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1 — istanbul Mebusu Fuat Beyin istifası 102 
2 —'Devlet Demiryolları ve Limanları umumî 

İdaresinin teşkilât ve vezaifine dair kanunun 36 
inci maddesinin tefsiri hakkındaki tezkerenin 
geri verilmesine dair Başvekâlet tezkeresi 102 

3 — Muhasebei umumiye kanununun 78 inci 
ve 123 üncü maddelerinin tefsiri hakkındaki tez
kerenin geri yerilmesine dair Başvekâlet tezkeresi 102 

4 — Müzakere edilen maddeler 102 
1 — Maliye ve İktisat Vekâletleri 1930 senesi 

bütçelerinde 260 000 liralık münakale yapılması 
hakkmda 1/863, Gümrükler Umum Müdürlüğü 
193̂ 0 senesi bütçesinde 3 000 liralık münâkale ya
pılması hakkmda 1/865, İktisat Vekâleti 1930 se
nesi bütçesinde 120 000 liralık münakale yapıl
ması hakkmda 1/807, Maliye, Nafıa ve İktisat 
Veiâîetleri 1930 senesi bütçelerinde münakale ya
pılması hakkmda 1/868, Millî Müdafaa Vekâletile 
Umünı Jandarma Kumandanlığı 1930 senesi büt
çelerinde 127 065 liralık münakale yapılması hak
kında 1/870, Millî Müdafaa Vekâleti 1930 se
nesi bütçesinde 63 190 lira, 15 kuruşluk münakale 
yapılması hakkında 1/876, Millî Müdafaa Vekâ
leti 1930 senesi bütçesinde 361 255 liralık müna
kale yapılması hakkında 1/877, Maliye Vekâ
leti 1930 senesi bütçesinde 30 000 liralık müna
kale yapılması hakkında 1/879, İktisat Vekâleti 
1930 senesi bütçesinde 91 9,73 liralık münakale 
yapılması hakkında 1/880 ve Umum Jandarma 
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Kumandanlığı 1930 senesi bütçesinde 50 000 lira
lık münakale yapılması hakkında 1/884, Emni- • 
yeti mumiye Umum Müdürlüğü 1930 senesi büt
çesinde 20 000 liralık münakale yapılması hak
kında 1/885, Harita Umum Müdürlüğü 1930 se
nesi bütçesinde 3 930 liralık münakale yapılması 
hakkmda 1-/886, Maliye .Vekâleti 1930 penesi büt
çesinde 30 000 liralık münakale yapılması hak
kmda 1/888, Maliye ve İktisat Vekâletleri 1930 se
nesi bütçelerinde 3 000 liralık münakale yapıl
ması hakkında 1/889, Millî Müdafaa Vekâletile 
Harita Umum Müdürlüğü 1930 senesi bütçe
lerinde 48 610 liralık münakale yapılması hak
kında 1/890, Millî Müdafaa ve İktisat Vekâlet
leri 1930 senesi bütçelerinde 450 000 liralık mü
nakale yapılması hakkında 1/891, Millî Müdafaa 
Vekâleti 1930 senesi hava bütçesinde 2 500 liralık 
münakale yapılması hakkmda 1/892 ve Millî Mü
dafaa Vekâleti 1930 senesi deniz bütçesinde 79 826 
liralık münakale yapılması hakkmda 1/893 ve Ad
liye ve İktisat Vekâletlerile Şurayi Devlet 1930 
senesi bütçelerinde münakale yapılması hakkmda 
1/897 numaralı kanun lâyihalarile İdare Heye
tinin, Divanı Muhasebat 1930 senesi bütçesinde 
5 000 liralık münakale yapılması hakkmda 2/156 
numaralı kanun teklifi ve Bütçe Encümeni maz
batası 103,124,130,132 

2 — ölçüler hakkında 1/324 numaralı kanun 
lâyihası ve İktisat, Dahiliye ve Bütçe Encümen
leri mazbataları 106 

3 — Hali harpte bulunan ordular yaralıları
nın tehvini iztirap ve islâhı halleri ve üseraya 
yapılacak muamele hakkındaki mukavelenamelerin 
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tasdikına dair 1/745 numaralı kanun lâyihası ve 
Millî Müdafaa ve Hariciye Encümenleri mazba
taları 111,124,135 

4 — Türkiye Cümhuriyetile İtalya Kırallığı 
arasında akit ve imza olunan konsolosluk muka
velesinin tasdiki hakkında 1/750 numaralı kanun 
lâyihası ve Hariciye Encümeni mazbatası 111,124,127 

