKAD 
Bekir Samii B. 
Kâmil B. (M.) 

TRABZON 
Hasan B/ 
Nebtoade'Hamdli B. 
Şefik B. 

VAN 
İbralbJiım B. 

ZONGULDAK 
Tunah Hiimü B. 
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Devlet ve Vifâyat YoIIannm Tevhidi Hakkındaki Kanunun İkinci Defa Reye Vaa Neticesi 

(Kanuın kabul edilmiştir.) 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müsten(feifler 
Reye iştirak etmeyenler 
Münbaler 

: 287 
: 166 
: 163 
: — 
: 3 
: 120 
: 1 

[Kabul Edenler] 

AFYONKARAHİSAR 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esat B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 
Talât B< 

ARTVİN 
Hilmi B 

AYDİN 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BEYAZID 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B, 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 

Salih B, 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Nurettin Paşa 
Refet B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 
Talât Avni B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B, 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 
Feridun Fikri B.. 

DİYARIBEKİR 
İbrahim Tâli B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Muhittin B. 
Süleyman B.ı 

ERGANİ 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 
İbrahim B. 
Rasim B. 

ERZURUM 
Bahri B. 
Câzim B. 

ESKİŞEHİR 
Ali Ulvi B. 

GAZİAYINTÂP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenanî B. 
Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B, 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

(İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Ali Rıza B. 
Behiç B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B, 
Edip Servet B. 
Hamdi B. 
İhsan Paşa 
Tevfik Kâmil B. 
Ziyaettin B. 

İZMİR 
Münir B. 

KARESİ 
Mehmet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Halit B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B> 
Dr. Halit B. 
Sabit B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

.KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B, 
Refik İsmail B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Ragıp B. 
Saffet Rj 
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KONYA 1 
Eyüp Sabri B. I 
Mustafa B. 1 
Naim Hazım B-
Refik B. 
Tevfik Fikret B. _ 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B 
Nuri B. 
Ragıp B. 
Recep B. 
Rıza B. 

MALATYA ' 
Bedir B. 
Dr. Hilmi B. 
Reşit B, , 

,MARAŞ 
Abdülkadir B. 

Mehmet B, I 
MARDİN 

Abdülgani B. I 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 
Necip B. 

MERSİN 
Besim B, 

MUŞ 
Osman Kadri B. 

NİĞDE 
Ata B, 
Galip B. 
Halit B. 

ORDU 
Faik B, 
Halil Sıtkı B. 
İsmail B, 
Recai B. 

RİZE 
Hasan Cavit B, 

[Müsten 

SARUHAN 1 
Dr. Saim B, 
Mustafa Fevzi B. 
Nafiz B. 
Yaşar B. 

SİİRD 1 
Halil Hulki B. 1 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

.SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Muammer B. 
Rahmi B. 
Şemsettin -B, 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Mahmut B4 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Rıza B. 
İsmail B. 
Mehmet Emin B. 

kiflerj 

TEKİRDAĞ 
Faik B. 

TOKAD 
Emin B. 
Mustafa Vasf i B. 

TRABZON 
Abdullah B, 
Ahmet Muhtar B. 
Rahmi B, 
Süleyman Sırrı B. 

URFA 
Ali B, 
Dr. Refet B. 

Refet B. 
Saffet B. 

VAN -
Hakkı B. 
Münip B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B. 
Yusuf Ziya B. 

ERGANİ [ ERZURUM | GÜMÜŞHANE 1 
İhsan B. 

ADANA 
İsmail.Saf a B. (M.) 
Kemal B, 
Zamir B. 

AFYONKARAHİSAR 
Ali B, 
Kâmil B. (M.) 
Ruşen Eşref B. 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. . 
Neşet B. 

ANKARA 
Ali B. 
Ali Fuat Paşa 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B. 
İhsan B. 

ANTALYA 
Murat B. -

1 Raif B. 

[Reye İştirak 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit Galib B. 

BEYAZID 
Süleyman Sudi B. (M.) 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B, 

BOLU 
Falih Rıfkı B. 
Mehmet Vasfi B. (V.) , 
Şükrü B. 

BOZOK 
Avni B, 

/ BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

,BURSA 
Necati B. 
Osman Nuri B. 

Zeki B. 

Etmeyenler] 

1 CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M.) 
İhsan B. (V.) 

ıÇANKIRI . 
Talât B. 

ÇORUM 
İsmet B. 
Münir B^ 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 

DİYARIBEKİR 
Cavit B. 
Feyzi B. 
Şeref B. 

ERGANİ 
1 İhsan Hâmit B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Dr. Fikret B.. 

1 ERZİNCAN 
Abdülhak B. (M.) 
Sabit B. 

ERZURUM 
Halet B, 
Münir Hüsrev B. 
Ziyaettin B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Emin B. 

GAZİAYINTAP 
Ferit B. 
Kılıç Ali B.

GÜMÜŞHANE 
1 Cemal Hüsnü" B. 
1 Hasan Fehmi B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (İ. Â.) 

j Nazmi B. 
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İSPARTA 
İbrahim B. 

İSTANBUL 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Fuat B, 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B, 
Kâzım Karabekir Paşa 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Mustafa Rahmi B. (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
Ali Şuuri B. 
Haydar Adil B. (M.) 
Hulusi B, (M.) 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Vehbi B. (M.) 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B, 
Hasan Fehmi B. 
Mehmet Fuat B. 
Necmettin Molla B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Zeki B. 

KIRŞEHİR 
Yahya Galip B. (M.) 

KOCAELİ 
Mustafa B, 

KONYA 
Bekir B, 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. (M.) 
Musa Kâzım B. 
Mustafa Feyzi B. 

KOZAN 
Ali Saip B. 

MALATYA 
İsmet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B. 

MARAŞ 
Mithat B. 
Nurettin B. 

MARDİN 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B. 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Niyazi B. . 

MUŞ . 
İlyas Sami B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ebubekir Hazım B. 

ORDU 
Hamdi B. 

RİZE 
Ali B. 
Ekrem B. 
Esat B. 
Fuat B. 

SARUHAN 
Ethem B. 

Kemal B. 
Mehmet Sabri B. (V.) 

SİİRD 
Mahmut B. . 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Yusuf Kemal B, 

SİVAS 
Rasim B. (İ. Â.) 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Kadri Ahmet B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. (V.) 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Kâmil B, (M.) 

TRABZON 
Hasan B. 
Nebizade Hamdi B. 
Şefik B. 

VAN 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Tunalı Hilmi B. 

9>9<t 
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Serbest Mıntaka Hakkındaki Kanunun İkinci Defa Reye Vazı Neticesi 

(Kanon kabul edilmiştir.) 

] 

AFYON KARAHİSAR 
İzzet Ulvi B. 
Kâmil B. 
Musa Kâzım B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA " 
Ali Rıza B. 
Esat B. 
Nafiz B. - . - - . ' ' 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Murat B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 

Tahsin B. 
Talât fi. 

ARTVİN 
Hilmi B, 

AYDIN 
Mithat B.. 
Tahsin B, 

BEYAZID 

Şefik B. 
BİGA 

Mehmet fi. 
Şamili Rıfat B. 
Şükrü B. * 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 

Âza adedi : 287 

\&ys 'iştirak edenler : 164 

Ctaıbul edenler : —* 
Reddedenler : 163 
Vlüstenikifler : i 
teye iştirak etmeyenler : '122 
MünhaMer : i 

[Kabul, Edenler] : 

Salih fi. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Nurettin Paşa 
Refet B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 
Talât Avni fi. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdültadlk B. 
Rıfat B, 
Talât B. 

' Ziya B, 
ÇATALCA 

Şakir fi. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Neoip Ali B. 
Yusuf R. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYARIBEKİR 
İbrahim Tâli B. 
Zülfi fi. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paîşa 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

: ELÂZİZ 
Hüseyin B. , 
Mustafa B. 
Muhittin B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
Kâzım Vehbi fi. 

ERTUĞRUL 
Halil fi. 
İbrahim B. 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. ; 

ERZURUM 
Bahri B. 
Câzîm B. 
Raif B. 

ESKİŞEHİR 
Ala Ulvi B. 

GAZİAYINTAP 
Ahmet Remzi fi. 
Ali Cenanı B. 
Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin fi. 

GİRESUN 
Hadim Muhittin B. 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

GÜMÜŞHANE 
Zeki B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
îbria'him B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr." Tevfiik B. 
Emin fi. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Ali Rıza B. 
Behiç B. 
Dr. Halfckı Şinaısi Paşa 
Dr. Refik B. 
Edip Servet fi. 
Hamdi B. 
İhsan Paşa 
Tevfifc Kâmil B. 
Ziyadttıin B. 

İZMİR 
Münir B. 

KARESİ 
Mehmet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
A l Nazmi fi. 
Halit B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 
Sabit B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B, 
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KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 
Refik İsmail B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Sabrı B. 
Mustafa B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B. 
Nuri B. 
Ragıp B. 
Recep B. 
Rıza B. 

I : 80 

MALATYA 
Bedir B. 
Dr. Hilmi B, 
Reşit B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mehmet B. 

MARDİN 
Abdülganıi B. 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 
Necip B. 

MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
Osman Kadro; B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Galip B. 
Halit B. 

ORDU 
Faik B. 
Hala Sıtkı fi. 
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İsmail B. 
Recai B. 

RİZE 
Hasan Gavit B. 

SARUHAN 
Dr. Saim B. 
Nafiz B. 
Yaşar B. 

SİÎRD 
Haa.il Hulıki B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Muammer B. 
Rahmi B. 
Şemsettin B. 

SİVEREK 
Mahmul: B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ati Rıza B. 
İsmail B. 
Mehm'et Emin B. 

[Müstenkif] 

ERGANİ 

TEKİRDAĞ 
Faik B. 

TOKAD 
Em'in B. 
Mustafa Vasfi B., 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmet Muhtar fi. 

Rahmi B. 
Süleyman Sırrı B. 

URFA 
Ali B. 
.Refet B. 
Saffet B. 

VAN 
Hakkı B. 
Münip B. 

ZONGULDAK 
Halil ?B. 
Ragıp B. 
Yusuf Ziya 33.̂  

İhsan B. 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B. 
Zamk B. 
AFYON KARAHİSAR 

AM B. 
Kâmil B. 
Ruşen Eşref B. 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet fi. 

ANKARA 
Ali B. 
Ali Fualt Paşa 
Gazı Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B. 
İhsan B. 
Şafcir B. 

AYDIN 
Dr. Mazha rB . 
Dr. Reşit Galib B. 

BEYAZID 
Süleyman S udi B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmd B. 

BOLU 
Falih Rıfkı B. 
Mehmet Vasfi B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Avni B. 

BURDUR 
Mustafa; Şeref B. 

BURSA 
Necati B. 
Osman Nuri B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M.) ' 
İhsan B. (V.) 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfiit B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARIBEKİR 
Gavit B. 
Feyzi B. 
Şeref B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 

ERTUĞRUL 
Ahm'et İffet B. 
Dr. Fikreıt B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 

ERZURUM 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. 
Ziyaettıin B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Emin B. 

GAZİAYINTAP 
Ferit B. 
Kılıç Ali B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fehmi B. 
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HAKKÂRİ 
Asâf B. (t. Â.) 
Nazmi B. 

İSTANBUL 
Akçoraioğlu Yusuf B. 
Fuat fi." 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
Kâzım Karabekir Paşa 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Kâmil fi. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Mustafa Rahmi B. (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
Ali Şuuri B. 
Haydar Adil B. (M.) 
Hulusi B. (M.) 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Vehbi B. 

KARS 
Ömer fi. 

KASTAMONU 
Ali Rıza fi. 
Hasan Fehmi. B. 
Mehmet Fuat B. 
Necmettin Mola B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Zeki B : 

KIRŞEHİR 
Yahya Galip B. 

KOCAELİ 
Mustafa1 B. 
Ragıp B. 

KONYA 
Bekir B. 
Fuat fi. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa Feyzi B. 

KOZAN 
Ali. Saip fi. 

MALATYA 
İsmet Paşa ı(İBaşvekil) 
Mahmut Nedim B. 

MARAŞ 
Mithat B. 
Nurettin B. 

MARDİN 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE ; 
Esat B. 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Naıdi fi. 

MERSİN 
Niyazi B. 

MUŞ 
İlyas Sami B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
EbUbekir Hazım B. 

RİZE 
Ali B. 
Ekrem fi. 
Esat B. 
Fuat B. 

SARUHAN 
Ethem B. 
Kemal B. 
Mehmet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 

SİİRD 
Mahmut B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Rasüm fi. (t. A.) 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. . 
Kadri Ahmet B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil fi. (V.) 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Kâmil B. (M.) 

TRABZON 
Hasan B. 
Nebizade Hamda B. 
Şefik fi. 

URFA 
Dr. Refet.fi, 

VAN 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Tunalı Hilmi B. 
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Himayeı Etfal Cemiyetine Ait Evrakın Damga Resminden İstinası Hakkındaki Kanunun İkinci Defa 
Arzı Neticesi 

Reye 

{Kanon kabul edliillmıiştür.) 

AFYON KARAHİSAR 
İzzet U M B,, 
Musa Kâzım B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Ali Rız'a B. 

Esat ıB. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Şakir fi. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih fi. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
•Mithat B. 
Tahsin B. 

BEYAZID ; 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Samlih Riif at B, 
Şükrü B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 

Âza adedi : 
Reye iştiralk edfenler : 
Kiabul edenler : 

Reddedenler : 

Müstenkifler : 
Reye iştirak etmeyenler : 

Münhaler : 

287 
165 

164 

— 

ı: ' 
121 

X 

[Kabul Edenler] 

1 Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Nurettin Paşa 
Refet B. 

CANİK 
Cavit Paşal 
Süleyman Necmi B. 
Talât AvM B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülbalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 

Ziya B. 
ÇATALCA 

Şakir fi. 
ÇORUM 

Dr. Mustafa B. 
ismail Kemal B. 
Ziya.B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
İbrahim T â i B. 
Zülfi B. 

DİYARIBEKİR 
Feridun F İ M B. 
Ahmet Şükrü B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

I Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Muhittin B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ha i l B. 
İbrahim B, 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B... 

ERZURUM. 
Bahri B. 
Câzim B. 
Raif B. 

ı ESKİŞEHİR 
Alii Ulvi fi. 

GAZİAYINTAP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenanli B. 
Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B.

GENÇ 
Muhittin B.; 

GİRESUN 
Hadim Muhittin B. 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 
TaMr fi. 

1 GÜMÜŞHANE 
Zeki B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükfcirrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfi'k B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
A l Rıza B. 
Behiç B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Edip Servet B. 
Hamdli B. 
İhsan Paşa 
Tevfik Kâmil B. 
Ziyaettin B. 

İZMİR 
Münir B. 

KARESİ 
Mehmet Gavit B.. 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Halit B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 
Sabit B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 
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KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 
Refik İsmaM B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Ragıp B. 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Mustafa B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Şadii B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B. 
Nuri B. 
Ragıp B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Bedlir B. 
Dr. Hilmi B. 
Reşüt B. 

M AR AŞ 
Abdülkadir B, 
Mehmöt B. 

MARDİN 
Abdilganü B. 
Ahdülrezzâk B. 
Ali Rıza B. 
Necip B. 

MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
Osman Kadirli B. 

NİĞDE 
Ata B, 
Galip B. 
Ha l t B. 

ORDU 
Faik B. 
Halil Sıtkı B. 

İsmail B. 
Recai B. 

RİZE 
Hasan CaVit B. 

SARUHAN 
Dr. Saim B. 
Mustafa Fevzii ıB. 
Nafiz 03. 
Ya§ar B. 

SİİRD 
Halil Hulki B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

•SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Muammer B. 
Rahibi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettün B. 

SİVEREK 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Rıza B. 

İsmail B. 
Mehmet Emlin B. 

TEKİRDAĞ 
Faik B: 

TOKAD 
Emlin B. 
Musştafla Vasfi B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmet Muhtar B. 
Raihmi B. 
Süleyman Sırrı B. 

URFA 
Ali B. 
Refet B. 
Saffet B. 

VAN 
Hakkı B, 
ıMüriip B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B. 
Yusuf Ziya B. 

[Müstenkif] 

ERGANİ 
İhsan B. 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B. 
Zamıisr B, 

AFYON KARAHİSAR 
AUi B. 
Kâmil B. 
Ruşen Eşrietf B. 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B, 
Neşet B. 

ANKARA 
Ali B. 
AH Fuat Paşa 
Gazli Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
H M B. 
İhslan B, 

.• ANTALYA 
Murat B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit Galib B. 

BEYAZID 
Süleyman Sudi B. 

BİTLİS 
Mûhittiın Nâmii B. 

BOLU 
Falih Rıfkı B. 
•Mehmet Vasfi B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Avni B. ' 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B. 
Osman Nuri B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M.) 
İhsan B. (V.) 

ÇORUM 
İsmet B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 

DİYARIBEKİR 
Cavit B. 
Feyzi B. 
Şeref B. ' 

ERGANİ 
ihsan Hâmit B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Dr. Fikret B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 

ERZURUM 
Halet B. 
Münir Hüsfev B. 
Ziyajettin B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmıi B. 
Emin B. 

GAZİAYINTAP 
Ferit B. 
Kılıç Ali B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fehmi B. 
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HAKKÂRİ 
Asâf B. (İ. Â.) 
Nazmi B, 

İSPARTA 
İbrîaihim B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Fuat B. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
Kâzım Karabekiir Paşa 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B, (V.) 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Mustafa Rahmi B. (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
Ali Şuuri B. 
Haydar Adil B. 
Hulusi B. 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Vehbi B. 

î : 80 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B^ 
Ömer B. 

KASTAMONU 
AJi Rıza B. 
Hasan Fehmi B. 
Mehmet Fua;t B. 
Necmettin Molla B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Zeki B. 

KIRŞEHİR 
Yahya Galip B. 

KOCAELİ 
Mustafa B. 

KONYA 
Bekir B, 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa Feyzi B. 

KOZAN 
Ali Salip B. 

KÜTAHYA 
Recep B. (V.) 

MALATYA 
İsmet Paşa (Başvekil) 
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1 Mahmut Nedim B. 
M ARAŞ' 

Mithat B. 
Nurettin B, 

. MARDİN 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B. 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Niyazi B. 

MUŞ 
İlyas Sami; B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ebuhekir Hazım B. 

ORDU 
Hamdi B. 

RİZE j 
Ali B. -
Ekrem B. 
Esat B. 
Fuat B. . 

SARUHAN 
Ethem B. 
Kemal B. 

1 Mehmet Sabd B. (V 
SİİRD 

Mahmut B. 
SİNOP 

Dr, Rıza Nur B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Rasim B. (İ. Â.) 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
KadH Ahmet B. 

TEKİRDAĞ 
Cemiil B. (V.) 

TOKAD 
Bekir Sarni B. 
Kâmil B. (M.) 

TRABZON 
Hasan B. 
Nebizade Hamdi B. 
Şefik B. 

URFA 
Dr. Refet B. 

VAN 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Tunalı Hilmi B. 
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Hakkı Rükiiba Malik Zabitamn Zati Binek Hayvanlarının Sayım Yergislıını Sureti Tesviyesine Dair Ka
nunun Reye Vaza Neticesi 

(Kanun Kabul Ekilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
İzzet UlM B. 
Kâmil B. 
Musa Kâzım B. 
Sadık1 B: 

AMASYA 
Alü Rıza B. 
Esat B, 
Nafiz B . 

ANKARA •-. 
İhsan BJ 
Şaklir B. 

ANTALYA 
Hasan SıtfktB. 

ARDAHAN 
Tahsin B, 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B< 

AYDIN 
Mithait B. 
Tahsin B, 

BEYAZID 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B̂  
SaımÜ Rifiat B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Dr. Emlin Cemal B. 

BOZOK 
Salih B, 
Süleyman Sırrı B« 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

Âza adedi / : 237 
Reye iştkiafc edenler : 145 
Kabul edenler : 144 
Reddedenler :—-. 
Müstenkifler : 1 
Reye iştirak etmeyenler : 141 
Münhaler : il: 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Nurettin Paşa 

CANİK 
Cavuit Paşa 
Süteytman Mecmu B. 
Talât Avdİ B. 

CEBELİBEREKET 
İhsan B. 

ÇANKIRI 
Rufa* B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şafcir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Ziya B, 

DENİZLİ 
Dr. Kâzını B. 
Yusuf B< 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B, 
Feridun Fikrî B, 

DİYARIBEKİR 
GavSt B. 
Zülfi B, 

EDİRNE 
Faiik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Muhittin B. 
Süleyman B. 

[Kabul, Edenler] 

ERGANİ 
İhsan Hâmüt B, 
Kâzıım Vehlbi B. 

ERTUĞRUL 
HaM B, 
İbrahim B. 
Raslim B. 

ERZURUM 
Bahrî B. 
Câzilm B. 
RaJif B, 

ESKİŞEHİR 
Ali UM B. 
Emin B. 

GAZİAYINTAP 
Ahmet Remzi B. 
Alil Cenanı B. 
FerÜ B. 
Kılıç Ali B. 
Şahta B. 

GELİBOLU 
Celâl Nurii B. 

GENÇ 
Muhittin B< 

GİRESUN 
Hadim MühJittlin B. 
Hakkı Tarık1 B. 
Kâzım B< 
ŞeVket B. 
Tabir B, 

GÜMÜŞHANE 
Zelki B.' 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 

İÇEL 
Dr.- Tevfik B, 
Emlin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Edip Servet B. 
İhsan Paşa 
Tevfik Kâm! B, 
ZiyaeMn B. 

İZMİR 
Mustafa Necati B, 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 

KARESİ 
Mehmet Caviit B. 
O sımian Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Alü Nazmi B. 
HaKi B. 

KAYSERİ 
Dr. Halt B. 
Satolifc B. 

KIRKLARELİ 
ŞteVkefc B, 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B, 

KOCAELİ 
İbrahim! B< 
İbrahim! Süreyya B. 
Ragıp B. 

KONYA 
Eyüp Sâbrö B« 
Mustafa B, 
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Nalim Hazım B. 
Refik B. 

KOZAN 
Ali Şadı B, 

KÜTAHYA 
Faik B. 
NuriB, 
Rıza B, 

MALATYA 
B'edr B, 
Dr, Hilmi B. 
Reşjt B, 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mehmet B.; 

MARDİN 
Ahdülrezzak B. 

I : 80 

Mi Rıza B, 
Nedip B.. 

MERSİN 
Besim B4 

NİĞDE 

Atsa B. 
Galip B. 
HallC B. 

ORDU 
Faük B, 
ismail B. 
Recaıî B. 

SARUHAN 
Dr. Sakn B. 
Nafiz B. 
Yaşat B. 

22 . < i . 1927 C : 1 

SİİRD 
•Halil Hulkİ B, 

SINOP 
Recep Züihitü B. 

ıSİVAS 
Dr. Ömer Şevk1! B. 
Muammer B. 
Rahmfi B. 
ŞemiSetitlin B. 
Z'jyaettJitt B. 

SİVEREK 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Rıza B. 
İsmail B. 
Mehmet Emin B. 

[Müstenkif] 

ERG/ VNİ 

TEKİRDAĞ 
CetriM B. 
Fa* B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Haisan B. 
Süleyman Sim B. 

URFA 
Ali B. 
Dr. Refet B. 
Refet Bv 

Saffet B. 
VAN 

Hakkı B. 
Mün'ip B. 

ZONGULDAK 
Hail B. 

İhsan B. 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

ADANA 
tsmaliil Safa B, 
Kemal B. 
Zamir B. 

AFYON KARAHİSAR 
Ali B< 
Ruşen Eşref B. 

AKSARAY 
BesÜm Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

ANKARA 
Ali B. 
Ali Fuat Paşa 
Gazü Mustafa Kemıal Paşa 
(Reisicumhur) 
Hâmü BA 

ANTALYA 
Ahmet Saki BA 

Murat B< 
Rasıh B, 

AYDIN 
Dr. MazJhar B. 
Dr. Reşit Gallife B. 

BEYAZID 
Süleyman Sudi B. 

BİTLİS 
Muhittin Nami B. 

İBOLU 
Cevaıt Afoba's B. 
Falih Rıfk-ı B. 
Mehmet Vaısfi B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdli B. 
Avnıi B, 

BURDUR 
Mustafa1 Şeref B. 

BURSA 
Neoaltii -B< 
Osmaiö Nuri B. 
Refet B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşai 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülha'lik B. (V. 

ÇORUM 
İsmet B, 
Münir B. 

- DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Alü B, 

DİYARIBEKİR 
Feyzi B, 
İbrahim Tâli B. 
Şeref B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Dr. Fikret B. 

ERZİNCAN . 
Abdülfaak B, 
Sa'bilt B. 

ERZURUM 
Halet fi. 
Münir HüsreV B. 
Ziyaettin B, 

ESKİŞEHİR 
Abduİah. Azmti B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B, 
Hasanı Fehmi B. 

HAKKARİ 
Asâf B. (İ. Â.) 
Nazmü B. 

İSPARTA 
İbrahim B. 
Müfcerrem fi. 

İSTANBUL 
Akçoraioğlü Yusuf B. 
Ali Rıza B. (t. ,Â.) 
Behiç B. (V.) 
Dr. Refik B. (V.) 
Fuat B. 
Hamdli B. 
Harridulah Suphi B. 
Haydar B. 
Kâzını Kara'befcir Paşa 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Kâmül B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. (V.) 
OsmaınZade Harndİ B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B, 
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Alı Şuuri B. 
Haydar Adil B. 
İMİM B 
Kâzımı Paşa (Re!is) 
Mehmet Vehbi B. 

KARS 
Ömer B< 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Hasan Fehmii B. 
Mehmet Fuat B, 
Necmettin Mdla B. 
Veîed Çeldbi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmii B. 
ZeM B, 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 

KIRŞEHİR 
Refik ismail B. 
Yahya Gaip B. 

KOCAELİ 
Mustafa B. 
'Saffet B. 

KONYA 
Beldir B. 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa Feyzfi B. 
Tevflik Fikret B< 

KOZAN 
Ali Saıip B, 

KÜTAHYA 
Cevdet B, 
Ragıp B. 
Reoep !BJ 

MALATYA 
İsmet Paşa (Başvekili) 
Mahmut Nedim B. 

M ARAŞ 
MÜthat B. 
Nurettin B. 

MARDİN 
Abdüllganli B. 
Yalkup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B, 
Şükrü Kaya B. 

Yunus Na'di B. 
MERSİN 

Myaz&'B, 
MUŞ. . 

İlyas Samü B. 
Osman Kadri B, 
Rıza B, 

NİĞDE 
Ebubeldir Hazım B. 

ORDU 
Hail Sıtkı B. 
Hamdı B. 

RİZE 
Ali B. 
Ekrem B. 
Esat B, 
Fualt B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Btihem B. 
Kemal B. 
Mehmet Sabrî B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. 

SİİRD 
Mahmut B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Yusuf Kemal B. 

ıSİVAS 
Rasta B. (1. A.) 

SİVEREK 
HalÜİ Fahri B. 
Kadri Ahmet B. 

TOKAD 
Bdkir Sami B. 
Emin B, 
Kârrifl B. -
Mustafa Vaisfi B. 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. 
Ndhizade Hamdi B. 
Rahmi* B. 
Şeflik B, 

VAN 
İbrahim B, 

ZONGULDAK 
Ragıp B< 
Tunalı Hiltai B. 
Yûsuf Ziya B. 
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Posta Kanununun Bazı Mevaddının Tadili Hakkındaki Kanunun Neticei Ârâsı 

{Nisap yoktur.) 

, AFYON KARAHİSAR 
İzzet UM B, 
Kâmil ,B. 
Musa, Kâzım B̂  
Sadık B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esat B,, 
Nafiz B, 

ANKARA 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 
Talât B, 

ARTVİN 
Hilmi B, 

AYDIN 
Mithat B. 
Taihsin R 

j . atıxoiij, J J . 

BEYAZID 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Şamili Rifat B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 

BOZOK 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

Âza adedi : 
Reye iştirak edenler : 
Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler : 
Münhaler : 

287 
138 
137 
— 
. İ' - ' 

148 
1. 

[Kabul Edenler] 

| BURSA 
Mustafia Fehmi B. 
Nurettin Paşa 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 
Talât Avni B, 

ÇANKIRI 
Riifaıt B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
1 Dr. Mustafa B. 

îsmiaıil Kemal B, 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARIBEKİR 
Cavit B. 
Zülfi B, 

EDİRNE 
Faik B. 
Hüseyin Rıfıkı ,B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Muhittin B, 
Süleyman B, 

ERGANİ 
İhsan Hâmiit B. 

I ERTUĞRUL 
1 Halil fi. 
I İbrahim B. 
I Rasim B. 
1 ERZURUM 
1 Bahri B. 
I Câzim B.; 
1 Raif B. 

ESKİŞEHİR 
I A l Ulvi B, 
1 Emin B. 

GAZİAYINTAP 
I Ahmet Remzi B. 
1 Ali Cenanî B. 

Şahin B. 
1 GELİBOLU 
1 Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN j 
Hacim Muhittin B. 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım' B. 
Şevket B. 
Tatar fi. 

GÜMÜŞHANE 
Zeki B. 

1 İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 

İÇEL 
Dr.^Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Edip Servet B. 

» 

1 İhsan Paşa 
Tevfik Kâmil B. 
Ziyaettin B. 

İZMİR 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 

KARESİ 
1 Mehmet Cavit B. 

Osman Niyazi B. 
• ' • KARS 

Ağa,oğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmı B. 
Halıit B. 

KAYSERİ 
Dr. Hafit B. 
Sabit B.' 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 

KONYA 
Eyüp .Sabra B. 
Mustafa B. 
Naim Hazmı B. 
Refik B. 

KOZAN 
A1İ Sadi B. 

KÜTAHYA 
Faik B. 
Nuri B. 
Rıza B. 
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MALATYA 
Bedir B. 
Dr. Hilmi B. 
Reşit B. 

M AR AŞ 
Abdülkadlir B. 
Mehmet B. 

MARDİN 
Abdiilrezzak B. 
Ali Rıza B. 
Nscjip B., 

MERSİN 
Bcasim B. 

NİĞDE 
Ata B. 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B. 
Zamir B. 

AFYON KARAHİSAR 
Ali B. 
Ruşen Eşref B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

ANKARA 
A l B. 
Ali Fuat Paşa 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmü B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Murat B. 
Raslih B. 

AYDIN 
Dr. Mazhiar B. 
Dr. Reşit Gali'b B. 

BEYAZID 
Süleyman Sudi B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmii B. 

Galip B. 
M i t B. 

ORDU 
Faik B. 
İsmail B. 
Recali B. 

SARUHAN 
Dr. Saim B. 
Nafiz B. 
Yaşaır B. 

SİİRD 
Halil Hulki B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

. 

SİVAS 
Dr. Ömer ŞövM B< 
Muammer B. 
Rahmi B, 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Rıza B. 
İsmail B. 
Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Faik B. 

[Müstenkif] 

ERGANİ 
İhsan B. 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Fajlh Rıfkı B. 
Mehmet Vas-fi B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Avni B. 

BURDUR 
'Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B. 
Osman Nuri B. 
Refet B. (Reli&veldli) 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa; (M.) 
İhsan B. (V.) 

ÇANKIRI 
Muısitafia Abdül|h&>ak B, (V.) 

ÇORUM 
İsmet B. (Reisvekili) 
Münir B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Nedip Ali B. 

DÎYARIBEKÎR 
Feyzi B. 

İbrahim Tâli B. 
Şeref B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
-'• - ERGANİ 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Dr. Fikret B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 
Sabit B. 

ERZURUM 
Halet B. 
Münlir Hüsrev B. 
Ziyaettin B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullajh Azmi B. 

GAZİAYINTAP 
Ferit B, 
Kılıç Ali B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fehmi B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (İ. Â.) 
Nazmi B. 

TOKAD 
Bısıkir Samli B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Süleyman Sırrı B. 

URFA 
Ali B. 
Dr. Refet B. 
Refet B. 
Saffet B. 

VAN 
Hakkı B. 
Münip B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 

İSPARTA 
İbrahim B. 
Müksrrem B. 

İSTANBUL 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ali Rıza B. (İ. Â.) 
Beh'ç B. (V.) 
ıDr. Refik B. (V.) 
Fuajt B. 
Hamdü B. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
Kâzım Karabökir Paşa 

İZMİR 
Dr. Tevfci'k Rüştü B. (V.) 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esadl B. (V.) 
Mustafa Necajti B. (V.) 
Osmanzade .Hamdii B. 
Saraçoğlu Şükrü B, 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
AH Şuuri B. 
Haydar Adil B 
Hulusi B. 
Kâzım Paşa (Refe) 
Mehmet Vehbi B. 
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KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
AM Rıza B. 
Hasan Fehmii B. 
Mehmet Fuat B. 
Necmettin Molla B. 
Veted Çelebi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 

KIRŞEHİR 
Refik İsmail B. 
Yahya Galip B. 

KOCAELİ 
Mustafa, B. 
Ragıp B. 
Saffet B. 

KONYA 
Bekir B. 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 

Musa Kâzım B. 
Mustafa Feyzi B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
M Salip B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Ragıp B. (V.) 
Recep B. 

MALATYA 
İsmet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B. 

MARAŞ 
Mithat B. 
Nurettin B. 

MARDİN 
Abdülgand B. 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B. 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Niyazi B. 

MUŞ 
İlyas Sami B. 
Osman Kadri B. 
Rıza, B. 

NİĞDE 
Ebubekür Hazım B. 

ORDU 
Halil Sıtkı B. 
Hamdji B. 

RİZE 
AM B. 
Ekrem B. 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Ethem B. 
Kemal B. 
Mehmet Sabri B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. 

SÎİRD 
Mahmut B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 

•™*^:^gZ 

Yusuf Kemal B. 
SİVAS 

Rama B. (İ. Â.) 
SİVEREK 

Halil Fahrii B. 
Kadirli Ahmet B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 

TOKAD 
Emin B. 
Kâmil B. (M.) 
Mustafa Vasfii B. 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. (Reisvekili) 
Neihizade Hamdi B. 
Rahm'i B. 
Şefik B. 

VAN 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 
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Kayseri Belediyesince 300 Bin Liraya Kadar Aktedilec ak İstikraza Hazinenin Kefaleti Hakkındaki Kanunun 
Reye Vazs Neticesi 

(Nisap yofctur.) 

Âza adedi : 287 . _ 

Reye iştinaik edenler : 138 

Kabul edenler : 137 

Reddedenler : 

] 

] 

' . . ' . . ' • ] 

AFYON KARAHISAR 
İzzet Ulvi B. 
Kâmül B. 
Musa, Kâzım B. 
Sadık B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esat B.; 
Nafiz B. 

ANKARA 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 
Talât©.; 

ARTVİN 
Hilmi B, 

AYDIN 
Mithat B. 

BEYAZID 
Şefik B v . 

BİGA 
Mehmet R 
İ T İ V l l l l l V v J_>* 

Samih Rif at B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 

BOZOK 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

Müstenıkifler : 
— • 

1 
Jl 

Rıeye iştiiraik etaıiey enler : 148 

Vlünhaİer : İ ' 

[Kabul Edenler] 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Nurettin Paşa1 

CANİK 
Caviit Paşa 
Süleyman Necmi B. 
Talât Avni B. 

ÇANKIRI 
Rafalt B. . 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakür B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmiaıil Kemal B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARIBEKİR 
Cavit B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Faik B. 
Hüseyin Rı-fikı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hârrüit B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 
İbrahim B. 
Ras'im B. 

- . vERZURUM 
Baihri B. 
Raif B. 

ESKİŞEHİR 
Ali Ulvi B. 
Emin B. 

GAZİAYINTAP 
Ahmet R-mzi B. 
Ali Cenanî B. 
Şahin B. 

GELİBOLU 

Celâl Nuri B, 
GE'NÇ 

Muhittin B. 
GİRESUN 

Hacim Muhittin B. 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Şsvket B. 
Tabir B. 

GÜMÜŞHANE 
Zeiki B. 

İSPARTA 
Hüseyikı Hüsnü B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emlin B.. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Dr. Hakkı ŞinaisiPaşa 
Edip Servet B. 

** 

.* . • . . 

İhsan Paşa 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 

KARESİ 
Mehmet Cavlit B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağajöğiu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmî B. 

'Hafât B. 
Hasan Fehmi B. 