5 — 1336 senesinden 1929 senesi nihayetine 
kadar yapılan sarfiyattan mahsubu yapılmıyan 
mebaliğ hakkında 1/785 numaralı kanun lâyihası 
ve Bütçe Encümeni mazbatası 111,125,161 

6 — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Bey ve ar
kadaşlarının, Konya Mebusu merhum Musa Kâ
zım Beyin çocuklarının meccanen tahsillerinin 
temini hakkında 2/143 numaralı kanun teklifi ve 
Bütçe Encümeni mazbatası ile Rize Mebusu Atıf * 
Bey ve 88 arkadaşının, Eskişehir Mebusu mer
hum Sait Beyin çocuklarının tahsil masrafının 
Hükümetçe tesviyesi h&kkında 2/145 numaralı ka
nun teklifi 113 

7 — Sivas Mebusu Remzi Beyin, 8 haziran 
1929 tarih ve 1513 numaralı kanunun 1 inci mad
desinde muharrer müddetin 9 haziran 1934 tari
hine kadar temdidi hakkında 2/147 numaralı ka
nun teklifi ile 1927 malî senesi nihayetine kadar 
Millî Hükümet bütçelerine müteallik borçlar hak
kındaki kanuna bazı maddeler tezyiline dair 1/800 
numaralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe En
cümenleri mazbataları 114 

8 — Türkiye Cümhuriyetile İsviçre Federal 
Meclisi arasında mün'akit ticaret ve ikamet mu
kavelesinin tasdiki hakkında 1/838 numaralı ka
nun lâyihası ve İktisat ve Hariciye Encümenleri 
mazbatalarile Dahiliye Encümeni Riyaseti tezke
resi 115,124,140 

9 — Türkiye Cümhuriyetile Japonya İmpara
torluğu arasında aktolunan ticaret ve seyrise-
fain mukavelesinin tasdiki hakkında 1/837 nu
maralı kanun lâyihası ve İktisat ve Hariciye 
Encümenleri mazbataları 115,124,137 

10 — Devlet Demiryolları ve Limanları Umu
mî İdaresinin teşkilât ve vezaifine dair kanunun 
tadili hakkında 1/757 numaralı kanun lâyihası 
ve Nafıa, Maliye ve Bütçe Encümenleri mazba
taları 116 

11 — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin, 
Şurayi Devlet kanununun 25 inci maddesinin tef
sirine dair 4/105 numaralı takriri ve Dahiliye 
ve Adliye Encümenleri mazbataları 116 

12 — Maadin nizamnamesinin 50 inci madde-
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sinin tadiline dair 1/878 numaralı kanun lâyihası 
ve İktisat ve Hariciye Encümenleri mazbataları 116, 

124,142 
13 — Sabık Musul ve Gergük Mebusları Na-

imzade Nuri ve Nazım Beylere müteveffa Memet 
Nuri Bey veresesine gayri menkul mal verilmesi 
hakkında 1/894 numaralı kanun lâyihası ve Büt
çe Encümeni mazbatası 117 

14 — Türkiye dahiline otomatik oyuncak ma
kineleri ithal etmek ve bunları işletmek hakkının 
münhasıran Himayei Etfal Cemiyetine verilmesi 
hakkında 1/839 numaralı kanun lâyihası ve İk
tisat', Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları 118 

15 — 13 mayıs 1926 tarih ve 840 numaralı 
kanunun 2 inci maddesine bir fıkra ilâvesine dair 
1/887 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye ve 
Hariciye Encümenleri mazbataları 119,124,153 

16 — Erzincan Mebusu Saffet Bey ve arkadaş
larının, gümrük tarifesi kanununun 4 üncü mad
desinin 4 üncü fıkrasının tadili hakkında 2/157 
numaralı kanun teklifi ve İktisat ve Bütçe Encü
menleri mazbataları 119,124,145 

17 — Sabık Saruhan Mutasarrıf Vekili Aziz 
Raşit Beyin mezkûr memuriyet esnasındaki maaş 
ve harcırahı hakkında 1/872 numaralı kanun lâ
yihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 120,124,148 

18 — Pulluk imalâthanelerine yardım hakkın
da 1/871 numaralı kanun lâyihas ve İktisat ve 
Bütçe Encümenleri mazbataları 120,124,151 

19 — Türkiye Cümhuriyetile Almanya Hükü
meti arasında aktedilen iadei mücrimin muka
velenamesinin tasdiki hakkında 1/772 numaralı 
kanun lâyihası ve Adliye ve Hariciye Encümen
leri mazbataları 121,124,158 

20 — Türkiye Cümhuriyetile Çekoslovakya 
Hükümeti arasında aktedilmiş olan ticaret ve 
seyrisefain mukavelenamesinin tasdiki hakkında 
1/854 numaralı kanun lâyihası ve İktisat ve Ha
riciye Encümenleri mazbataları 122,124,156 

21 — Münhal bulunan Divanı Muhasebat birin
ci reisliği için gösterilen namzetler hakkında 
5/66 numaralı Bütçe ve Maliye Müşterek Encü
meni mazbatası 125 

5 — Takrirler 125 
1 — Afyon Karahisar Mebusu Ali Beyin, Mec

lisin tatili faaliyet etmesi hakkında takriri 125 
6 — Nutuklar 125 
1 — Meclis Reisi Kâzım Paşa Hazretlerinin 

nutukları 125 

7 — Son zabıt hulâsası 126 



1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Refet Beyin riyasetlerile aktedilerek memurin kanu
nunun 25 inci ve muvakkat maddelerine ve Meclisin 
demirbaş eşyasına müteallik mazbatalar ile hayvanların 
sağlık zabıtası kanununun bazı maddelerinin tadiline, 
Ankaranın su tesisatı için istikraz aktine, askerî tayi-
nat ve yem kanununa bazı maddeler tezyiline, Romanya 
Kıratlığı ve Lituanya Cumhuriyeti ile mün'akit muka
vele ve muahedelerin tasdikma, .memurin kanununun 
bazı maddelerinin tadiline ve tedrisatı iptidaiye kanunu-

Teklifler 
1 — Erzincan Mebusu Saffet Bey ve iki arkadaşının, 

gümrük tarifesi kanununun 4 üncü maddesinin 4 üncü 
fıkrasının tadili hakkında kanun teklifi (İktisat, Maliye 
ve* Bütçe Encümenlerine) 

Mazbatalar 
2 — Devlet Demiryolları ve Limanlan Umumî İda

resinin teşkilât ve vezaifine dair kanunun tadili hakkında 
1/757 numaralı kanun lâyihası ve Nafıa, Maliye ve Büt
çe Encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

3 — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin, Şurayi Dev
let kanununun 25 inci maddesinin tefsirine dair 4/105 
numaralı takriri ve Dahiliye ve Adliye Encümenleri maz
bataları (Ruznameye) 

4 — Maadin nizamnamesinin 50 inci maddesinin tadi
line dair 1/878 numaralı *kanun lâyihası ve İktisat ve 
Hariciye Encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

5 — Münhal bulunan Divanı Muhasebat birinci reis
liği için gösterilen namzetler hakkında 5/66 numaralı 
Bütçe ve Maliye Müşterek Encümeni mazbatası (Ruz
nameye) 

6 — Sabık Musul ve Gergük Mebusları Naimzade 
Nuri ve Nazım Beylere müteveffa Memet Nuri Bey ve
resesine gayri menkul mal verilmesi hakkında 1/894 
numaralı kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbata
sı (Ruznameye) 

7 — Türkiye dahiline otomatik oyuncak makineleri 
ithal etmek ve bunları işletmek hakkının münhasıran Hi- ' 

na bir madde tezyiline mütedair kanun lâyihaları müza
kere ve kabul edildi. Vergi mektumlarım meydana çı
karacaklara verilecek ikramiye hakkındaki kanun lâyi
hası dahi müzakere edilerek tehiri kabul olundu, ve per
şembe günü toplanılmak üzere in'ikada hitam verildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Tokat Denizli 

Refet S. Tevfik H. Rüştü 

mayei Etfal Cemiyetine verilmesi hakkında 1/839 nu
maralı kanun lâyihası ve İktisat, Maliye ve Bütçe En
cümenleri mazbataları (Ruznameye). 

8 — 13 mayıs 1926 tarih ve 840 numaralı kanunun 
2 inci maddesine bir fıkra ilâvesine dair 1/887 numaralı 
kanun lâyihası ve Dahiliye ve Hariciye Encümenleri maz
bataları (Ruznameye) 

9 — Erzincan Mebusu Saffet Bey ve arkadaşlarının 
gümrük tarifesi kanununun 4 üncü maddesinin 4 üncü 
fıkrasının tadili hakkında 2/157 numaralı kanun teklifi 
ve İktisat ve Bütçe Encümenleri mazbataları (Ruzna
meye) 

10 — Sabık Saruhan Mutasarrıf Vekili Aziz Raşit 
Beyin mezkûr memuriyet esnasındaki maaş ve harci-
rahı hakkında 1/872 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası (Ruznameye) 

11 — Pulluk imalâthanelerine yardım hakkında 1/871 
numaralı kanun lâyihası ve İktisat ve Bütçe Encümen
leri mazbataları (Ruznameye) 

12 — Türkiye Cümhuriyetile Almanya Hükümeti 
arasında aktedilen iadei mücrimin mukavelenamesinin 
tasdiki hakkında 1/772 numaralı kanun lâyihası ve Ad
liye ve Hariciye Encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

13 — Türkiye Cümhuriyetile Çekoslovakya Hükü
meti arasında aktedilmiş olan ticaret ve seyrisefain mu
kavelenamesinin tasdiki hakkında 1/854 numaralı kanun 
lâyihası ve İktisat ve Hariciye Encümenleri mazbataları 
(Ruznameye) 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 



BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 14,5 

R e i s — Refet B. 