KAYSERİ 
Dr. Haiit B. 
Sabit B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfii Müfit B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Ragıp B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Mustafa B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Faik B. 
Nuri B. 
Rıza B. 
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MALATYA 
Bödir B. 
Dr, Hilmi B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Abdülikadir B. 
Mehmet B. 

MARDİN 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B, 
Necip B, 

MERSİN 
Besim B. 

NİĞDE 
Ata B. 

Galip B. 
Hafit B. 

ORDU 
Faik" B. 
Halil Sıtkı B. 
İsmail B. 
Recai B. 

SARUHAN 
Dr. Saim B. 
Nafiz B. 
Yaşar B. 

SİİRD 
Halil Hulki B. 

SİNOP 
Re^cp Zuhtu B 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Rahmi B. 
Şemsettin B. 

SİVEREK 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHÎSAR 
Ali Rıza B. 
İsmail B. 
Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Faik B. 

TOK AD 
Bskır Samı B 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmet Muhtar B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı B. . 

URFA 
Ali B. 
Dr. Refet B. 
Refet B. 
Saffet B. 

VAN 
Hakkı B. 
Münip B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 

&S£K;; 
[Müstenkif J 

ERGANİ 
ihsan B. 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemai B. 
Zamir B. 

AFYON KARAHÎSAR 
Ali B. 
Ruşen Eşref B. 

AKSARAY 
Bes'im Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

ANKARA 
Af B. 
Ali Fuat Paşa 
Gazi_ Mustafa Kemal 
Paşa (Reiisioumhuir) 
Hilmii B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Murat B. 
Rasih B. 

AYDIN 
Dr. Mazhiar B. 
Dr. Reşit Galib B. 
Taihsiin B. 

BEYAZID 
Süleyman Sudi B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâma B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Fafih Rıfkı B. 
Mehmet Vasfi B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Hamldli B. 
Avni B. 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B. 
Osman Nuri B. 
Refet B. (Rdîsvekili) 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa. (M.) 
İhsan B. (V.) 

ÇANKIRI 
Musftafa AbdüîhıaMk B. (V.) 

ÇORUM 
İsmet B. (Reiısvekili) ' 
Münir B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü ıB. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

DİYARIBEKİR 
Feyzi B. 
İbrahim Tâli B. 
Şeref B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

ELÂZİZ 
Muhittin B. 

ERTUĞRUL 
Ahmat İffet B. 
Dr. Fikret B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 
Sabit B. 

ERZURUM 
Câzim B. 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. 
Ziyafettin B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 

GAZİAYINTAP 
Ferit B. ~ 
Kılıç Ali B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fehmi B. 

HAKKARİ 
Asâf B. (İ. Â.) 
Nazmli B. 

İSPARTA 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İSTANBUL 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ali Rıza B. (İ. Â.) 
Dshiiç B. (V.) 
Dr. Refik B. (V.) • 
Fuat B. 
Hamdii B. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
Kâzım Karabekir P'aşa 
Ziyaettin B. 

İZMİR 
Dr. Tevfiik Rüştü B. (V.) 
KârnSl B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa Neeajti B. (V.) 
Osmanzade Ham di B. 
Saraçoğlu Şülkrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
Ali Şuur'i B.-
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Haydar Adil B. 
Hulusi B. 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Vehbi B. 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza Br 

Mehmet Fuat B. 
Necmettin Molla B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 

KIRŞEHİR 
Refik ismail B. 
Yahya Galip B. 

KOCAELİ 
Mustafa, B. 
Saffet B. 

KONYA 
Bekir B. 
Fuat B. 

Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa Feyzi B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Salip B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Ragıp B. 
Recep B. (V.) 

MALATYA 
İsmet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B. 

MARAŞ 
Mithat B. 
Nurettin B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Yaikup Kadri B. 

MENTEŞE 
' Esat B. 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Niyazi B. 

MUŞ* 
Ilyas Sami B. 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
EbubeMr Hazım B. 

ORDU 
Hamdii B. 

RİZE 
A Ü B. • ' - • • ' 

Ekrem B. 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Ethem B. 
Kemal B. 
Mehmet Sabri B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. 

SİİRD 
Mahmut B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 

..*-

Yusuf Kemal B. 
SİVAS 

Muammer B. 
Rasim B. (1. Â.) 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Halil Fahıti B. 
Kadri Ahmet B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 

TOKAD 
Emlin B. 
Kâmil B. (M.) 
Mustafa Vasfıi B. 

TRABZON 
Hasan B. 
Nebizade Hamdi B. 
Şefik B. 

VAN 
İbrahim B; 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 
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Ihtiyacatı Umumiye İçin Celp Olunacak Madeni Boruların Gümrük Resminden Muafiyeti Hakkmdakî 
16 Nisan 1339 Tarihli Kanuna Müzeyyel Kanunun Neticei Ârâsı 

- (Nisap yoktur.) 

AFYONKARAHİSAR 
İzzet Ulvi B. 
Kâmil B. 
Musa Kâzım B. 
Sadık B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 

Esat B. 
Nafiz B. 

ANKARA ' 
İhsan B. 

Şakir B. 
ANTALYA 

Hasan Sıtkı B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 
Talât B< 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Mithat Bv 

BEYAZID 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 

BOZOK 
Avni B. 
Salih B, 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

Âza adedi : 287 
Reye iştiriafc edenler : 137 

Kabul edenler : 136 
Reddedenler : -

Müstenküfler : 
— 

t 
Reye iştirak etmeyenler : 149 
Münbaier : i 

[Kabul Edenler] 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Nurettin Paşa 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 
Talât Avni B, 

ÇANKIRI 
Rifat B. 
Talât B, 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Yusuf B, 

DERSİM 

Ahmet Şükrü B, 
i Feridun Fikri B. 

DİYARIBEKİR 
Cavit B. 
Zülfi B. , ' 

EDİRNE 
Faik B, 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B< 
Muhittin B. 
Süleyman B. 

! ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Hahl B. 
İbrahim B. 
Rasim B. 

ERZURUM 
Bahri BH 

ESKİŞEHİR 
Ali Ulvi B. 

GAZİAYINTAP 
Ahmet Remzi B. 
Ferit B. 
Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

GÜMÜŞHANE 
Zeki B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Edip Servet B. 

İhsan Paşa 
Tevfik Kâmil B. 
Ziyaettin B. 

İZMİR 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 

KARESİ 
Mehmet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Halit B. 
Hasan Fehmi B. 

KAYSERİ 
Dr. Halit B. 
Zeki B, 

KIRKLARELİ 
Şevket B, 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Ragıp B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B, 
Mustafa B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 

.KOZAN 
Ali Sadi B. 
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KÜTAHYA 
Faik B. 
Nuri B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Bedir B. 
Dr. Hilmi B. 
Reşit B, 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mehmet B.: 

MARDİN 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B, 
Necip B. 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B, 
Zamir B. 

AFYONKARAHİSAR 
Ali B. 
Ruşen Eşref B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

ANKARA 
Ali B, 
Ali Fuat Paşa 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B, 
Murat B. 
Rasih B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit Galib B. 
Tahsin B. 

BEYAZID 
Süleyman Sudi B. 

NİĞDE 
Ata B, 
Galip B. 
Halit B. 

ORDU 
Faik B. 
Halil Sıtkı B. 
İsmail B. 
Recai B. 

SARUHAN 
Dr. Saim B. 
Nafiz B. 
Yaşar B. 

SİİRD 
Halil HuJkiB, 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Rahmi B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Rıza B. 
İsmail B. 
Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Faik B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 

[Müstenkif] 

ERGANİ 

>y-*&^%&%****3"-.--

İhsan B. 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Gevat Abbas B. 
FalihRıfkıB. 
Mehmet Vasfi B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. (V.) 

BURSA 
Necati B., 
Osman Nuri B. 
Refet B. (Reisvekili) 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M.) 
İhsan B. (V.) 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
(V.) 

ÇORUM 
İsmet B. (Reisvekili) 
Münir B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 

Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

Dİ YARIBEK İR 
Feyzi B. 
İbrahim Tâli B. 
Şeref B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

ERTUĞRUL 
"Ahmet İffet B. 
Dr. Fikret B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 
Sabit B. 

ERZURUM 
Câzim B. 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. 
Raif B. 
Ziyaettin B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Emin B. 

GAZİAYINTAP 
Ali Cenanî B. 
Kılıç Ali B, 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmet Muhtar B. 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B, 

,URFA 
Ali B, 
Dr. Refet B. 
Refet B, 
Saffet B. 

VAN 
Hakkı B. 
Münip B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fehmi B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (İ. Â.) 
Nazmi B. 

İSPARTA 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İSTANBUL 
Âkçoraoğlu Yusuf B. 
Ali Rıza B. (İ. Â.) 
Behiç B. (V.) 
Dr. Refik B. (V.) 
Fuat B. 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
Kâzım Karabekir Paşa 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V) 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
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KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
Ali Şuuri B. 
Haydar Adil B. 
Hulusi B. 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Vehbi B. 

KARS 
Ömer B, 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Mehmet Fuat B. 
Necmettin Molla B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Sabit B« 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B, 

KIRŞEHİR 
Refik İsmail B. 
Yahya Galip B. 

KOCAELİ 
Mustafa B. 
Saffet B. 

KONYA 
Bekir B. . 
Fuat B, 
Kâzım Hüsnü B, 
Musa Kâzım B. 
Mustafa Feyzi B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Saip B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Ragıp B. 
Recep B. (V.) 

MALATYA 
İsmet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B. 

MARAŞ 
Mithat B, 
Nurettin B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B» 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

,MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
İlyas Sami B. 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ebubekir Hazım B. 

ORDU 
Hamdi B, 

RİZE 
AH B. 
Ekrem B. 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavif B. 

SARUHAN 
Ethem B. 
Kemal B. 
Mehmet Sabri B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. 

SİİRD 
Mahmut B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 

Yusuf Kemal B, 
SİVAS 

Muammer B. 
Rasim B. (İ, Â.) 
Şemsettin B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Kadri Ahmet B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. (V.) 

TOKAD 
Emin B, 
Kâmil B. (M.) 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Hasan B. (Reisvekili) 
Nebizade Hamdi B. 
Rahmi B. 

VAN 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B, 
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Miriliva Celâl Paşa Kerimeleri Seniye, Hadiye ye Redife Hanımlara Hidematı Vataniye Tertibinden Maaş 
Tahsisi Hakkındaki Kanunun Neticei Arası 

{Nisap yoktur.) 

AFYON KARAHİSAR 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B< 

• ' ' . 
AKSARAY • 

Besta Ataüay Br 
AMASYA 

Esait B. -
ANKARA 

tifıiesıtl R j -
i l l a d i l i JL9'4 

Şafciir B, 

ANTALYA 
Hasam Sıtkı B / 
Raslih B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi BO

AYDIN 
Tafosfe Bw 

BEYAZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B, 
SaımÜh Rüfat B. 

BOLU 
Dr. Emlin Cemal B, 

İBOZOK 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Bâlkii B. 

BURSA 
Müstaifa Fehmli B. 
Nurettin Paşa 

Âza adedi : 287 
Reye iştirak edenler : 113 

Kabul edenler : 111 

Reddedenler : 

Müstenkifler : 
— • ' . 

•2 

Rıeye iştirak etmieyeınller : 163 

Münhaier : • ı ı ' - ' • ' 

[Kabul Edenler] 

CANÎK 
Cavüt Paşa 
Süleyman Necmü B-. 

ÇANKIRI 
R'ifait R 
Tal'ât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 

Şaikiir B. 
ÇORUM 

İsmail Kemal B. 
Münir B, 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım BJ 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B, 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B, 
FeriMun Fikri B. 

DİYARIBBKİR 
Cavüit B< 
İbralhiim Tâli fi, 
Zütöi B, 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Faik B. 

ELÂZİZ 
Mustafa B. 
MuhiiltÜn B. 
Süleyman B< 

ERGANİ 
İhsan Hami: B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Halil B< 

İbrairim B. 
Raiyim B. 

ERZİNCAN 
Sabit, B, 

ERZURUM 
Raffif B, 

ESKİŞEHİR 
A l UÜvi B, 

GAZİAYINTAP 
Ahmet Remzi B. 
ADi Cenanî B. 
Feriiıt B, 
Şahin B. 

GELİBOLU 
CelâlNurli B. 

GİRESUN 
Hadim Muhittin B, 
Kâzım B. 
Şevket B. 
Tahdr B< 

GÜMÜŞHANE 
Zekü B. -

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B, 
İbralhüm B. 
'Mükerrem B. t 

İİÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Ahmet Mulhtaır; B. 
Ali Rıza B, 
Dr. Hakiki Şftnaisi Paşa 
Edip Servet B, 
İhsan1 Paşa 
Kâzım Karabe te Paşa 

Tevfik Kâmil B. 
Ziyaettin B. 

İZMİR 
Mustafa Rahmii B. 
Münlir B. 

KARESİ 
Mehmet Cavüt B. 

KASTAMONU 
AIii Nalzmıi B. 
Ali Rıza B. 
H a » B< 
Neometıtün Moia B. 
Vefed Çelebi B. 

KAYSERİ 
Dr. Hail B, 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 
Refik İsmail1 B, 
Yahya Gaip B« 

KONYA 
Eyüp: Salbrii B. 
Mustafa B. 

KÜTAHYA ' 
Faiik B, 
Recep B. 
Rıza B. 

İMARDIN 
Abdüirezzaik B 
AJlIi Ruzâ B. 
Nedîp B, 
Yakup Kadril B. 

MUŞ 
İlyaıs .Sairdi B. 

NİĞDE 
Ata B« 
Eİbubekir Hazım B. 
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oa» B: 

ORDU 
FaÜk B, 
IsmaJÜ B. 
Recali B, 

RİZE 
Esat B. 

SARUHAN 
Dr. Saim B. 

> 
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Yaşar B. 
SİVAS 

Dr. Ömer Şevki B. 
Muammer B. 
Şemsettin B. 

SİVEREK 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
AK Rıza B. 

.1927 C : l 

İsmail B. 
Mehmet Emlin B. 

TEKİRDAĞ 
Faik B< 

TOKAD 
Brriin B. 

TRABZON 
Süleyman Sırrı B. 

URFA 
Al* B. -

[Müstenkifler] 

ERGANİ 
İhsan B. 

MERSİN 
Beşlim B. 

Dr. Refet B. 
Refet B. 
Saffet B, 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahlim B. 
Müntip B. 

ZONGULDAK 
Haffi B. 

[Reye İştirak Etmeyenler] -

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B. 
Zamir B, 

AFYON KARAHİSAR 
m B, 
Kamil B< 
Sadık B, 

AKSARAY 
Mustafa Vehbî B. 
Neşet B.

AMASYA 
Ali Rıza B. 
•Nafiz B, 

ANKARA 
Ali B. 
Ali Fuat Paşa' 
Gazi Mu'sitaıfa Kemal Paşa 
(R'eiİs'icumihur) 
Hilmi B< 

ANTALYA 
Ahmet Saki B, 
Murat B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit Galib B. 
Mithat B, 

BEYAZID 
Süleyman Sudıi B. 

BİGA 
Şükrü B. 

BİTLİS 
MuhiMün Nârrii B. 

BOLU 
Cevat Abbals B. 
Falüh Rufla B. 
Mehmet Vasfii B, 
Şükrü B, 

BOZOK 
Ahmet Hamdı B. 
Avnii B. 
Saih B. 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. (V.) 

BURSA 
Necalti B. 
Osman Nuri B. 
Refet B. (Reisvekii) 

CANİK 
T?iât Avnli B. 

CEBELİBEREKET 
Avnii Paşa (M.) 
İhsan B. <V.) 

ÇANKIRI 
MusHalfa AbdüMıaik B. (V.) 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. (RefevekM) 
Ziya B, 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Nedip ATİ B. 

DİYARIBEKİR 
Feyzi B. 
Şeref B. 

EDİRNE 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Dr. Fikret B, 

ERZİNCAN 
Abdlülhaik B. 

ERZURUM 
Bahri B. 
Câzim B. 
Hâllet B. 
MünSr Hüsrev B, 
Ziyaettin B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Emlin Bj 

GAZİAYINTAP 
Kıhç A l B. 

GENÇ 
Muhit in B< 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B, 
Hasan Fehmi'B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B, (İ. Â.) 
Nazmli B. 

İÇEL 
Emlin B. 

İSTANBUL 
Akçoraoğhi' Yusuf 3 . 
Behüç B. (V.) 
Dr. Refik B. (V.) 
Fuat B. 
Hamdı B. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Kâmil B, 
Mahmut Celâl B, 
Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa Necalti B. (V.) 
Osmanzade Hamdii B. 
Saraçoğlu Şükrü B< 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
Ali Şuuri B. 
Haydar Adil B. 
Hulûsli B. 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Vehbi B, 
Osman Niyazi B. 
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KARS 
Ağaoğlü Ahmet B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Hasan Fehmi B. 
Mehmet Fuat B. 

iKAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Sabit B. 
Zekll B. 

(KIRKLARELİ 
Dr, Fuat B, 
Şevket B, 

KOCAELİ 
İlbralhim B. 
İbraihJm Süreyya B. 
Mustafa B. 
Ragıp B. 
Saffet B. 

KONYA 
BeMr B. 
Fuat B, 
Kzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa Feyzli İB. 
Nalirh Hazım B. 

Refik B< 
Tevfilk Fikret B. 

KOZAN 
Ali Saip B< 
M Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Nuri B, " 
Ragıp B. 

MALATYA 
Bedir B, 
Dr. Hİİmi B. 
İsmet Paşa (Başvekil) 
Mahmut 'Nedim B. 
Reşit B. 

(MARAŞ 
Abdülıkadir B. 
Mehmet B. 
Mithat B. 
Nurettin B, 

MARDİN 
Afodüîgani B. 

' MENTEŞE 
Esat B-;... 
Şükrü Kaya B. 

Yunus Naıdi.B 
MERSİN 

Niyazi B. 
MUŞ 

Osman Kadri B, 
Rıza B, 

ORDU 
Halil Sıtkı B. 
Hamdi B. 

ttİZE 
Ali B. 
Ekrem B. 
Fualt B. 
Hasan Oaviit B. 

SARÜHAN 
Ethem B. 
Kemal B. 
Mehmet Sabrı B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. 
Nafiz B. -

SİİRD 
HalM HUM B, 
Malhmut B. 

İSİNOP 
Dr. Rıza Nur B< 
Recep Zühtü B. 