K â t i p l e r : Ruşen Eşref B. ( AFYON KARAHİSAR ), Haydar Rüştü B. ( DENİZLİ) 

Reis — Celse açılmıştır efendim. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETÎ UMUMÎYEYE MARUZATI 

1 — İstanbul Mebusu Fuat Beyin istifası 

BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ YÜKSEK 
REÎSLÎÖÎNE 

Büyük Millet Meclisi Âzalığından istifamın ka
bul buyrulmasını rica ve bu vesil eile de âzalıkta 
bulunduğum esnada muhterem arkadaşlarımın ve 
Zatı Devletlerinin gösterdikleri sevgi ve teveccühe 
karşı şükranlarımı ve derin hürmet ve tazimlerimi 
takdim eylerim Efendim. 

25/3/1931 
İstanbul Mebusu 

Fuat 
(Allah selâmet versin sesleri). 

2 — Devlet Demiryolları ve Limanları Umumî 
İdaresinin teşkilât ve vazaifine dair kanunun 36 in
ci maddesinin tefsiri hakkındaki tezkerenin geri ve
rilmesine dair Başvekâlet tezkeresi 

B. M. M. YÜKSEK REİSLİĞİNE 
Devlet Demiryolları ve Limanları Umum İdare

sinin teşkilât ve vazaifine dair olan 1042 numaralı 
kanunun 36 inci maddesinin tefsiri hakkında 

Reis — Efendim bu günkü ruznamede mevcut 
lâyihaların müstacelen müzakeresi encümenlerden 
teklif olunuyor. 

Hasan Fehmi B. ( Gümüşane ) — Efendim; 
bir ruzname kül olarak müstaceliyet kararına ar-
zolunamaz. İçinde müstacel olan mevat varsa on
lar hakkında ayrı ayrı müstaceliyet kararı verilir. 
Henüz tap ve tevzi edilmiyen bir çok kanunlar 
hakkında da müstaceliyet teklif olunuyor. Halbu
ki bu teklifler müstacel ahvalde vuku bulur. Mec
lisi Âlinin bu gün yarın tatili faaliyet edeceği bir 
sırada tap ve tevzi edilmiyen beş on lâyiha üzerin
de birden müstaceliyet kararı almak ne nizamna
meye uygundur, ne de maslahata. Hangi madde 
müstacel ise teklif etsinler müstaceliyetini kabul 
edelim. 

Reis — Efendim; ruznamede, hatta evrakı va-

8/1/931 tarih ve 6/90 numaralı tezkere ile takdim 
olunan tefsir talebinin iadesi Nafia Vekâletinin 
19/3/931 tarih ve 535 numaralı tezkeresile rica 
edilmektedir. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulması arzo-
lunur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Reis — Alelusul iade ediyoruz. 

3 — Muhasebei umumiye kanununun 78 inci 
ve 123 üncü maddelerinin tefsiri hakkındaki tezke
renin geri verilmesine dair Başvekâlet tezkeresi. 

B. M. M. YÜKSEK REİSLİĞİNE 
Muhasebei umumiye kanunun 78 ve 128 inci 

maddeleri hakkında 5 -1 - 930 tarih ve 6/49 numa
ralı tezkere ile takdim edilen tefsir talebinin istir
dadı Maliye Vekâletinden rica edilmektedir. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulması rica 
olunur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Reis — Alelusul iade ediyoruz. 

ridede mevcut olan lâyihalar kamilen tap ve tevzi 
edilmiştir. Encümenler bunların müstaceliyetle 
müzakeresini teklif ediyorlar. 

Hasan Fehmi B. ( Gümüşane ) — Elimizdeki 
ruznamede beş, altı lâyiha vardır ki hizalarında 
tevzi tarihleri mukayyet değildir. Çünki bugün mat
baadan çıkmışlar. 

Reis — Efendim, Meclisi Âlinin bugün tatili 
faaliyet etmesine dair bir takrir vardır. Bu takrir 
kabul edilirse Meclisi Âli bugün faaliyetine niha
yet verecek demektir. 

Hasan Fehmi B. ( Gümüşane) — Olabilir. Ge
lecek Meclise kalır. 

Reis — O halde efendim, lâyihalar hakkındaki 
müstaceliyet teklifini, lâyihaları müzakereye baş
larken ayrı ayrı reye arzedeceğim. 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MDDELER 
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1 — Maliye ve İktisat Vekâletleri 1930 senesi 

bütçelerinde 260 000 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/863, Gümrükler Umum Müdürlüğü 
1930 senesi bütçesinde 3 000 liralık münakale ya
pılması hakkında 1/865, İktisat Vekâleti 1930 se
nesi bütçesinde 120 000 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/867, Maliye, lafıa ve İktisat Vekâlet
leri 1930 senesi bütçelerinde münakale yapılması 
hakkında 1/868, Millî Müdafaa Vekâletile Umum 
Jandarma Kumandanlığı 1930 senesi bütçelerinde 
127 065 liralık münakale yapılması hakkında 1/870, 
Millî Müdafaa Vekâleti, 1930 senesi bütçesinde 
63 190 lira 15 kuruşluk münakale yapılması hak
kında 1/876, Millî Müdafaa Vekâleti 1930 senesi 
bütçesinde 361 255 liralık münakale yapılması hak
kında 1/877, Maliye Vekâleti 1930 senesi bütçesin
de 30 000 liralık münakale yapılması hakkında 
1/879, İktisat Vekâleti 1930 senesi bütçesinde 
91 973 liralık münakale yapılması hakkında 1/880 
ve Umum Jandarma Kumandanlığı 1930 senesi büt
çesinde 50 000 liralık münakale yapılması hakkında 
1/884, Emniyeti Umumiye Umum Müdürlüğü 1930 
senesi bütçesinde 20 000 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/885, Harita Umum Müdürlüğü 1930 
senesi bütçesinde 3 930 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/886, Maliye Vekâleti 1930 senesi büt
çesinde 30 000 liralık münakale yapılması hakkın
da 1/888, Maliye ve İktisat Vekâletleri 1930 se
nesi bütçelerinde 3 000 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/889, Millî Müdafaa Vekâletlerile Ha
rita Umum Müdürlüğü 1930 senesi bütçelerinde 
48 610 liralık münakale yapılması hakkında 1/890, 
Millî Müdafaa ve İktisat Vekâletleri 1930 senesi 
bütçelerinde 450 000 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/891, Millî Müdafaa Vekâletile 1930 se
nesi hava bütçesinde 2 500 liralık münakale ya
pılması hakkında 1/892 ve Millî Müdafaa Vekâ
leti 1930 senesi deniz bütçesinde 79 826 liralık müna
kale yapılması hakkında 1/893 ve Adliye ve İktisat 
Vekâletlerile Şurayi Devlet 1930 senesi bütçelerinde 
münakale yapılması hakkında 1/897 numaralı ka
nun lâyihalarile İdare Heyetinin, Divanı Muhasebat 
1930 senesi bütçesinde 5 000 liralık münakale ya
pılması hakkında 2/156 numaralı kanun teklifi ve 
Bütçe Encümeni mazbatası [1] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler.. . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

1930 senesi bütçesinde münakale icrasına ve tahsisatı 
fevkalâde verilmesine dair kanun 

MADDE 1 — 1930 senesi bütçesinin merbut (1) 
numaralı cetvelde yazılı fasıl ve maddelerinden 
cem'an 1 899 664 lira tenzil edilmiştir. 

fi 1 106 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

fi] numaralı cetvel 

F. 
57 

Lira 

3 000 
Etmiyenler . . . Ka-

Bedeli icar ve def atir ve evrakı 
matbua 

iieis — Kabul edenler . 
bul edilmiştir. 

F. 
58 Harcirah 
Reis — Kabul edenler . 

bul edilmiştir. 
F. 

188 Komisyonlara memur olanların 
ücret ve hakkı huzuru 

Etmiyenler 

Lira 
2 000 
. . Ka-

Lira 

27 500 
Etmiyenler . . . Ka-

Lira 
5 000 

. . . Ka-

Lira 

2 000 
. . . Ka-

Reis — Kabul edenler . 
bul edilmiştir. 