Yusuf Kemaî B. 
SİVAS 

Rahmi B. 
Rasim B. (1. Â.) 
ZiyaeMn B, 

SİVEREK 
Halli Fahri B. 
Kadri Ahmet B. 

TEKİRDAĞ 
Cemi B, (V.) 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Kâmil B. (M,) 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. '(Reisvekilii) 
Nöbizade Hamdi B. 
Rahımi B, 
Şefik B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B, 
Tunalı H M B. 
Yusuf Ziya B. 
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Şehbenderlik Rüsumu Hakkıdaki Kanunun Neticei Ârâsı 

-(Nisap yoktur.) 

• 

AFYONKARAHtSAR 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B, 
Ruşen Eşref B., 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Esat B. 

ANKARA 
İhsan B. 
Şakir Bd 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Talât B, 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Tahsin B 

«BEYAZID 
Şefik B.; 

BİGA 
Samih Rifat B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 

BOZOK 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

Âza adedi : 

Reye iştirak edenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 

Reye iştiralk etmeyenler : 
MünhaUer : 

287 

118 

116 
— 

2 

168 

X 

[Kabul Edenler] 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARIBEKİR 
Cavit B. 
İbrahim Tâli B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Faik B. 

ELÂZİZ 
Mustafa B, 
Muhittin B. 

Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 
İbrahim B. 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ESKİŞEHİR 
Ali Ulvi B. 

GAZİAYINTAP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenanî B. 
Ferit B, 
Şahin B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B, 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Edip Servet B. 
İhsan Paşa 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B, 

KARESİ 
Mehmet Cavit B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Ali Rıza B. 
Halit B. 
Hasan Fehmi B. 
Necmettin Molla B. 
Veled Çelebi B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit. B. 
Refik İsmail B. 
Yahya Galip B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Ragıp B. 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Mustafa B. 

KÜTAHYA 
Faik B. 
Recep B. 
Rıza B, 

MARDİN 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 
Necip B. 
Yakup Kadri B. 

MUŞ 
Ilyas Sami B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B, 
Halit B, 

ORDU 
Faik B. 
İsmail B. 
Recai B. 

RİZE 
Esat B. 
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SARUHAN 
Dr. Saim B. 
Yaşar B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B, 
Muammer "B* 
Şemsettin B. 
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,SİVEREK 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Rıza B, 
İsmail B. 
Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Faik B. 

. 1927 C : 1 

TOKAD 
Emin B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Süleyman Sırrı B, 

URFA 
Ali B. 
Dr. Refet B. 

[Müstenkifler] 

ERGANİ 
İhsan B. 

^ MERSİN 
Besim B, 

Refet B. 
Saffet B. 

Hakkı B. 
Münip B. 

VAN 

ZONGULDAK 
Halil B. 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B, 
Zamir B. 

AFYONKARAHİSAR 
Ali B, 
Kâmil B, 
Sadık B. 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza B< 
Nafiz B. 

ANKARA 
Aü Br 

Ali Fuat Paşa 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi Bv 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Murat B, 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit Galib B. 
Mithat B, 

BEYAZID 
Süleyman Sudi B. 

BİGA 
Mehmet B, 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B., 
Mehmet Vasfi B., 
Şükrü B, 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Avni B, 
Salih B. 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. (V.)' 

BURSA 
Necati B. 
Osman Nuri B. 
Refet B. (Reisvekili) 

CANİK 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M.) 
İhsan B. (V.) 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. (Reisvekili) 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B, 
Necip Ali B. 

DİYARIBEKİR 
Feyzi B. 
Şeref B, 

EDİRNE 
Hüseyin Rıfkı B, 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Dr. Fikret B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 

ERZURUM 
Bahri B. 
Câzim B. 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. 
Raif B, 
Ziyaettin B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Emin B. 

GAZİAYINTAP 
Kılıç Ali B, 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fehmi B. 

HAKKÂRİ 
AsâfB.(İ,Â.) 
Nazmi B, 

İÇEL , 
Emin B. 

İSTANBUL 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ali Rıza B. (İ. Â.) 

Behiç B. (V.) 
Dr. Refik B. (V.) 
Fuat B, 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Ziyaettin B,. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B, (V.) 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

'• KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
Ali Şuuri B. 
Haydar Adil B. 
Hülûsi B. 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Vehbi B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B̂  

KASTAMONU 
Mehmet Fuat B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Sabit B. 
Zeki B. 
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KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B, 

KOCAELİ 
Mustafa B. 

KONYA 
Bekir B. 
Fuat B., 
Kâzım Hüsnü B, 
Musa Kâzım B.: 
Mustafa Feyzi B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Saip B. 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Nuri B. 
Ragıp B. 

MALATYA 
Bedir B. 
Dr. Hilmi B. 
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İsmet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B, 
Reşit B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mehmet B. 
Mithat B. 
Nurettin B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 

MENTEŞE • 
Esat B. 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Niyazi B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

ORDU 
Halil Sıtkı B. 
Hamdi B. 

6 . 1927 C : 1 

RİZE 
Ali B. 
Ekrem B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Ethem B. 
Kemal B. 
Mehmet Sabri B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. 
Nafiz B. 

SİÎRD 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

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

SİVAS 
Rahmi B. 
Rasim B. (İ. Â.) 

I Ziyaettin B. 

Kg»» •<— 

SİVEREK 
Halil Fahri B, 
Kadri Ahmet B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. (V.) 

TOK AD 
Bekir Sami B. 
Kâmil B. (M.) 
Mustafa Vasfi B, 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. (Reisvekili) 

. Nebizade Hamdi B. 
Rahmi B, 
Şefik B. 

,VAN . 
İbrahim B, 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 

I Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 
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Tahtelbahirde Istihtam Olunacak Efrada Verilecek Zamaim ve Tazminat Hakkındaki Kanunun Reye Vazı 
Neticesi 

(Nisap yoktur.) 

Âza adedi : 287 
Reye iştirakedenler : 102 

Kabul edenler : 101, 
Reddedenler : 

Müsterikütfler : 

— 

X -
Reye iştirak eıtmıeyemilieır : 184 

Münıhaller : 

AFYON KARAHİSAR 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Esat B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
İhsan B. 

. ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. 
Murat B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 
Talât B, 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Reşit Gaülb B. 

BEYAZID 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 

BOLU 
Dr. Ermin Cemal B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi ıB. 
Nurettin Paşa 

1 

* [Kabul Edenler] 

CANİK 
Oavit Paşa 
Süleyman Necrni B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 

DENİZLİ 

Dr. Kâzım B. 
Yusuf B. " 

DERSİM 
Ahmet. Şükrü B. 
Feridun Fiıkri B. 

DİYARIBEKİR 
İbrahim Tâli B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

ELÂZİZ 
Mustafa B. 

ERGANİ 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
H a i l B. 

ERZİNCAN 
Sabit B, 

ERZURUM 
Bahri B. 
Câzim B. 
Raif B. 

ESKİŞEHİR 
Ali Ulvi B. -

GAZİAYINTAP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenarnî B. 

. . 
Şahin B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 

Hacim Muhittin B. 
Kâzım B. 
Tahir B. 

GÜMÜŞHANE 
Zeki B. 

İSPARTA 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Dr. Hakkı Şimasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Edip Servet B. 
Tevfiik Kâmil B. 
Ziyaettin B. 

İZMİR 
Mahmut Celâl B. 
Münir B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Ali Rıza B. 
Halit B. 
Necmettin Molla B. 

KAYSERİ 
Sabit B< 

-

KIRŞEHİR 
Refik İsmail B. 

KOCAELİ 

İbrahim Süreyya B. 
Ragıp B. 

KONYA 
Fuat B. 

Mustafa B. 
KOZAN 

Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Faik B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Bedir B. 
Dr. Hilmi B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Ali Rıza B. 
Yakup Kadri B. 

MERSİN 
Besim B. 

N İ Ğ D 5 

Ata B. 
Halit B. 

ORDU 
Faik B, 
Halil Sıtkı B. 

SARUHAN 
Dr. Saim B. 
Nafiz B. 
Yaşar ıB. 

ıSİİRD 
Ha i l Hulki B. 
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SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Şemsettin B. 

SİVEREK 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Rıza B, 
İsmail B. 

TOKAD 
Mustafa Vasfıi B. 

TRABZON 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı B. 

URFA 
Refet B. 

Saffet B. 

Hakkı B. 

Münip B. 

VAN 

[Müstenkif] 

ERGANİ 
İhsan B, 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

ADANA 
İsmail Safa B^ 
Kemal ıB. 
Zamir B. 

AFYON KARAHİSAR 
Ali B. 
İzzet Ulvi B. 
Kâmil B. 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 

ANKARA 
Ali B. 
Ali Fuat Paşia 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B. 
Şakir B, 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Murat B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 

.Mithat B. 
Tahsin B. 

BEYAZID 
Süleyman Sudi B. 

BİGA 
Samih Rif at B. 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Mühiıttiın Nârni B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Mehmet Vasfi B. 

BOZOK 
Ahmet Ham di B. 
Avni B. 
Salih B. 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. (V.) 

BURSA 
Necati B. 
Osman Nuri B. 
Refet B. (Reisvekili) 

CANİK 
Tıa'lât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M.) 
İhsan B. (V.) 

ÇANKIRI 
Rifat B. 

ÇORUM 
İsmet B. (Reisvekili) 
Münir B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Neoip Ali B. 

DİYARIBEKİR 
Caviit B. 
Feyzi B. 
Şeref B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhittin B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmiıt B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Dr. Fikret B. 
İbralhim B. 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 

ERZURUM 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. 
Ziyaettin B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
' Eroin B. 

GAZİAYINTAP 
Ferit B. 
Kılıç Ali B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık <B. 
Şeviket B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsınü B. 
Hasan Fehmi B. 

HAKKÂRİ 
Asâf >B. (1. Â.) 
Nazmi Bi 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B̂ , 

. İSTANBUL 
Akçorabğlu Yusuf B. 
Alı Rıza B. (1. A.) 
Behiç B. (V.) 
Fuat B. 
Ham di B. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
İhsan Paşa 
Kâzıım Karabekir Paşa 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Kâmil B. 
Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Mustafa Rahmi B. (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

ICARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
Ali Şuuri B. 
Haydar A d i B. 
Hulusi B. 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Oavit B. 
Mehmet Vehbi B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Hasan Fehmi B. 
Mehmet Fuat B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit Bs 

Zeki B. 
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KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 
Yahya Galip B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. ! 
Mustafa B. 
Saffet B. 

KONYA 
Bekir B. 
Eyüp Sabri B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa Feyzi B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Tevfiık Fikret B. 

KOZAN 
Ali Saip B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B, 
Nuri B. 
Ragıp B. 
Recep B. (V.) 
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MALATYA . ı 
İsmet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B, 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mehmet B. 
Mithat B. 
Nurettin B. 

MARDİN 
Abdülrezza^k B. 
Necip B. •"'•:'' 

MENTEŞE 
Esat B. 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Niyazi B. 

. MUŞ 
İlyas Siami B. 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

. NİĞDE 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 

ORDU 
1 Hamdi B. 
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İsmail B. 1 
Recai B. 

RİZE 
Ali B. . 
Ekrem B. 
Fı«a+ R 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Ethem B. 

Kemial B. 
Mehmet Sabri B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. 

SİİRD 
Mahmut B. 
SİNOP 

Dr. Rıza Nur B. 
Recep Zühitü B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS • . 
Muammer B. 
Rahmi B. 
Rasiım B. (İ. Â.) 
Ziyaettin B. 

' SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Kadri Ahmet B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. (V.) 
Faiilk B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Emin B. 
Kâmil B. (M.) 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. (Reisvekili) 
Nebizade Hamdi B. 
Sefile B. 

URFA 
i Ali B..- ' ^ ' 

Dr. Refet B. 

• VAN 
1 İbrahim B. 

ZONGULDAK 

Hal'ü B; 
Ragıp B. 
Tunah Hilmi B. 

1 Yusuf Ziya B. 
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Dalgıç Zabitan ve Efradına Verilecek Zam a mı Hakkındaki Kanunun Neticei Ârâsı 

(Nisap yoktur.) 

Âza adedi 

Reye iştiraik edenler 

Kabul edenler 

Reddedenler 

Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 

Münhalfer 

287 

104 

103 

ıs: 

[Kabul Edenler] 

AFYON KARAHtSAR 
Kâmil B< 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 

AKSARAY 
Besim Ataîay B. 

AMASYA 
Esat B, 
Nafiz -B. 

ANKARA 
İhsan B. 

ANTALYA 
Hasan Stökı B. 
Rastı B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
H I M fi. 

AYDIN 
Dr. "Reşit Galite B. 

'BEYAZID 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B, 

BOLU 
Dr. Emlin Cemal B. 
Şjükru B. 

BOZOK 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR. 
Hüseyin Bâkli B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
NureMn Paşa 

CANİK 
Cavif Paşa 
Süleyman Neomi B. 

CEBELİBEREKET 
İhsasa B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Ahdülhalk B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şalklîr B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARIBEKİR 
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" ' Sıra iMMaırasii : 259 " 

KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİ HAKKINDA (1/1194) NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE DA
HİLİYE, MALİYE, ADLÎYE, MÜDAFAAÎ MİLLÎ YE VE BÜTÇE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 15 Mayıs 1927 
Müsteşarlığı 

Adet .: 6/19-63 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Kaçakçılığın men ve takibi hakkımda Maliye Ve

kâleti Celilesince tanzim edilen ve îcfa Vekilleri Heye
tinin 4 Mayıs 1927 tarihli içtmâında tezekkür ve Mec
lisi Âliye arzı tasvip olunan Kanun lâyibasiyle esbabı 
mucibe mazbatasının musaddak sureti lef fen takdim 
olunmuştur. 

ıMuktezasının ifasına ve neticesinin iş'arına müsa
ade buyrulmasını rica eylerim efendim;. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Hududumemleketin şimalde ve şarkta uzun ve gi

rinti ve çıkıntılı sahillerden, cenupta çöl üzerine tefriş 
edilmiş demiryolundan müteşekkil ve ibaret olması 
ve gümrük resmi hadleriyle inhisar resimlerinin ka
çakçılığı erbabı için kazançlı bir müştegile haline gir
mesi memleketimizde de kaçakçılık faaliyetlerinin 
ve mütezayit bir şekilde vukuunu intaç etmektedir 

Rüsumatın kaçak men ve takibine mahsus olan 
kara ve deniz vesaitinin ihtiyaca hiç tekabül etmiyecek 
nispette azlığı bunun temıamen önüne geçilmesine mani 
öiknakta isede kaçakçılığa karşı gümrük kanununda ve 
mevcut inhisarlardan bazısına müteallik kanunlara ev
velki zamanlıarda vaz edilmiş olan ahkâmın haliyle ka
larak ihtiyaca göre tadilâta uğratılması da ahkâmı ce-
zaiyeyi kaçakçilığın, şekli hazırına nazaran hafif bir 
derecede bırakmaktadır. Hususiyle kaçağın men ve ta
kibinde memurini mülkiyenin ve kara ve deniz hudut
larında bulunan sahil jandarmalariyle hudut bölükle
rinin memurini rüsumiyeye pek müessir muavenette 
bulunmaları mümkün iken bunun da şekil ve sureti bir 
kanun ile tespit ve tayin edilmemiş olduğu için ihti
yaç hainde bunun da kemiyeti ekseriya şahsa göre 
tebeddül etmekte bulunmuştur. 

İnhisara tabi mevaddın dahili memlekette yapılacak 
kaçakçılığa karşı memurini mülkiye ve zabıtanın şek
li ifayı vazifeleri de henüz temamen tayin edilmemiş 
bir hailde bulunmaktadır. Kaçak takibatında istimal 
olunacak vesaiti bahriye ihtiyaca nispetle laşey dere

cesinde olduğu gibi memurini muhafazanın gümrük 
kanununun 114 ncü Maddesi mucibince indelicap is
timal edecekleri silâhlar da kaçakçıların ve bilhassa 
cenup hududunda kafile halinde çalışan kaçakçıların 
istimal ettikleri silâhlardan kıymeti harbiye itibariyle 
dun bulunmaktadır. Gerek silâh ve gerek' sefain mu
bayaası için rüsumat bütçesine ara şıra tahsisatı muk-
taziye vaz edilmekte isede: esiliiha ve sefainin mema-
liki ecnebiyede fabrikalardan mubayaası esasen rüsu
mat idaresinin ihtisası haricinde bir keyfiyet olduğun
dan mubayaa bususatı sahai husule çıkartılacaktır. 
Halbuki Avrupa devletlerinin gümrük kaçakçılığına 
ciddî ehemmiyet verenleri kara takibatında efrat ve 
zabitanı ve bunların teçhizatını ordusundan tefrik ve 
ita etmekte olduğu gibi sefaini tafcibiyeyi de kovayı 
bahriyesi arasından ayırarak hazar zamanı bunları rü
sumat emrinde seferde de ihtiyacatı askeriyesinde kul
lanarak bir masrafla iki ihtiyacı birden temin etmek
tedir. Kaçak takibatında pek müessir olan bu şeklin 
bizde de tatbiki bittabi ezheri cihet faydalı olacaktır. 

İvaça ğın men ve takibi hakkında Dahiliye Vekâ
leti Celilesiyle müştereken yapılan tetkikat üzerine ih
zar edilmiş olan merbut îâyihai kanuniye bu ihtiya
cın tatmini nazarı dikkate alınarak tertip edilmiştir. 

Türkiye Büyük 
Millet Meclisi. 22 . 5 . 1927 

Dahiliye, Adliye, ve 
Maliye Müşterek. 