F. 
197 Tetkikatı maliye masrafı 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler 
bul edilmiştir. 

F. 
198 Mahlûlât ve mektumat ihbariyesi 

ve ferağ masrafları 
Reis -— Kabul edenler . . . Etmiyenler 

bul edilmiştir. 
F. Lira 

201 1352 numaralı kanun mucibince 
yapılacak mebani inşaat masraf
ları ve istimlâk bedelleri ile 1240 
numaralı kanun mucibince inşa 
edilen Hıfzıssıhha Enstitüsü tesi
satına karşılık olmak üzere hudut 
ve sahiller sıhhiye bütçesine mua

venet 10 000 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 
F. Lira 

222 Masarifi idare 1 000 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 
F. Lira 

22G 1518 numaralı kanunun dördün
cü maddesi mucibince verilecek 

prim karşılığı 15 000 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 
F. Lira 

278 1615 numaralı kanun mucibince 
verilecek taamiye bedeli 3 000 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

F. ' Lira 
376 Zabita memurlarının melbusat 

masarifi 20 000 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 
F. 

406 Tayinat 
Reis — Kabul edenler . 

bul edilmiştir. 

Lira 
172 065 

Etmiyenler . . . Ka-
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F. Lira 

523 Tayinat 5 000 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 
F. Lira 

602 Resim ve âlât ve edevatı fenniye 
levazımı 5 000 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

F. Lira 
643 Ziraate ait ve İslahı hayvanat ve 

avcılığa ait 9 500 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 
F. ' Lira 

652 Ziraî kurslar 3 000 
Reis — Kabul edenler . , . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 
F. Lira 

654 Enstitüler, ıslah istasyonları ipek 
böceği kışlatma ve fışkırtma ve 
boğma müesseseleri ve tohum te

mizleme müesseseleri 134 000 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 
F. Lira 

655 Pulluk tedarik ve tevzii ve meva-
dı müşteile ve müstahzaratı kim-

ye rüsumu karşılığı 350 000 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 
F. Lira 

656 Yüksek Baytar Mektebi, hayvan 
küçük sıhhiye memurları mektebi 5 500 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

F. Lira 
658 îhsa masrafı 3 000 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

F. Lira 
662 Orman işletme masarifi umumiyesi 3 000 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

F. Lira 
663 Kurslar 5 000 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

F. Lira 
664 Halı resim ve boyalarının ıslahı 5 000 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

F. Lira 
667 Maadin tetkikat ve taharriyat 

masrafı 21 973 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 

«F. 
675 

Lira 
Yüksek Ziraat ve Baytar mekte

bi, ziraat 245 000 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 
F. Lira 

697 Tayinat ve hayvan yem bedeli 724 445 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 
F. Lira 

735 Tayinat 2 500 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 
F. Lira 

756 Tenvir ve teshin 3 450 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 
F. Lira 

759 Bedeli icar 433 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 
F. Lira 

762 Deniz efrat ve talebelerinin iaşe 
masrafı veya bedeli, hayvan yem 

bedeli ve mahrukat 48 558 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 
F. Lira 

772 Vesaiti nakliye masrafı 1 100 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 
F. Lira 

776 Staj, tahsil ve tedavi masrafı 11 500 
Reis —'Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 
F. Lira 

821 - Maaşatı umumiye 37 000 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 
F. Lira 

828 İkramiye 3 000 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler .=. . Ka

bul edilmiştir. 
F. Lira 

829 Bedeli icar 400 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 
F. Lira 

832 Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 50 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

F. Lira 
833 Muayyenat 9 600 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

F. Lira 
834 Melbusat ve muytabiye 1 680 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 
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F. Lira 

735 Levazımı sıhhiye 410 
Reis — Kabul edenler . . /Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 
( Birinci madde tekrar okundu). 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 
MADDE 2 — Birinci madde mucibince tenzil 

edilen mebaliğden 1 704 664 lirası merbut ( 2 ) 
numaralı cetvelde gösterilen tertiplere ilâve edil
miş ve 195 000 lirası hapishanelerin 1928 ve 1929 
borçlan ve vesaiti nakliye masrafı namlarile yeni
den açılan 66, 113, 234 ve 530 uncu fasıllara tah
sisatı fevkalâde olarak konulmuştur. 

[2] Numaralı cetvel 
Lira 

30 000 
Etmiyenler . . . Ka-

F. 
184 Harcırah 

Beis — Kabul edenler . 
bul edilmiştir. 
F. Lira 

208 Masarifi gayri melhuza 3 000 
Reis — Kabul edenler ,. . . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 
F. . Lira 

215 Seyrisefaine verilecek tahsisat 260 000 
Reis — Kabul edenler , . . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 
F. Lira 

228 788 numaralı kanunun tatibkı masrafı 30 500 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 
F. Lira 

271 Masarifi muhakeme 3 000 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 
F. Lira 

372 Defatir ve evrakı matbua 3 000 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 
F. Lira 

373 Harcırah 5 000 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 
F. Lira 

378 Tamir 1 000 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 
F. Lira 

380 Polis karakollarının tamir masrafı 1 000 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 
F. Lira 

387 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 10 000 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 
F. Lira 

408 Efrat sevk masrafı •' 50 000 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 
F. Lira 

653 Muzır hayvanat ve hastalıklarla 
mücadele masarifi umumiyesi 120 000 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . ka
bul edilmiştir. 