Encümenıleri 
Adet 

60 Karar numarası 
1/1194 Kayıt numarası 

Müşterek Encümenler .Mazbatası 
Riyaseti Ceiileye 

Kaçakçılığın men ve takibi hakkında Maliye ve 
Dahiliye Vekâletlerince tanzim olunup İcra Vekilleri 
Heyetince bittezeikkür Meclisi Âliye şevki tasvip olu
nan Îâyihai kanuniye, müştereken içtima eden Dahili
ye, Adliye ve Maliye Encümenlerine davet olunan Ma
liye ve Dahiliye Vekili Beyefendiler huzuriyla tetkik 
ve müzakere olundu: 

Hudutlarımızın vüs'ati kaçakçılığın men'i için çok 
çalışmayı ve her noktayı nazarı ve ihtimaîâtı derpiş 
eden kanunun elde bulunmasını istilzam ettiği vareste! 
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arz ve izahtır. Kaçakçılık: kârlı bir iş olduğu için bazı 
eşhas tehlikesini göze alarak 'gümrüklerde ve dahil
de resme ve inhisara tabi mevadın kaçakçılığı ile iş
tigal etmekte ve bu yüzden varidatı devlet zıyağa uğ
ramaktadır. Buna mani olmak için vesait itibariyle 
Ikâfi miktarda mücehhez olmak ve alâkadar memurla
rın vazifelerini irae ve tayin eden ve vazifede emniyet 
ve sür'ati kâfil bulunan kanuna sahip bulunmak za
rureti bedihîdir. Bu maksadı istihdaf eden lâyihai 
kanuniye tadiîen kabul edilmiş olmakla bermucibi ha
vale Müdafaai Milliye ve Bütçe Encümenlerince de 
müzakere edilmek üzere Encümeni Müşarünileyhaya 
lieclititevdi Riyaseti Celileye takdim 'kılındı. 

Dahiliye, Adliye, ve 
Maliye Müşterek 
Encümenleri Reisi 

Niğde 
Mehmet Atâ 

Kâtip 
İzmir 
Kâmil 
Aza 

Mazbata Muharriri 
Kayseri 

Ahmet -Hilmi 

Aza 
Beyezıt 
Şefik 
Aza 

Aza 

Aza Aza 
İzmir Saruhan 

Ahmet Münir Mustafa Fevzi 
Aza Aza 

Antalya : 

Ahmet Saki 
Aza 

Karasi 
Osman Niyazi 

Aza 
Konya 

Mustafa 
Aza 

Kocaeli 
Ragıp 

Türkiye Büyük 
Millet Mecisi ' 23 . 5 . 1926 

Müdafaai Milliye 
Encümeni 

Adet 
Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 

Riyasete 
Kaçakçılığın men'i hakkındaki kanun lâyihası 

Maliye Vekili ve Rüsumat Müdiri Umumîsi beylerin 
huzuriyle müzakere edildi. Birinci madde sarih 'bir 

Aza 
Ahmet Hamdi 

Aza 
Konya 

Tevfik Fikret 
Aza 

şekle kondu. Encümene gelen teklifteki 2 nci mad
dedeki ahkâm 7 nci maddede tekerrür ettiğinden 2 
nci Maddeyi tay ettik. 12 nci maddedeki hapis ce
zası bir haftadan bir aya, nakdî ceza ise eli liradan 
bin liraya kadardı. 

13 ncü maddede ise hapis cezası altı aydan bir 
seneye, nakdi ceza da elli liradan beş bin liraya ka
dar olarak tespit edilmiş. . 

Encümen bu cezaların azami ve asgari hadleri ara
sında bir nispet temini için maddeleri tadil etti. Mad
delerdeki tadilatın altları çizilmiştir. 

Reis Namına 
Ekrem 

Aza 
İbrahim 

Aza 
Ertuğrul 
Rasim 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 

Bütçe Encümeni 
Karar Numarası : 180 

Kayıt Numarası : 1/1194 

Mazbata Muharriri 
, Ekrem 

Aza 
İstanbul 

Ahmet Hamdi 
Aza 

Afyonkarahisar 
Musa Kâzım 

Bütçe Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Kaçakçılığın men ve takibi hakkında Başvekâlet
ten varit olup 16 Mayıs 1927 tarihinde Dahiliye, Mü
dafaai Milliye, Maliye, Adliye ve Bütçe encümenle
rine havale buyrulan layihai kanuniye Dahiliye, Ad
liye ve Maliye encümenlerinden mürekkep müşterek 
Encümen ve Müdafaai Milliye Encümeni mazbatala-
rıyla birlikte Encümenimize tevdi kılınmakla Maliye 
Vekili Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Kara ve deniz hudutlarımızın vüsati ve kısmen 
gayet girintili, çıkıntılı, kısmen de açık çöl veya de
nizlerden ibaret olması ve bilmukabele rüsum ve te
kâlif farklarımn birçokları tarafından bazı mehalike 
rağmen tamahı tahrik edecek bir mahiyette görülmesi 
maalesef memleketimizde hudutlarda ve dahilde güm
rük, istihlak, inhisar mevaddına ait kaçakçılık faali
yetlerinin günden güne artmasını mucip olmuş ve 
mevcut ahkâmı cezaiye ile muhafaza teşkilat ve be-
sai'timizin ademi kifayesi ve alâkadar memurların bu 
hususta vazife ve mesuliyetlerinin sarahaten tayin 
edilmemiş olması kaçakçılığı elyevm varidatı devlete 
azim zararlar iras ve ticaret hayatında meşru reka-



bet imkânlarını selbeden ve memleketin ahlâkiyatı 
üzerinde pek fena tesirler yapmak istidatını gösteren 
başlıca bir bela haline koymuştur. Yeni teklif olunan 
layihai kanuniye hazineyi ve memleketin iktisadiya
tını kaçakçıların tasallutundan kurtarmaya matuf 
olup Encümenimiz de müşterek Encümen ve Mü
dafaa! Milliye Encümeniyle hemfikir olarak esas iti
bariyle mühim bir ihtiyaç ve zarurete tekabül eden 
layihanın kabulüne taraftar olmuş ve ancak muhtelif 
maddelerde şekle ve ibareye ait bazı tadilat icrasını 
ve kuyut ilavesini iltizam ettiği gibi gümrük kanu
nunun seksen sekizinci maddesi aynı (ahkamı ihtiva 
eylemesi hasebiyle Müdafaai Milliye Encümeni şek
lindedir. 17 nci ve komisyoncuların kaçakçılığa mü-
caseret edenleri hakkındaki ahkâm ayrı bir kanunda 
mezkûr bulunduğundan yine mezkûr şekildeki yirmi 
dördüncü maddelerin tayyını tespit eylemiş ve bu dai
rede tanzim edilen yeni layiha müstacelen müzakere
sine müsaade buyrulmak istirhamiyle Heyeti Celileye 
arz olunmuştur. 16 Haziran 1927 

Reis Mazbata Muharriri 
Çatalca Gaziantep 
Şakir Ali Cenani 
İzmir piyarbekir 

Ahmet Münir Şeref 
Gaziantep Hakkâri 

Ahmet Remzi Asaf 
Çorum Giresun 

Mühendis Ziya Musa Kâzım 

Hükümetin Teklifi 

Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun 

Madde 1. — Gümrük veya inhisar resimlerine 
tabi veya ithali memnu eşyayı gümrük muamelesine 
tabi tutulmaksızın her ne tarik ve ne şekilde olursa 
olsun Türkiye'ye ithal etmek veya Türkiye dahilin
de herhangi bir mahalle nakil veya ihfa eylemek ve
ya Türkiye'den ihracı memnu veya resme tabi mevad-
dı Türkiye'den muamelei kanuniyesini ifa etmeden 
çıkarmak veya haizi ruhsat ve salahiyet olmayanlar 
tarafından bilaruhsat imal, füruht veya istimal veya
hut nakletmek veyahut bunlara teşebbüs etmek kaçak-
çıhlktır. 

Madde 2. — Üzerlerinde eşyayı zatiyeleri ara
sında gümrük resmine tabi eşya bulunup bulunma
dığı hakkında memurini resmiye tarafından vaki olan 
suale menfi cevap verdiği halde ledelmuayene resme 
tabi eşyası zuhur eden yolcunun hareketi de kaçak
çılığa teşebbüs addolunur. 

Madde 3. — Berri, bahri veya havai tariklerden 
biri ile hariçten Türkiye'ye gelecek veya Türkiye'den 
harice gidecek eşhas ve eşyanın memlekete hangi nok
talardan girip ilk gümrüğe kadar hangi tariki takip 
edecekleri veya son gümrüğe kadar hangi yoldan 
gidecekleri ve hangi noktadan harice çıkacakları Rü
sumat Müdiriyeti Umumiyesinden de alınacak mü
talaa üzerine Dahiliye ve Maliye vekâletlerince ta
yin ve tespit, transit ve aktarma olunacak eşya ve 
eşhasa ait muamele bir talimatname ile ilan olunur. 

Madde 4. — Vazaif ve muamelatı rüsumiye mün
hasıran gümrük memurları tarafından ifa olunmak 
şartı ile kaçakçılık fiillerini ve teşebbüslerini men ve 
takip etmek vazifesiyle mükellef olanlar berveçhi ati
dir. 

A) Her mahallin en büyük mülkiye memuru, 
B) Her mahallin rüsumat müdir, müfettiş ve 

memurları, 
C) Polis müdir ve komiser ve muavin ve me

murları ile jandarma zabitan ve efradı, 
D) Kaçakçılığı mene memur edilecek hudut ve 

sevahil kıtaatı zabitan ve efradı. 

Bir mahalde kaçakçılık vukuuna muttali veya mü
sadif olan memurların, vazifeyi ifaya musaraatla 
beraber rüsumat müdür ve muavinlerinin ledelicap 
o mahallin en büyük mülkiye memuruna derhal ma
lumat vermesi ve takip vazifesini ifa sırasında elbisei 

^resmiye giymekle mükellef olanlardan ise elbisei res
miye giymiş bulunmaları mecburidir. 

Madde 5. — Üçüncü madde mucibince tayin olu
nan kapı ve tariklerden maada mahallerden girmek 
ve çıkmak ve geçmek memnudur. Memnu olan bir 
mahalde tesadüf edilecek bilumum eşhas ile her nevi 
vesaiti nakliye memurlar tarafından durdurulur. 

Eşya ve hamulesi taharri edilir «Dur» ihtarına 
riayet etmeyen eşhas evvelemirde havaya silah en-
dahtı ile. ihafe edilir. İhtara yine riayet edilmediği 
takdirde vesaiti nakliyeyi tahrip ve eşhası tevkif ede
bilecek herhangi bir şekilde silah istimaline memur
lar mezun ve gayri mesuldür. Men, takip ve taharri 
vazifesini ifa sırasında silah istimal eden memurlar 
hakkında Memurin ve Muhakemat Kanununun 13 ncü 
maddesi ahkâmı caridir. 

Madde 6. — Rüsumata ait kaçak eşya bulunduğu 
ve saklandığı haber alınan herhangi bir mesken ve 
mahalde taharriyat 3 Haziran 1926 tarih 906 numa
ralı Kanuna tevfikan icra olunur. Yalnız inhisar ida
relerine ait kaçak eşya saklandığı ve bulunduğu haber 
alınan mahaller için o mahallin en büyük mülkiye 



memurundan alınacak taharri emri üzerine memuri
ni zabıta ile birlikte memurini aidesi tarafından o 
mahallin muhtarı veya komşularından iki zat bulun
duğu halde (karada ruhsat istihsaline lüzum olmayıp 
yalnız muhtarın veya komşulardan iki zatın huzuruy
la) neharen taharriyat icra olunur. 

Madde 7. — Ahkâmı cezaiye : 
1. (Bent) Gümrük resmine tabi ithali gayrimem-

nu veya inhisar idaresine ait eşya, 

A) Vapurlar ve şimendiferler ve tayyare ve yol
cularının hilafı hakikat beyanat üzerine indelmuaye-
toe üzerlerinde ve eşyası meyanmda zuhur edecek eşya 
müsadere olunur. 

ıB) Manifesto ve barnamede muharrer olmayan 
eşyayı eonebiye ister sefain ve şimendifer ve tayyare 
derununda zuhur etmiş olsun, ister gümrüğe teslim 
edilmiş bulunsun esbabı mücbirei meşruadan müte
vellit olduğu sabit olmadıkça kaçak addedilerek mü
sadere ve bedeli misli de ağır cezayı nakdi olarak 
faillerinden ayrıca tahsil olunur. 

C) Manifesto ve barnamede muharrer olma
makla beraber ihfa edilmiş olduğu mahalden bitte-
harri zahire çıkarılan' eşya müsadere olunur ve bedeli 
misli derecesinde ağır cezayı nakdiye alınır. Eşyayı 
mezkûreyi ihfa edenler hakkında da bir aydan altı 
aya kadar hapis cezası hükmolunur. 

D) Hilafı hakikat veya sahte veya muharref ve
saik istimaliyle kaçırılmak istenilen eşya vesaiti nak-
liyesiyle beraber zabt ve müsadere edilir ve bedelinin 
nısfı derecesinde ağır cezayı nakdiye alınır. Sahte ev
rakı tertip ve bilerek ibraz edenler hakkında takibatı 
kanuni icra edilir. 

E) Kara, deniz, ve havadan üçüncü maddede 
muharrer mevaki haricine çıkarılan veya mezkûr 
madde mucibince tayin olunan yollardan başka ta
riklerden nakledilen eşya kaçak addolunarak vesaiti 
nakliyesiyie beraber müsadere olunur. Ve kaçakçılı
ğın şekli ikaına nazaran yukarıki fıkralarda muhar
rer ağır cezayi nakdiler iki misline iblağ olunur. 

2. (Bent) Eşyayı memnua (ithal ve ihracı mem
nu eşya) 

A) Vapur, şimendifer ve tayyare yolcularının 
eşyaları meyanmda zuhur eden eşyayı memnua ve in
hisar şirket veya idarelerine ait eşyalar gümrükçe mü
sadere edilerek kıymetinin üç misli ağır cezayı nakdi 
alınmakla beraber failleri altı aydan üç seneye kadar 
(hapsedilir. 

B) Manifesto ve barnamelerde muharrer eşyayı 
memnua veya inhisariye gümrükçe veya dairei aide-
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| since müsadere edilmekle beraber nakillerinden kıy
metinin iki misli ağır cezayı nakdiye alınır ve üç ay
dan bir seneye kadar hapsedilir. 

C) Üçüncü maddede muharrer mevaki haricine 
çıkarılan veya mezkûr madde mucibince tayin olu-

I nan yollardan başka tariklerden nakledilen eşyayı 
I memnua vasıtai nakliyesiyie beraber müsadere oluna

rak faillerden müsadere olunan eşya kıymetinin üç 
i misli ağır cezayı nakdi ahziyle beraber altı aydan iki 
I seneye kadar hapsedilir. 
i Madde 8. — İnhisar idare veya şirketlerine ait 
I mühür ve alâmeti farikaları veya bandırolları sirkat 

veya taklit veya tahrif veya buna mümasil sahtekâr
lık ika edenler veya bunları idare veya şirketlerin 
gayrısına tab ettirenler Türk Ceza Kanununun altıncı 
babında muharrer mevaddı kanuniyeye tevfikan ceza
lanırlar. 

Madde 9. — Kaçak eşya ve mevaddı, mevaddı 
I inhisariyeye ait zurufa koyanlar veya mevaddı inhi-

sariyeyi kaçak mevad veya mevaddı sairei ecnebiye 
I ile ve kezalik kastı intifa ile mevaddı inhisariyenin 
I muhtelif nevilerini yekdiğerine karıştıranlar, elde 

edilen eşya ve mevad müsadere edilmekle beraber 
I mahalli raicine göre eşyanın bedelinin iki misli ağır 

cezayı nakdi alınır. 

I Madde 10. — Bu kanunda mevzubahis olan ka-
I çakçılık fiilinin icrasında iki veya daha ziyade eşhas 
I müşterek veyahut içlerinden biri veya birkaçı müsel-
I lah olmak hallerinde emval ve vesaiti nakdiye müsa

dere edilmekle beraber failleri haklarında Türk Ceza 
I Kanununun ahkâmı umumiyesi tatbik olunur. 

I Madde-11. — Gümrük ve inhisar kaçakçılığına 
I iştirak edenler veyahut kaçak eşyayı kaçak olduğunu 
i bilerek saklayan veya üzerinde nakleden veyahut sa

tın alan veya satanlar yüz liradan bin liraya kadar 
ağır cezayı nakdiye ve bir haftadan bir aya kadar 

I hapse mahkûm edilir. 
I Madde 12. — İthal veya ihracı memnu eşya ka

çakçılığına iştirak edenler veyahut memnu eşyayı sak
layan veya satın alan veya satanlar yüz liradan on 

I beş bin liraya kadar ağır cezayı nakdiye ve altı aydan 
bir seneye kadar hapse mahkûm edilirler. 

Madde 13. — Bu kanunda muharrer kaçakçılık 
fiilinin vukuuna bilerek müsamaha edenler veya ka
çakçılığa iştirak edenler men ve takip vazifesiyle mü
kellef olanlardan ise memuriyet veya vazifelerinden 
ihraç edilmekle beraber derecei müsamaha ve iştira
ke göre iki seneye kadar ve men ve takip vazifesiyle 

[ mükellef olmayan devlet memurlarından ise kezalik 



memuriyetlerinden ihraç ile beraber bir seneye ka
dar ve müessesatı resmiye veya imtiyazlı şirketler 
müstahdemininden ise hizmetten ihraç ettirilmekle be
raber altı aya kadar hapse mahkûm ve kaçakçılık 
fiilinden dolayı mevzu ahkâmı cezaiye Türk Ceza 
Kanununun birinci kitabinin yedinci babına tevfikan 
ayrıca tatbik olunur. ' ' 

Madde 14. — Gümrük resminden muaf en ithali 
lazım gelen eşyanın gümrüğe ibraz ve muamelei la-
zimesi ifa olunmaksızın ithaline ve işbu kanunla 
muayyen olan mahal ve tariklerden maada yerlerden 
geçirilmesine teşebbüs olunursa faillerinden mümasil 
eşyanın gümrük resminin ruhuna müsavi hafif veya 
ağır bir cezayı nakdi alınır. Eşya tarifede mezkûr de
ğilse gümrük resmi rayice nazaran tahakkuk ettirilir. 

Usulü Müsadere ve Hakkı Kaza 
Madde 15. — Kaçakçılığı tespit edecek,zabıt va

rakalarım men ve takip vazifesiyle mükellef memur
lar tanzim eder ve her biri tarafından imza olunur. 
Vakaya şahit olanlar mevcut olduğu ve kaçakçılık 
yapanlar hazır bulunduğu takdirde bunların dahi va
rakaya imza etmeleri teklif edilir, îstinkaf vukuunda 
zabıt varakası altına şerh verilir. Bu zabıt varakaları 
münderecatı herhangi bir halde aksi sabit oluncaya 

• kadar muteber tutulur. Birlikte bulunan eşhasın lehe 
şahadeti rnesmu olamaz. 

Madde 16. — İşbu kanunda mevzubahis olan ka
çakçılık vekayiinde tahkikatı iptidaiye memurini rü-
sumiye, memurini rüsumiye bukınmayan mahallerde 
memurini zabıta tarafından icra ve fezlekesi tanzim 
olunur. 

Madde 17. — Gümrük resmine tabi veya ithali ve 
ihracı memnu olan eşya kaçakçılığı hakkında müsta-
killen müsadere veya cezayı nakdiyi müstelzim olarak 
mevzu ahkâm Gümrük Kanununun 88 nci maddesi 
mucibince memurini rüsumiyeden müteşekkil komis
yonlar tarafından alâkadaranın isticvap ve istimaın-
dan sonra tatlbik olunur. Alâkadaran, bu kararlara 
tebliği tarihinden itibaren on beş gün, zarfında ait 
olduğu ceza mahkemesine müracaatla itiraz edebilir
ler. Bu müddet zarfında itiraz edilmeyen komisyon 
kararları katileşir. 

Madde 18. — İnhisar rüsumuna tabi olan eşya 
kaçakçılığı hakkında müstalkillen müsadere veya ce
zayı nakdiyi müstelzim olarak mevzu ahkâm dördün
cü maddede zikrölunan memurların tanzim edecek
leri fezlekeli evrakı tahkikiye üzerine kaza ve vilayet 
idare heyetleri tarafından alâkadaranın isticvap ve 
isltimaından sonra tatbik olunur. Alâkadaran bu ka

rarlara tebliği tarihinden itibaren on beş gün zarfın
da ait olduğu mafevk heyete müracaatla itiraz ede
bilirler. Müddeti zarfında itiraz edilmeyen idare he
yetleri kararları katileşir. 

Madde 19. — Cezayı nakdiler rıza ile tediye edil
mediği takdirde müddeiumumilikçe Ceza Kanununun 
mevkii meriyete vazına müteallik 825 numaralı Ka
nunun altıncı maddesi tatbik olunur. 

Madde 20. —. Bu kanunda yazılı hapis cezasını 
müstelzim kaçakçılık fiilleri hakkında memurini aide-
si tarafından tanzim olunacak zabıt varakası ve evra
kı tahkikiyei iptidaiye muktazi takibatın icrası zım
nında müddeiumumiliğe tevdi olunur. 

Madde 21. — Kaçakçılık fiili ile maznunen derdest 
edilen herhangi şahıs, hüviyetini ispata tabi tutulur. 
ispatı hüviyet edemediği takdirde ikametgâha rapte
dilmek üzere en yakın mahal zabıtasına teslim olu
nur. Müsadere edilen eşyadan dolayı cezayı nakdi 
tayini icabeden ahvalde maznun olan şahıs derhal 
cezayı nakdiyi depozito etmek veya cefayı nakdinin 
mecmuunu talep vukuunda derhal tediye edecek bir 
kefili bilmal irae eylemek mecburiyetindedir. Yirmi 
dört saat içinde bu meöburiyeti ifa edemeyen maz
nun tahtı tevkife aldırılmak talebiyle müddeiumumi
liğe sevk edilir. 

Bu takdirde maznunun karar veya hüküm netice
sine kadar mevikufiyeti devam eder. 

Madde 22. — ıTürk Ceza Kanununun birinci ki
tabının altıncı babında yazılı şekil ve suretlerle ka
çakçılığa iştirakleri veya kaçak eşyayı sakladıkları 
muhakeme sırasında anlaşılan eşhas haklarında resen 
takibat yapılır. 

Madde 23. — Kaçakçılık efalini icra ve iştiraki 
itiyat edinmiş olanlar muvakkaten sürgün cezası ile 
mahkûm edilir. 

Madde 24. — Kaçak efaline mücaseretleri güm
rükteki heyetlerce tahakkuk eden komisyoncular 
gümrük komisyonculuğundan idareten men edilebi
lir. Bu kabil eşhas tüccar sifatiyle bile bizzat gümrük
ten mal ihraç edemeyip ahar bir komisyoncuyu tavsite 
mecburdur. 

Madde 25. — İşbu kanunda mevzubahis olan ve
saiti nakliyenin müsadereleri on dördüncü madde mu
cibince berveçhiati icra olunur. 

A) Kara vesaiti nakliyesinden her nevi araba, 
hayvan ve koşumları, otomobil, kamyon, kamyonet 
ve buna mümasil zatülihareke vesait, alelumum hay
vanlar ve koşumları ve deniz ve nehir vesaitinden sal, 
sandal, mavna ve yüz hamule tonasına (yüz ton da-
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hil) kadar motorlu ve yelkenli bilcümle sefain tahtil-
bahirlerle her nevi tayyareler müsadere olunur. 

B) Yüz hamule tonasından bin hamule tonasına 
(bin ton dahil) kadar olan her nevi sefain kaçak ha
mulesi kaçak olmayan hamulesinden gümrük resmi 
itibariyle fazla bulunduğu takdirde müsadere edilir. 
Fazla olduğu cihetle müsadere edilemeyecek ahvalde 
vesaiti nakliye kıymetinin sülüsü ağır cezayı nakdi 
olarak istiyfa olunur. 

C) Bin hamule tonasından fazla olan her nevi ve
saiti nakliye naklettikleri kaçak eşya bedelinin iki 
misli veya, daha dun kıymette oldukları halde müsa
dere edilir. 

Aksi takdirde vesaiti nakliye kıymetinin rubu de
recesinde ağır cezayı nakdiye alınır. 

D) Müsadere edilen eşya veya vesaiti nakliyenin 
taallukuna göre en yakın gümrük veya inhisar ida
resine makbuz mukabilinde teslim edilmesi lazımdır. 

Madde 26. — Lakaydisi ve terahisi dolayısiyle 
kaçakçılığa sebebiyet verdiği anlaşılan memurin hak
larında takibatı kanuniye ifa kılınmakla beraber sı
nıfı dahilinde veya tenzili sınıfla idareten başjka me
muriyetlere memurin kanunundaki ahkâma tabi ol
maksızın nakil ve tahvil olunur. 

Madde 27. — Kaçak eşya ihbar ve derdest eden
ler hakındaki Gümrük Kanunu ile kavanini sairenin 
vaz eylediği mükâfatı nakdiye ahkâmı tatbik olunur. 
Derdest hususunda hizmeti • görülenler de seyyanen 
müstefit edilirler. 

Madde 28. •— Muhafaza memurlarının esliha ve 
cephanesinin Müdafaai Milliye Vekâletince tedariki 
mümkün olamadığı takdirde Maliye Vekâleti büt
çesinden temin edilir. 

Bahriye Vekâleti emrinde bulunan sefainden mü
nasip olanları indeliktiza muvakkaten rüsumat emri
ne tahsis edilir. Bu müddet zarfında bunların devri 
çark masarifi ve zabitan ve efradın iaşesi rüsumat 
bütçesinden tesviye olunur. 

Madde 29. — Lüzum görülen şehir ve kasabalar
da hasren işbu kanunda muharrer kaçakçılığın men 
vukuunu teminen tefrik ve tayin olunacak polis kuv
vetlerinin maaş ve masrafları için îcra Vekilleri He
yetince Emniyeti Umumiye Müdiriyetine münasip 
görülecek miktar mebaliğ inhisar idarelerince ita kı
lınır. 

Madde 30. — İşbu kanunda yazılı cürümlerin te
kerrüründe Türk Ceza Kanunu ahkâmı tatbik olunur. 

Madde 31. — İşbu kanuna muhalif bilcümle ah
kâm mefsuhtur. 

Madde 32. — İşbu kanun tarihi neşrinden üç ay 
sonra muteberdir. 

Madde 33. — İşbu kanunun icrasına İcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 4 Mayıs 1927 

Başvekil Adliye Vekili 
İsmet Mahmut Esat 

Müdafaai Milliye Vekili Bahriye Vekili 
Recep İhsan 

Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 
Hasta Doktor Tevfik Rüştü 

Maliye Vekili Maarif Vekili 
Mustafa Abdülhâiik Mustafa Necati 

Nafıa Vekili Ziraat Vekili 
Behiç Mehmet Sabrı 

Ticaret Vekili Sıhhiye ve Muaveneti 
Mustafa Rahmi İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 

Dahiliye, Maliye ve Adliye Encümenlerinin 
Müştereken Tadili 

Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkında Kanun 
Madde 1. — Gümrük veya inhisar resimlerine 

tabi veya ithali memnu eşyayı gümrük muamelesine 
tabi tutmaJksızın her ne tarik ve şekilde olursa olsun 
Türkiye'ye ithal etmek ve Türkiye dahilinde herhan
gi bir mahalle nakil veya ihfa eylemek veya Türki
ye'den ihracı memnu veya resme tabi mevaddı Türki
ye'den muamelei kanuniyesini ifa etmeden çıkarmak 
veya haizi ruhsat ve salahiyet olmayanlar tarafından 
bilaruhsat imal füruht veya istimal veya nakletmek 
veyahut bunlara teşebbüs etmek kaçakçılıktır. 

Madde 2. — Üzerlerinde ve eşyayı zatiyeleri ara
sında gümrük resmine tabi eşya bulunup bulunma
dığı hakkında memurini rüsumiye tarafından vaki 
olan suale menfi cevap verdiği halde ledelmuayene 
resme tabi eşyası zuhur eden yolcunun hareketi de 
kaçakçılığa teşebbüs addolunur. 

Madde 3. — Berri, bahri, havai yollardan biri 
ile hariçten Türkiye'ye gelecek veya Türkiye'den ha
rice gidecek eşhas ve eşyanın memlekete hangi nok
talardan girip ilk gümrüğe kadar hangi yolu takip 
edecekleri veya son gümrüğe kadar hangi yoldan gi
decekleri ve hangi noktadan harice çıkacakları Rü
sumat Müdüriyet Umumiyesinden de alınacak mü
talaa üzerine Dahiliye ve Maliye vekâletlerince tayin 
ve tespit, transit ve aktarma olunacak eşya ve eşhasa 
ait muamele bir talimatname ile ilan olunur. 

Madde 4. — Vazaif ve muamelatı rüsumiye mün
hasıran gümrük memurları tarafından ifa olunmak 



şartı ile kaçakçılık fiillerini ve teşebbüslerini men ve 
takip etmek vazifesiyle mükellef olanlar berveçhi ati
dir : 

A) Her mahallin en büyük mülkiye memuru, 
B) Her mahallin rüsumat müdir, müfettiş ve 

memurları, 
G) Polis müdür ve komiser ve muavin ve me

murlarıyla jandarma zaıbitan ve efradı, 

D) Kaçakçılığı mene memur edilecek hudut ve 
sevahil kıtaatı zabitan ve efradı, bir mahalde kaçak
çılık vukuuna muttali veya müsadif olan memurların, 
vazifeyi ifaya musaratla beraber rüsumat müdür ve 
muavinlerine ve ledelicap o mahallin en büyük mül
kiye memuruna derhal malumat vermesi ve takip 
vazifesini ifa sırasında elbisei resmiye giymek ile 
mükellef olanlardan ise elbisei resmiye giyinmiş bu
lunmaları mecburidir. 

Madde 5. — Üçüncü madde mucibince tayin olu
nan kapı ve yollardan maada mahallerden girmek ve 
çıkmak ve geçmek memnudur. Memnu olan bir ma
halde tesadüf edilecek bilumum eşhas ile her nevi 
vesaiti nakliye memurlar tarafından durdurulur. Eşya 
ve hamulesi taharri olunur. Dur ihtarına riayet et-. 

/ mey en eşhas evvelemirde havaya silah endahtı ile iha-
fe edilir. İhtara yine riayet edilmediği takdirde vesaiti 
nakliyeyi tahrip ve eşhası tevkif edebilecek herhangi 
bir şekilde silah istimaline memurlar mezun ve gay-
rimesuldür. Men ve takip ve taharri vazifesini ifa sı
rasında silah istimal eden memurlar hakkında Me
murin Muhakemat Kanununun 13 ncü maddesi ah
kâmı caridir. 

Madde 6. — Rüsumata ait kaçak eşya bulunduğu 
ve saklandığı haber alınan herhangi bir mesken ve 
mahalde taharriyat 7 Haziran 1926 tarih ve 906 nu
maralı Kanuna tevfikan icra olunur. 

Yalnız inhisar idarelerine ait kaçak eşya saklandı
ğı ve bulunduğu delail ve emarat ile anlaşılan ma
haller için o mahallin en büyük mülkiye memurundan 
alınacak tahriri emir üzerine memurini zabıta ile bir
likte memurini aidesi tarafından o mahallin muhtarı 
ve komşularından iki zat bulunduğu halde neharen ta
harriyat icra olunur. 

Ahkâmı Cezaiye 
Madde 7. •— A) Vapurlar ve şimendiferler ve tay

yare yolcularının hilafı hakikat beyanat üzerine in-
delmuayene üzerlerinden ve eşyası mey anında zuhur 
eden gümrük resmine tabi, ithali gayrimemnu veya 
inhisar idaresine ait eşya müsadere olunur. 
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B) Manifesto ve barnamede muharrer olmayan 
eşyayı ecnebiye ister sefain ve şimendifer ve tayyare 
derununda zuhur etmiş olsun, ister gümrüğe teslim 
edilmiş bulunsun, esibabı mücbire! meşruadan müte
vellit olduğu sabit olmadıkça kaçak addedilerek mü
sadere ve bedeli misli de ağır cezayı nakdi olarak fail
lerinden ayrıca tahsil olunur. 

D) Manifesto ve barnamede muharrer olmamak
la beraber ihf a edilmiş olduğu mahalden bitteharri zahi
re çıkarılan eşya müsadere olunur ve bedeli miislli dere
cesinde ağır cezayı nakdiye alının Eşyayı mezkûreyi 
ihf a edenler hakkında da bir aydan altı aya kadar 
hapis cezası hükmolunur. 

C) Hilafı hakikat veya sahte veya muharref 
vesaik istimaliyle kaçırılmak istenilen eşya vesaiti 
nakliyesiyle beraber zabt ve müsadere edilir ve bede
linin misli derecesinde ağır cezayı nakdiye alınır. 
Sahte evrakı tertip ve bilerek ibraz edenler hakkında 
takibat kanunu icra edilir. 

E) Kara, deniz, ve havadan üçüncü maddede 
muharrer mevaki haricine çıkarılan veya mezkûr 
madde mucibince tayin olunan yollardan başka tarik
lerden nakledilen eşya kaçak addolunarak vesaiti 
nakliyesiyle beraber müsadere olunur ve kaçakçılığın 
şekli ikama nazaran yukarıki fıkralarda muharrer 
ağır cezayı nakdiler iki misline iblağ olunur. 

Madde 8. — A) Vapur, şimendifer ve tayyare 
yolcularının eşyaları meyianında zuhur eden ithal ve 
ihracı memnu eşya ve inhisar şirket veya idarelerine 
ait eşyalar gümrükçe müsadere edilerek kıymetinin 
üç misli ağır cezayı nakdiye alınmakla beraber fail
leri altı aydan üç seneye kadar hapsedilir. 

B) Manifesto ve barnamelerde muharrer eşyayı 
memnua veya inhisariye gümrükçe veya dairei aide-
since müsadere edilmekle beraber nakillerinden kıy
metinin iki misli ağır cezayı nakdiye alınır ve üç ay
dan bir seneye kadar hapsedilir. 

C) Üçüncü maddede muharrer mevaki haricine 
çıkarılan veya mezkûr madde mucibince tayin olu
nan yollardan başka tariklerden nakledilen eşyayı 

s memnua vasıtai nakliyesiyle beraber müsadere oluna
rak faillerden müsadere olunan eşya kıymetinin üç 
misli ağır cezayı nakdi ahzıyla beraber altı aydan iki 
seneye kadar hapsedilir. 

Madde 9. — İnhisar idare veya şirketlerine ait 
mühür ve alâmeti farikaları veya bandırolları sirkat 
veya taklif veya tahrif veya buna mümasil sahtekâr
lık ika edenler veya bunları idare veya şirketlerin 
gayrısına tab ettirenler Ceza Kanununun altıncı ba
bında muharrer kanuniyeye tevfikan cezalanırlar. 



Madde 10. — Kaçak eşya ve mevaddı, mevaddı 
inhisariyeye ait kap ve zarflara koyanlar veya me
vaddı irihisariyeyi kaçak mevad veya mevaddı sairei 
ecnebiye ile ve kezalik kastı intifa ile mevaddı inhi-
sariyenin muhtelif nevilerini yekdiğeri ile karıştıran
lar, elde edilen eşya ve mevad müsadere edilmeMe 
beraber mahalli raicine göre eşyanın bedelinin iki 
misli ağır cezayı nakdi alınır. 

Madde 11. — Bu kanunda mevzubahis olan ka
çakçılık fiilinin icrasında iki veya daha ziyade eşhas 
müşterek veyahut içlerinden biri veya birkaçı müsel-
lah olmak hallerinde emval ve vesaiti nakliye mü
sadere edilmekle beraber failleri haklarında Türk 
Ceza Kanununun ahkâmı umumiyesi tatbik olunur. 

Madde 12. — Gümrük ve inhisar kaçakçılığına iş
tirak edenler veyahut kaçak eşyayı kaçak olduğunu 
bilerek saklayan veya üzerinde nakleden veyahut sa
tın alan veya satanlar elli liradan bin liraya kadar 
ağır cezayı nakdiye ve bir haftadan bir aya kadar 
hapse mahkûm edilir. 

Madde 13. — İthal veya ihracı memnu eşya ka
çakçılığına iştirak edenler veyahut memnu eşyayı bi
lerek saklayan veya satın alan veya satanlar elli lira
dan beş bin liraya kadar ağır cezayı nakdiye ve altı 
aydan bir seneye kadar hafif hapse mahkûm edilir
ler. 

Madde 14. — Bu kanunda muharrer kaçakçılık 
fiilinin vukuuna bilerek müsamaha edenler veya 'ka
çakçılığa iştirak edenler men ve takip vazifesiyle mü
kellef olanlardan ise memuriyet veya vazifelerinden 
ihraç edilmekle beraber derecei müsamaha ve işti
rake göre iki seneye kadar men ve takip vazifesiyle 
mükellef olmayan devlet memurlarından olup iştiraki 
tahakkuk edenler memuriyetlerinden ihraç ile bera
ber bir seneye kadar ve müessesatı resmiye veya im
tiyazlı şirketler müstahdemininden olup iştiraki sabit 
olanlar hizmetinden ihraç ettirilmekle beraber altı 
aya kadar hafif hapse mahkûm ve kaçakçılık fiilin
den dolayı mevzu ahkâmı cezaiye Türk Ceza Kanu
nunun birinci kitabının yedinci babına tevfikan ay
rıca tatbik olunur. 