F. Lira 
657 ttlâf edilen hayvan tazminatı 71 973 

Reis —• Kabul edenler , . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 
F. ' Lira 

698 Melbusat 149 840 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 
F. Lira 

701 Nakliyat 400 000 
Reis — Kabul edenler , . . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 
F. Lira 

709 İnşaat ve tamirat ve sabit tesisat 
masrafları 10 000 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 
F. Lira 

714 912 numaralı kanunun tatbiki masrafı 40 553 
Reis — Kabul edenler, , . . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 
F. Lira 

715 Geçen sene düyunu 394 605 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler Ka

bul edilmiştir. 
F. Lira 

718 1929 senesinde tekaüt olanlarla 912 
numaralı kanun mucibince verile

cek ikramiye karşılığı 1 512 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 
F. Lira 

742 Tayyare şehitleri tazminatı 2 500 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. * 
F. Lira 

751 Maaşatı umumiye 37 000 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 
F. Lira 

760 Harcırah 3 000 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 
F. Lira 

764 Melbusat 700 
- Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 
F. Lira 

765 Levazım ve teçhizatı harbiye ve fen
niye ve tahkimiye masrafı 40 000 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 
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F. 

766 Devri çarh 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler 

bul edilmiştir. 
F . 

767 Ecza ve malzemei sıhhiye 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler 

bul edilmiştir. 
F . 

775 Ecnebi memleketlere memuren gön
derilecek zabitan ve memurin 

harcırahları 
Reis —- Kabul edenler . . . Etmiyenler 

bul edilmiştir. 
F. 

778 işletme ve amele ücretleri 

Lira 
5 125 

.-.. Ka-

Lira 
1 000 

-.. Ka-

Lira 

25 826 
.-.. Ka-

Lira 
1 000 

Etmiyenler .-.. Ka-Reis — Kabul edenler . . 
bul edilmiştir. 

F . 
825 Mefruşat 

Reis :—- Kabul edenler 
bul edilmiştir. 

F . 
826 Levazım 

/Reis —p Kabul edenler . . 
bul edilmiştir. 

F . 
839 Tamir ve işletme 

Reis T— Kabul edenler . . . Etmiyenler 
bul edilmiştir. 

F . 
844, . İşletme 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler 
bul edilmiştir. 

F . 
66 Vesaiti nakliye masrafı 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler 
bul edilmiştir. 

F. 
113 Vesaiti nakliye masrafı 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler 
oul edilmiştir. 
F . 

Lira 
1430 

Etmiyenler .-., Ka-

Lira 
400 

Etmiyenler .-.. Ka-

Lira 
950 

.-.. Ka-

Lira 
750 

.... Ka-

Lira 
5 000 

-.. Ka-

Lira 
5 000 

-.. Ka-

Lira 234 Hapishanelerin 1928 ve 1929 borçlan 180 000 
ReİS; — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka-

DUV edilmiştir. 
F . Lira 

530 Vesaiti nakliye masarifi 5 000 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka-

>ul edilmiştir. 
( İkinci madde tekrar okundu). 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka

mi edilmiştir. 
MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu

ğberdir. 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka-

'Uİ edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya Mâ
liye Vekili memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reyinize arzediyorum. 

Efendim, yine bu mazbatada bulunan ve 1930 
senesi Seyrisefain idaresi bütçesine munzam tahsi
sat verilmesine dair olan lâyihayı müzakere ede
ceğiz. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var mı ? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etmieyn-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

1930 senesi Seyrisefain İdaresi bütçesine munzam 
tahsisat verilmesine dair kanun 

MADDE 1 — Seyrisefain idaresinin 1930 se
nesi bütçesinin ikinci faslının ikinci maddesine 
15 000 ve üçüncü maddesine 245 000 liralık mun
zam tahsisat verilmiştir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri, tarihinden mu
teberdir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler. . •. Etmiyen
ler. . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye ve iktisat Vekilleri memurdur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reyinize arzediyorum. 

2 — Ölçüler hakkında 1/324 numaralı kanım 
lâyihası ve İktisat, Dahiliye ve Bütçe Encümen
leri mazbataları [Ij 

Reis — Efendim, bu kanunun ikinci müzake
residir. 