Madde 15. — Gümrük resminden muaf en ithali 
lazım gelen eşyanın gümrüğe ibraz ve muamelei la-
zimesi ifa olunmaksızın ithaline ve işbu kanunla 
muayyen olan mahal ve tariklerden maada yerlerden 
geçirilmesine teşebbüs olunursa faillerinden mümasil 
eşyanın gümrük resminin rabuna müsavi hafif veya 
ağır bir cezayı nakdiye alınır, eşya tarifede mezkûr 
değilse gümrük, resmi rayice nazaran tahakkuk etti
rilir. 

Usulü Müsadere ve Hakkı Kaza 
Madde 16. — Kaçakçılığı tespit edecek zabıt va

rakalarını, men ve takip vazifesiyle mükellef memur-
W tanzim eder ve her biri tarafından imza olunur. 
Vakaya şahit olanlar mevcut olduğu ve * kaçakçılık 
yapanlar hazır bulunduğu takdirde bunların dahi va
rakaya imza etmeleri teklif edilir, tstinkâf vukuun
da zabıt varakası altına şerh verilir. Bu zabıt varaka
ları mündereçatı herhangi bir halde aksi sabit olun
caya kadar muteber tutulur. 

Madde 17. — Kaçakçılık hakkındaki tahkikatı ip
tidaiye memurini rüsumiye ve memurini rüsumiye 
bulunmayan mahallerde memurini zabıta tarafından 
icra ve fezlekesi tanzim olunur. 

Madde 18. — Gümrük resmine tabi veya ithali 
ve ihracı memnu olan eşya kaçakçılığı hakkında yal
nız müsadere veya cezayı nakdiyi müsitelzim olarak 
mevzu ahkâm Gümrük Kanununun 88 nci maddesi 
mucibince memurini rüsumiyeden müteşekkil ko
misyonlar tarafından alâkadaran hazır iseler isticvap 
ve istimalanndan sonra tatbik olunur. 

Alâkadaran, bu kararlara tebliğ tarihinden iti
baren on beş gün zarfında ait olduğu ceza mahkeme
sine müracaatla itiraz edebilirler. Bu müddet zarfın
da itiraz edilmeyen komisyon kararlan katileşir. 

Madde 19. — İnhisar rüsumuna tabi olan . eşya 
kaçakçılığı hakkında yalnız müsadere veya cezayı 
nakdiyi müstelzim olarak mevzu ahkâm dördüncü 
maddede zi'krolunan memurların tanzim edecekleri 
fezickeli evrakı tahkikiye üzerine kaza, vilayet idare 
heyetleri tarafından alâkadaran, hazır iseler isticvap 
ve istimalanndan sonra tatbik olunur. Alâkadaran 
bu kararlara tebliğ tarihinden itibaren on beş gün 
zarfında ait olduğu mafevk heyete müracaatla itiraz 
edebilirler. Müddeti zarfında itiraz edilmeyen idare 
heyetleri kararları katileşir. 

Madde 20. — Cezayı nakdiler rıza ile tediye edil
mediği takdirde müddeiumumilikçe Ceza Kanunu
nun mevkii meriyete vazına müteallik 825 numaralı 
Kanunun altıncı maddesi tatbik olunur. 

Madde 21. — Bu kanunda yazılı hapis cezasının 
müstelzim kaçakçılık fiilleri hakkında memurini aide-
si tarafından tanzim olunacak zabıt varakası ve ev
rakı tahkikiyei iptidaiye muktazi takibatın icrası 
zımnında müddeiumumiliğe tevdi olunur. 

Madde 22. — Kaçakçılık fiili ile mazunen der
dest edilen herhangi şahıs, derdest edenler tarafından 
hüviyetini ispata tabi tutulur. İspatı hüviyet edemedi
ği ve memleket dahilinde muayyen ikametgâhı olma-



dığı takdirde ikametgâh senedi alınmak üzere en ya
kın mahal zahıtosına teslim olunur. 

Madde 23. — Türk Ceza Kanununun birinci ki
tabının altıncı babında yazılı şekil ve suretlerle ka
çakçılığa iştirakleri veya kaçak eşyayı sakladıkları 
muhakeme sırasında anlaşılan eşhas halklarında resen 
takibat yapılır. 

Madde 24. — Kaçakçılıkta mükerrerliği sabit 
olanlar mahkemece muvakkaten sürgün cezasıyla 
mahkûm edilirler. -'._•-

Madde 25. —• Kaçakçılığa mücaiseretleri gümrük
teki heyetlerce tahakkuk eden komisyoncular gümrük 
komisyonculuğundan idareten men olunur. 

Madde 26. — Kaçak eşyanın naklinde kullanılan 
vesaiti nakliye hakkında^ berveçhi ati muamele olu
nur : 

A) Kara vesaiti nakliyesinden her nevi araba, 
hayvan ve koşumları, otomobil, kamyon, kamyonet 
ve buna mümasil zatülhareke vesait, alelumum hay
vanlar ve koşumları ve deniz ve nehir vesaitinden 
sal, sandal, mavna ve yüz hamule fenasına (yüz ton 
dahil) kadar motorlu ve yelkenli bilcümle sefain ve 
tahtelbahirlerle her nevi tayyareler müsadere olunur. 

B) Yüz hamule tonasından bin hamule tonasına 
{bin ton dahil) kadar olan her nevi sefain kaçak ha
mulesi kaçak olmayan hamulesinden gümrük resmi 
itibariyle fazla bulunduğu takdirde müsadere edilir. 
Fazla olmadığı cihetle müsadere edilemeyecek ah
valde vesaiti nakliye ve kıymetinin sülüsü ağır cezayı 
nakdi olarak istiyfa olunur. 

C) Bin hamule tonasmdan fazla olan her nevi 
vesaiti nakliye naklettikleri kaçak .eşya bedelinin iki 
misli veya daha dun kıymette oldukları halde müsa
dere edilir. Aksi takdirde vesaiti nakliye kıymetinin 
rubu derecesinde ağır cezayı nakdiye alınır. Ancak 

. bunun miktarı cezayı nakdinin iki mislinden dun ola
maz. 

D) Müsadere edilen eşya veya vesaiti nakliye-
nin taallukuna göre" en yakın gümrük veya inhisar 
idaresine makbuz mukabili'nde -teslim edilir. 

E) Kaçakçılıkta kullanılan vesaiti 'nakliye, mü
sadere olunur. Şu kadar ki başkasının mali olupta 
mal sahibi kaçakçılıktan malumatı olmadığını ispat 
ederse müsadere olunmaz. . 

Madde 27. — Lâkaydisi ve terahisi dölayısiyle ka
çakçılığa sebebiyet verdiği anlaşılan memurin hak
larında takibatı kanuniye ika olunmakla beraber sı
nıfı dahilinde veya tenzili, sınıfla idareten başka me
muriyetlere rızasına bakılmaksızın nakil ve tahvil 
olunur. 
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iMadde 28. — Kaçak eşya ihbar ve derdest eden
ler hakkinda Gümrük Kanunu ile kavanini sairenin 
vaz eylediği mükâfatı nakdiye ahkâmı tatbik olunur. 
Derdest hususunda hizmeti görülenler de seyyanen 
müstefit edilirler. \ 

Madde 29. — Muhafaza memurlarının esliha ve 
cephanesinin Müdafaai Milliye Vekâletince tedari
ki mümkün olamadığı takdirde Maliye Vekâleti büt^ 
çesinden temin edilir. 

Bahriye Vekâleti emrinde bulunan sefainden mü
nasip olanları indeliktiza muvakkaten rüsumat emri
ne tahsis edilir. Bu müddet zarfında bunların devri 
çark masarifi ve zabitan Ve efradın iaşesi rüsumat 
bütçesinden tesviye olunur. 

Madde 3(X — Lüzum görülen şehir ve kasaba
larda hasren işbu kanunda " muharrer kaçakçıhğıri 
meni vukuunu teminen tefrik ve tayin olunacak po
lis kuvvetlerinin maaş ve masrafları için îcra Ve
killeri Heyetince Emniyeti Umumiye Müdiriyetine 
münasip görülecek miktar mebaliğ inhisar idarele
rince ita kılınır. 

Madde 31. — işbu kanunda yazılı cürümlerin te
kerrüründe Türk Ceza Kanunu ahkâmı tatbik olu
nur. . 

Madde 32. —• İşbu kanuna mubjalif bEcümle ah
kâm mefhustur. , 

Madde 33. —•• işbu kanun tarihi neşrinden üç ay 
sonra muteberdir. 

Madde 34. — işbu kanunun icrasına İcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

Müdafaai Milliye Encümeninin Tadili 

Kaçakçılığın Men ve Tabiki Hakkında Kanun 

Madde 1. —-Gümrük resmine tabi veya ithali 
memnu eşyayı gümrük muamelesine tabi tutmafcsızın 
her ne tarik ve şekilde olursa olsun Türkiye'ye ithal 
veya [Türkiye'den ihracı memnu veya resme tabi me-
vaddı Türkiye'den muamelei kanuniyesini ifa etme
den çıkarmak ve kavaran ve nizamatı mahsusa ile. 
inhisar altında bulundurulan mevaddı kanunen ve ni-
zamen salahiyettar olmaksızın : 

A) Türkiye'ye ithal, 
B) Memleket içinde bir mahalden diğer mahal

le nakil, 
C) imal, 
D) Satılığa çıkarmak, < 

'E)" Satmak,' ..,''" 
F) Her nerede olursa olsun saklamak, 
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G) Kaçak mevaddı inhisariyeyi bilerek istimal 
veya istihlak etmek, kezalik kanunen ve nizamen ve
ya hükümetle akdedilen mukavelatı mahsusaya müs
teniden dahilde mevaddı inhisariyeyi imale mezun 
veya haizi ruhsat ve salâhiyet olmayanlar tarafından: 

A) Mevaddı mezkûreyi imal için hariçten alât 
ve edevat ithal, 

ÛB) Bu alât ve edevatı dahilde imal, 
C) Ve nakletmek, 
D) Ve bunları istimal veya hıfzetmek kaçakçı

lıktır. 
ıMadde 2. — Müşterek Encümenin 3 ncü mad

desi aynen. 

Madde 3. — Vazaif ve muamelatı rüsumiye mün
hasıran gümrük memurları tarafından ifa olunmak 
şartı ile kaçakçılık fillerini ve teşebbüslerini men ve 
takibetmek vazifesiyle mükellef olanlar berveçhi 
atidir : 

A) Her mahallin en büyük mülkiye memuru, * 
B) Her mahallin rüsumat müdür, müf fetiş ve 

memurları, 
C) Polis müdür ve komiser ve muavin ve me

murları ile jandarma zabitan ve efradı, 
D) Kaçakçılığı mene memur hudut ve sahil mu

hafaza kıtaatı zabitan ve efradı, 

(Bir mahalde kaçakçılık vukuuna muttali veya te
sadüf olan, yukarıda zikredilen memurların vazifeyi 
ilaya müsaraatla beraber rüsumat memurlarına ve 
îedelieap o mahallin en büyük mülkiye memuruna 
malumat vermesi mecburidir. 

Madde 4. — Üçüncü madde mucibince tayin olu
nan kapı ve yollardan maada mahallerden girmek ve 
çıkmak ve geçmek memnudur. Memnu olan bir ma
halde tesadüf edilecek bilumum eşhas ile her nevi 
vesaiti nakliye memurlar tarafından durdurulur. Eş
ya ve hamulesi taharri olunur. «Dur» ihtarına riayet 
etmeyen eşhas evvelemirde havaya bir defa silah en-
dahtı ile ihafe edilir. İhtara yine riayet edilmediği 
takdirde silah istimaline memurlar mezun ve bayri 
mesuldür. Silah istimal eden memurlar hakkında Me
murin Muhakemat Kanununun on üçüncü maddesi 
ahkâmı caridir. 

Madde 5. — Dahiliye Encümeninin altıncı mad
desi aynen. 

Ahkâmı Cezaiye 
Madde 6. — A) Vapurlar ve şimendiferler ve 

tayyare yolcularının hilafı hakikat beyanatı üzerine 
indelmuayene üzerlerinden ve eşyası meyanında zu

hur eden gümrük resmine tabi ithal gayrîmemnu ve
ya inhisara ait eşya müsadere olunur. 

B) Aynen, 
C) Aynen, 
D) Aynen, 
E) Aynen* 
Madde 7. — Sekizinci madde aynen, 
Madde 8.—- Dokuzuncu madde aynen, 
Madde 9. — Onuncu madde aynen, 
Madde 10. — On birjnci madde aynen, 

Madde 11. — Gümrük ve inhisar kaçakçılığına 
iştirak edenler veyahut kaçak eşyayı kaçak olduğunu 
bilerek saklayan veya üzerinde nakleden veyahut sa
tın alan veya satanlar elli liradan bin liraya kadar 
ağır cezayı nakdiye ve bir haftadan üç aya kadar 
hapse mahkûm edilir. 

Madde 12. — İthal veya ihracı memnu eşya ka
çakçılığına iştirak edenler veyahut memnu eşyayı bi
lerek saklayan veya satın alan veya satanlar elli li
radan beş bin liraya kadar ağır cezayı nakdîye ve üç 
aydan bir seneye kadar hapse mahkûm edilir. 

Madde 13. — On dördüncü madde aynen, 
Madde 14. — On beşinci madde aynen, 

Madde 15. — Kaçakçılığı tespit edecek zabıt va
rakalarını; men ve takip vazifesiyle mükellef me
murlar tanzim eder ve her biri tarafından imza olu
nur. Vakaya şahit olanlar mevcut olduğu ve kaçak
çılık yapanlar hazır bulunduğu takdirde bunların da
hi varakaya imza etmeleri veya şerh vermeleri teklif 
edilir. İstinkâf vukuunda zabıt varakaları altına şerh 
verilir. Bu zabıt varakaları münderecatı herhangi bir 
halde aksi sabit oluncaya kadar muteber tutulur. 

Madde 16. — On yedinci madde aynen, 
Madde 17. — On sekizinci madde aynen, 
Madde 18. — On dokuzuncu madde aynen, 
Madde 19. — Yirminci madde aynen, 
Madde 20. — Yirmi birinci madde aynen, 
Madde 21..— Yirmi ikinci madde aynen, 
Madde 22. — Yirmi üçüncü madde aynen, 
Madde 23. — Yirmi dördüncü madde aynen, 
Madde 24. — Yirmi beşinci madde aynen, 

Madde 25. — Kaçak eşyanın naklinde kullanılan 
vesaiti nakliye hakkında berveçhiati muamele olu
nur : 

A) Kara vesaiti nakliyesinden her nevi araba, 
hayvan ve koşumları, otomobil, kamyon, kamyonet 
ye mümasil zatülihareke vesait, alelumum hayvanlar 
ve koşumları ve deniz ve nehir vesaitinden sal, sann 



dal, mavna ve yüz hamule tpnasma {yüz ton dahil) 
kadar motorlu ve buharlı veya yelkenli bilcümle se-
fain ve tahtelbahirlerle her nevi tayyareler müsadere 
olunur. 

B) Aynen, 
C) Aynen, 
D) Aynen, 
E) Aynen, 
Madde 26. — Yirmi yedinci madde aynen, 

Madde 27. — Yirmi sekizinci madde aynen, 

Madde 28. — Muhafaza memurlarının esliha ve 
cephanesinin Müdafaai Milliye Vekâletince tedariki 
mümkün olamadığı takdirde Maliye Vekâleti bütçe
sinden temin edilir. Bahriye Vekâleti emrinde bulu
nan sefainden münasip olanları indeliktiza muvak
katen rüsumat emrine tahsis edilir. Bu müddet zarfın
da bunların devri çark masarifi ve zabitan ve efra
dın rriuhassesat ve iaşesi rüsumat bütçesinden tesviye 
olunur. 

Madde 29. — Otuzuncu madde aynen, 
Madde 30. — Otuz birinci madde aynen, 

Madde 31. — Otuz ikinci madde aynen, 
Madde 32. — Otuz üçüncü madde aynen, 
Madde 33. — Otuz dördüncü madde aynen, 

"Bütçe Encümeninin Tadili 

'Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkında Kanun 

Birinci Madde — Gümrük resmine tabi veya it
hali memnu eşyayı gümrük muamelesine tabi tutmak -
sızın her ne tarik Ve şekilde olursa olsun Türkiye'ye 
ithal etmek veya Türkiye'den ihracı memnu veya 
resme tabi mevaddi Türkiye'den muamelei kanuni-
yesini ifa etmeden çıkarmak ve kavanin ve mizamatı 
mahsusa ile inhisar altında bulundurulan mevaddi 
kanunen ve riizamen muayyen şerait haricinde ola
rak salâhiyettar olmaksızın Türkiye'ye ithal eylemek 
veya memleket içinde bir mahalden düğer bir mahalle 
nakil veya imal etmek veya satılığa çıkarmak veya 
satmak veya her nerede olursa olsun, saklamak veya 
inhisara tabi mevaddtn kaçak olduğunu bilerek isti
mal veya istihlâk etmek kezalik kanunen ve- nizamen 
veya hükümetle akdtedilen mukavelâtı mahsusaya 
müsteniden dahilde mevaddi inhisariyeyi imale me
zun veya harici ruhsat ve salâhiyeiÖ olmayanlar tara
fından mevaddi mezkûreyi imal için hariçten aîât ve 
edevat ithal veya fbir alat ve edevatı dahilde imal ve
ya nakletmek veya bunları istimal veya hıfzetmek 
kaçakçılıktır. 

İkindi Madde — Beni, bahrî veya havaî yallar
dan biriyle hariçten Türkiye'ye gelecek veya Tür
kiye'den (harice gidecek eşhas ve eşyanın memlekete 
hangi noktalardan girip ilk (gümrüğe kadar hangi yo
lu takip edecekleri veya 'son gümrüğe kadar hangi 
yoldan gideceklerii ve hangi noktadan harice çıkacak
ları Rüsumat Müd'Myeîtii Umulmliyeslindeıi dte alınacak 
mütalâa üzerine Dahiliye ve Maliye Vekâletlerince 
tayin ve tespit, transit ve aktarma olunacak eşya ve 
eşhasa ait muamele 'bir talimatname ile ilân olunur. 

7 Haziran 1926 tarihK ve 9C6 numaralı Kanunun 
15 nc'i maddesi hükmü mahfuzdur. 

Üçüncü Madde — Vazaif ve muamelâtı rusumiye 
münhasıran gümrük memurları tarafından ifa olun
mak şartı ile kaçakçılık fiillerini ve teşebbüslerini 
men ve takip etmek vazifesiyle mükellef olanlar ber-
veçti atid'ir. 

A) Her mahallin en büyük mülkiye memuru, 
B) Her mahallin rüsumat müdür, müfettiş ve 

memurları, 
C) Polis müdür ve komiser ve muavin ve memur-

lariyle jandarma zabitan ve efradı, 
D) Kaçakçılığı men'e memur hudut ve sevahil 

muhafaza kıtaatı zabitan ve efradı, 
'Bir mahalde kaçakçılık vukuuna muttali veya mü

sadif olan yukarda zikredilen memurların vazifeyi ifa
ya müsaraatla beraber rüsumat memurlarına ve le-
delicap o mahallin en büyük mülkiye memuruna der
hal malumat vermesi Ve takip vazifesini ifa sırasında 
el'bisef resmiye giymek ile mükellef olanların elbise* 
Tesmiyelerini giyinmiş bulunmaları mecburîdir. 

Dördüncü Madde — İkinci madde mucibince ta
yin olunan kapı ve yollardan maada mahallerden 

-girmek ve çıkmak ve geçmek memnudur. Memnu 
olan 'bir mahalde tesadüf edilecek bilumum eşhas ile 
her nevi vesaiti nakliye memurlar tarafından durdu
rulur. Eşya ve hamulesi taharri olunur. 

Dur ihtarına riayet etmeyen eşhas evvelemirde 
havaya silâh endahtı ile ihafe edilir. İhtara yine ria
yet edilmediği takdirde vesaiti nakliyeyi tahrip Ve 
eşhası tevkif edebilecek herhangi bir şekilde silâh is
timaline memurlar mezun ve gayrı mes'uldür. 

'Men ve takip ve taharri vazifesini ifa sırasında 
silâh istimal eden memurlar hakkında Memurin Mu-
hak'emat Kanununun 13 ncü maddesi ahkâmı cariî-
d'ir. 

Beşinci Madde — Rüsumata ait kaçak eşya bu
lunduğu ve saklandığı haber alman herhangi bir mes
ken ve mahalde taharniyat 7 Haziran 1926 tarihli 
ve 906, nurnarah Kanuna tevfikan icra olunur. 
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Yalnız İnhisar idarelerine ait kaçak eşya saklan-
<dığt Ve bulunduğu delail ve emarat ile- anlaşılan ma-
•haller- için o mahallin en büyük mülkiye memurun
dan alınacak tahrirî emir üzerine memurini zabıta ile 
'birlikte memurini aidesi tarafından o mahallin muh
tarı ve komşularından ifci zat bulunduğu halde neha-. 
•ren taharriyat icra olunur. 

Ahkâmı Cezaiye 
Altıncı Madde — A) Vapur ve şimendiferler ve 

tayyare yolcularımın hilafı hakikat beyanat üzerine 
indelmuayene üzerlerinde ve eşyası meyanmda zu
hur eden Gümrük Resmin© tabı ithali gayri memnu 
veya İnhisar İdaresine ait eşya müsadere olunur. 

B) Manifesto ve barnamede muharrer olmayan 
eşyayı ecnebiye ister sefain ve şimendifer ve tayyare 
derurunda zuhur etm'îş olsun ister gümrüğe teslim 
edilmiş bulunsun esbabı mücbirei meşruadan müte-
yellit olduğu sabit olmadıkça kaçak addedilerek mü
sadere ve bedeli misli de ağır cezayı nakdî olarak fa
illerinden ayrıca tahsil olunur. 

C) Manifesto ve barnamede muharrer olmamak
la beraber ihfa edilmiş olduğu mahalden bittaharri 
zahire çıkarılan eşya müsadere olunur ve bedeli misli 
derecesinde ağır cezayı nakdî alınır. Bedeli misli bir 
liradan dun olan ahvalde bir liraya iblağ edilir. Eşya
yı mezkûreyi ihfa edenler hakkında da bir aydan altı 
aya kadar hapis cezası hükmolunur. 

D) Hilafı hakikat veya sahte veya muharref ve
saik istimali ile kaçırılmak istenilen eşya vesaiti nakli
yesi ile beraber zapt ve müsadere edilir ve bedelinin 
müsii derecesinde ağır cezayı nakdî alınır, sahte ev
rakı tertip ve bilerek ibraz edenler hakkında takibatı 
ikanuniye icra edilir. 

•E) Kara, deniz ve havadan ikinci maddede mu
harrer mevaki haricine çıkarılan veya mezkûr madde 
mucibince tayin olunan yollardan başka tariklerden 
nakledilen eşya kaçak addolunarak vesaiti nakliye-
siyle beraber müsadere olunur ve kaçakçılığın şekli 
likama nazaran yükarıki fırkalarda muharrer ağır ce
zayı nakdîler iki misline ibrağ olunur. 

Yedinci Madde — A) Vapur, şimendifer ve tay
yare yolcularının eşyaları meyanında zuhur eden it
hal ve ihracı memnu eşya ve inhisar şirket veya ida
relerine ait eşyalar gümrükçe müsadere edilerek kıy
metinin üç misli ağır cezayı nakdî alınmakla bera'ber 
failleri altı aydan üç seneye kadar hapsedilir. 

B) Manifesto ve barnamelerde muharrer olma* 
yan eşyayı memnua veya inhisara tabi mevad güm
rükçe veya dairei aidesinee müsadere edilmekle be

ra'ber nakillerinden kıymetinin iki misli ağır cezay* 
nakdîye alınır ve üç aydan bir seneye kadar hapse
dilip 

C) İkinci maddede muharrer mevaki haricine 
çıkarılan yeya mezkûr madde mucibince tayin olunan 
'yollardan başka tariklerden nakledilen eşyayı memnua 
vasıtai nakîiyesiyle bera'ber müsadere olunarak failler
den müsadere olunan eşya kıymetinin üç misli ağır 
cezayı nakdî ahziyle beraber altı aydan iki seneye^ 
kadar hapsedilir. 

Sekizinci Madde — inhisar idare ve şirketlerine 
ait mühür ve alâmeti farikaları veya bandıraları sir
kat veya taklit Veya tahrif veya buna mümasil sahte
kârlık ika edenler veya bunları idare veya şirketlerin 
gayrısına tabi ettirenler Ceza Kanununun altıncı ba
bında muharrer mevaddı fcanuniyeye tevfikan ceza-
lanırlaü. 

Dokuzuncu Madde— Kaçak eşya ve mevaddı, 
mevaddı inhisariyeye ait kap ve zarflara koyanlardan 
veya mevaddı inhisariyeyi kaçak mevad veya mevaddı 
sairei ecnebiye İle ve kezalik kastı intifa ile mevaddı 
inhisariyemn muhtelif nevilerini yek diğeriyle karıştı
ranlardan kavanin ve nizamatı mahsusasında muay
yen cezalardan başka elde edilen eşya ve. mevad mü
sadere edilmekle beraber mahalli rayicine göre eşya
nın bedelinin iki misli ağrı cezayı nakdîye alınır. 

Onuncu Madde — Bu kanunda mevzubahis olan 
kaçakçılık fiilinin icrasında iki veya daha ziyade eş
has müşterek veyahut içlerinden biri veya birkaçı 
tnüsellâh olmak hallerinde emval ve vesaiti nakliye 
müsadere edilmekle beraber failleri haklarında Türk 
Ceza Kanununun ahkâmı umumiyesi tatbik olunur., 

Ön Birinci Madde — Gümrük ve inhisar kaçakçı
lığına iştirak edenler veyanut kaçak eşyayı-kaçak ol
duğunu bilerek saklayan veya üzerinde bilerek nakle
den veyahut bilerek satın alan veya satanlar elli lira
dan bin liraya kadar ağır cezayı nakdîye ve bir haf
tadan üç aya kadar hapse mahkûm edilir. 

On İkinci Madde — İthal veya ihracı memnu eş
ya kaçakçılığına iştirak edenler veyahut memnu eşya
yı bilerek saklayan veya bilerek satın alan veya bile
rek satanlar elli liradan beş bin liraya kadar ağır ceza
yı nakdî ve üç aydan bir seneye kadar hapse mahkûm 
edikler. 

On Üçüncü-Madde — Bu kanunda muharrer ka
çakçılık fiilinin vukuuna bilerek müsamaha edenler 
veya kaçakçılığa iştirak edenler men ve takip vazife
siyle mükellef olanlardan İse memuriyet veya vazife
lerinden İhraç edilmekle 'beraber derecei müsamaha ve 



'iştirake göre iki seneye kadar; ve men ve takip vazi
fesiyle mükellef olmayan devlet memurterından olup 
iştiraki tahakkuk edenler memuriyetlerinden İhraç ite 
beraber bir seneye kadar; ve müessesatı resmiye veya 
imtiyazlı şirketler müstahdemînİnden olup iştiraki sa
bit olanlar hizmetinden ihraç edilmekle beraber altı 
aya kadar hafif hapse mahkûm, ve kaçakçılık fiilin
den dolayı mevzu ahkâmı cezaiye Türk Ceza Kanu
nunun birinci kitabının yedinci babına tevfikan ayrıca 

.tatbik olunur. 
On Dördüncü Madde — Gümrük Resminden mu

af en ithali lâzım gelen eşyanın gümrüğe ihraz ve mu-
amelei lâzimesi ifa olunmaksızın ithaline ve işbu ka
nunla muayyen olan mahal ve tariklerden maada yer
lerden geçirilmesine teşebbüs olunursa faillerinden 
mümasil eşyanınGünlük Resminin rüb'una müsavi 
•bir- cezayyi nakdî alınır. 

UsuKi Müsadere ve Hakkı Kaza 
On Beşinci Madde — Kaçakçılığı tespit - edecek 

zabıt varakalarını men ve takip vazifesiyle mükellef 
memurlar tanzim eder ve her biri tarafından imza 
olunur. Vakaya şahit olanlar mevcut olduğu ve kaçak
çılık yapanlar hazır bulunduğu takdirde bunların da
hi varakaya imza etmeleri ve şerh vermeleri teklif 
edilir. Arzu ederlerse şerhlerinde müdafaalarım ve 
şahitlerini irae edebilirler. tstinkâflan vukuunda key
fiyet zabıt varakası altına kaydedilir. Bu zabıt varaka
ları münderecatı herhangi bir halde aksi sabit olun
caya kadar muteber tutulur. 

On Altıncı Madde — Kaçakçılık hakkındaki' tah
kikatı iptidaiye memurini rüsumiye ve memurini rü
sumiye bulunmayan maahaüerde memurini zabıta ta
raf ından icra ve fezlekesi tanzim olunur. 

On Yedinci Madde — inhisar Rüsumuna tabi olan 
eşya kaçakçılığı hakkında yalnız müsadere veya ceza
yı nakdîyi müstelzirn olarak mevzu ahkâm dördüncü 
maddede zikrolunan memurların tanzim edecekleri 
fezlekeli evrakı tahkikiye üzerine kaza. ve vilâyet ida
re heyetleri tarafından alâkadaran hazır iseler istic
vap ve istimaiarından sonra tatbik olunur. Alâkadaran 
bu kararlara tebliğ tarihinden itibaren on beş gün zar
fında ait olduğu mafevk heyete müracaatla itiraz ede
bilirler. Müddeti zarfında itiraz edilmeyen idare he
yetleri kararları katî olur. , 

On Sekizinci Madde — Cezayı nakdîler rıza ile te
diye edilmediği takdirde müddeiumumİlükçe Ceza Ka
nununun mevkii meriyete vazına müteallik 26 Nisan 
1926 tarihli ve S25 numaralı Kanunun altıncı maddesi 
tatbik olunur., 
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I On Dokuzuncu- Madde '— Bu kanunda yazılı hapis 
cezasını müstelzirn kaçakçılık filleri hakkında memu
rini aidesi tarafından tanzim olunacak zabıt varaka
ları ve evrakı tahkikiyei iptidaiye muktazi taMbatın 
icrası zımnında müddeiumumiliğe tevdi olunur. 

Yirminci Madde — Kaçakçılık fiili ile maznunen 
derdest edilen herhangi şahıs, derdest edenler tarafın
dan hüviyetini ispata tabi tutulur, ispatı hüviyet ede
mediği ve memleket dahilinde muayyen ikametgâhı 
olmadığı takdirde ikametgâh senedi alınmak üzere 
en yakın mahal zabıtasına teslim olunur. 

Yirmi Birinci Madde — Türk Ceza Kanununun 
birinci kitabının altıncı babında yazılı şekil ve suret
lerle kaçakçılığa iştirakleri veya kaçak eşyayı sakla
dıkları muhakeme sırasında anlaşılan eşhas haklarında 
resen takibat yapılır. 

Yirmi İkinci Madde — Kaçakçılıkta mükerrerli
ği sabit olanlar mahkemece muvakkaten sürgün ce-
zasiyle mahkûm edilir. 

Yirmi Üçüncü Madde :— Kaçak eşyanın naklin
de kullanılan vesaiti nakliye hakkında berVeçhi ati 
muamele olunur : 

A) Kara vesaiti nakliyesinden her nevi araba ve 
hayvan ve koşumları, otomobil kamyon, kamyonet 
ve buna mümasil zatülhareke vesait, alelumum hay
vanlar ve koşumları ve deniz ve nehir vesaitinden sal, 
sandal, mavna ve yüz hamule tonajına (yüz ton da
hil) kadar motorlu veya buharlı veya yelkenli bilcüm
le sefain ve tahtelbahirlerle her nevi tayyareler mü
sadere olunur. 

B) Yüz hamule tönasından bin hamule tonasına 
{bin ton dahil) kadar olan her nevi sef ain, kaçak ha-

I mulesi kaçak olmayan hamulesinden Gümrük Resmi 
I itibariyle fazla bulunduğu takdirde müsadere edilir. 
I Fazla olmadığı takdirde müsadere yapılmayıp vesaiti 

nakliye kıymetinin sülüsü ağır cezayi nakdî olarak 
istiyfa olunur. 

C) Bin hamule tönasından fazla olan her nevi 
I sef ain naklettikleri kaçak eşya kıymetinin ikiI misli ve-
I ya daha dun kıymette oldukları halde müsadere eâi-
I lir. Aksi takdirde vesaiti nakliye kıymetinin rüb'u de-
I recesinde ağır cezayı nakdîye alınır, ancak bunun mik-
I tan kaçak eşya bedelinin iki mislinden dun olamaz. 
I D) Müsadere edilen eşya veya vesaiti nakliye baş-
I ka bir mahalde tevkif edilmeksizin taallukuna göre 
I en yakın Gümrük ve inhisar idaresine makbuz muka-
I bilinde teslim edilir. 
I E) Kaçakçılıkta kullanılan vesaiti nakliye başka-; 
I sının malı olup mal sahibi kaçakçılıktan malumatı ol-
| madiğini ispat eylerse müsadere olunmaz. 



Yirmi Dördüncü Madde .— Lakaydîsi ve terahi-
si doîaytsjyle kaçakçılığa sebebiyet verdiği anlaşılan 
mtrnüTin sımffen dahilinde veya tenzili sınıfla idare
den başka memuriyetlere rızalarına bakılmaksızın 
nakil ve tahvil olunmakla beraber Jıaklarında aynca 
takibatı kanuniye de yapılır. 

Yirmi Beşinci Madde — Kaçak eşya ihbar ve der
dest edenler hakkında Gümrük Kanunu ile kavaüini 
sairenin vaz eylediği mükâfatı nakdîye ahkâmı tatbik; 
ve alınan cezayı nakdiyeler kavanin ve nizamatı mah-
susasına tevfikan müstehaklarına tevzi ve tediye olu
nur. Kavanin ve nizamatı mahsusasında sarahat bu
lunmayan ahvalde derdest hususunda hizmeti görü
lenler seyyanen müstefit edilirler. 

Yirmi Altıncı Madde — Muhafaza memurlarının 
esliha ve cephanesi Müdafaai Milliye Vekâletince te
dariki mümkün olamadığı takdirde Rüsumat Müdiri-
yeti Umumiyesi bütçesinden temin ve Bahriye Vekâ-
leftl emrinde bulunan sefainden münasip olanları da in--
deliktiza muvakkaten rüsumat emrine tahsis edilir. 

Rüsumat emrine verilen sefain rüsumat hizmetin
de bulundukları müddetçe bunların devriçark mesa-
rifi ve iaşesi rüsumat bütçesinden tesviye olunur. 

Zabitan ve efradın maaş ve muhasşasatl&rı Bahri
ye Vekâletince verilmediği takdirde istihdam edilecek 
kaptan ve mürettebatın ücretleri dahi rüsumat bütçe
sinden 'Verilir. 

Muvakkat Madde 
Lüzum görülen şehir ve kasabalarda hasren işbu 

kanunda muharrer kaçakçılığın men ve takibini te-
minen 1927 şenei maliyesinde lüzumu miktar polis 
efradı İcra Vekilleri Heyeti karariyle Emniyeti Umu
miye kadrosuna biîilâve b̂u hizmete tahsis ve bu su
retle ilaveten istihdam olunacak polis efradının maaş 
ve masrafları Emniyeti Umumiye (bütçesinde kuşat 
olunan faslı mahsustan tesviye olunur. Faslı mahsu
sa vaz olıman tahsisat muka'bli mşhafjğ de inhisar 
idarelerinden alınarak bütçeye irat kaydedilir. Mütea
kip senelerde bu madde hükmü ayrıca fasıl küşadı 
suretiyle icra olunur. 

Yirmi Yedinci Madde — Bu kanunda, yazılı cü
rümlerin tekerrüründe Türk Ceza Kanunu ahkâmı 
tatibik olunur. 

Yirmi Sekizinci Madde — Bu kanun neşri tarihîn-. 
den üç ay sonra muteberdir. 

Yirmi Dokuzuncu Madde— Bu kanunun ahkâ-< 
mini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 