ölçüler kanunu 
MADDEİ — Türkiyedö kullanılacak ölçüler 

için metre sistemi kabul edilmiştir. Alelûmum 
mukavele ve akitlerde fatura, ticaret defterleri, i-, 
lan ve sair ticarî evrak ve vesikalarda bu ölçülerden 
maadasının kullanılması memnudur. Bu gibi akit 
ve vesikalardaki miktarlar metre sistemi ölçülere 
göre yazılmış olmadıkça muteber değildir. Bu mad
denin hükmü şayi ile alınıp satılanlara şamil değil
dir. Bu kanunda kullanılan ölçü kelimesi tartıyı da 
ifade eder. 

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

MADDE 2 — Her nevi ölçüler bu kanun ahkâ
mı dairesinde ayarlanmış bulunacaktır. Bu mecbu
riyet sınaî müesseselerde imalât miktarlarını tesbit 

[1] Birinci müzakeresi 25 ve 3ü inci in'ikat za~ 
bıtlarındadır. 
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hususunda kullanılan ölçü ve tartılara ve demiryolu 
yük vagonlarına ve işçi gündeliklerini tesbit için 
kullanılan nakliye vasıtalarına dahi şamildir. 

Beis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Türkiye dahilinde metre sistemi 
ölçülere göre tanzim edilmemiş ölçülerin yapılması 
ve ayar edilmemiş ölçülerin satılması memnudur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4 — Aşağıdaki hususat bu kanun hü
kümlerinden müstesnadır: 

A - Metre sisteminin kabul edilmediği memle
ketlerde akit ve tanzim edilmiş olan mukavele ve 
vesikalar; 

B - Eski tapu, konturat ve senet gibi bu kanun 
ahkâmının tatbikından evvel tanzim edilmiş olan 
kayıt ve vesikalar; 

C - Para ve mücevherat imalinde ve teknik iş
lerde kullanılan aletlerle sınaî müesseselerde mün
hasıran imalâta yarayıp mamulâtın miktarını tayin 
ile münasebeti olmıyan ölçüler; 

D - Metre sisteminin kabul edilmediği memle
ketlere ticaret eşyası • ihracile müştegil ticarethane 
ve imalâthanelerde bu husus için kullanılacak 
ölçüler; 

Metre sisteminin kabul edilmediği memleketler
deki fert ve müesseselere vaki ihracat veya o 
memleketlerden yapılacak ithalât muameleleri için 
tutulacak defter ve kayitlarla bu muamelelere 
müteferri evraka metre sistemi ölçülerle beraber 
diğer ölçüler de işaret olunabilir. 

E - Ecnebi memleket muvaredatından henüz 
gümrüklenmemiş ticaret eşyası; 

F - Kıymeti eskiliğinden ibaret olup ölçü olarak 
kullanılmıyan antikalar 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5 — 1889 tarihinde Pariste mün'akit 
beynelmilel konferansta kabul edilmiş olup Fransa-
da Sevr kasabasında muhafaza edilmekte olan metre 
ve kilogram prototiplerinden alınacak platin irid-
yomdan mamul ölçü örnekleri Türkiye için dahi u-
zunluk ve ağırlık esas ölçüleridir. Bu örnekler husu
sî bir mahalde ve diğer memlektlerdeki emsali gibi 
muhafaza olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6 — Beynelmilel metre prototipinin 
buzun eridiği hararet derecesinde nihayet çizgileri 
arasındaki mesafe bir metredir. Uzunluk ölçüsü 
olan metreden satıh ölçüsü olarak metre murabbaı 
ve hacim ölçüsü Olarak metre mikâbı yapılır. 

Uzunluk ölçüleri şunlardır: 
Kilometre = bin metre 
Hektometre = yüz metre 

Dekametre = on metre 
Met^e = esas ölçü 
Desimetre = metrenin onda biri 
Santimetre = metrenin yüzde biri 
Milimetre = metrenin binde biri 
Mikron = metrenin milyonda biri 

Satıh ölçüleri şunlardır: 
Kilometre murabbaı = bir milyon metre murab

baı 
Hektometre murabbaı - Hektar = on bin metre 

murabbaı 
Dekametre murabbaı - Ar = yüz metre murab

baı 
Metre murabbaı-Santiar = esas ölçü 
Desimetre murabbaı = metre murabbaınm 

yüzde biri 
Santimetre murabbaı = metre murabbaınm 

on binde biri 
Milimetre murabbaı = metre murabbaınm mil

yonda biri 

Hacim ölçüleri şunlardır: 
Kilometre mikâbı = bir milyar metre mikâbı 
Hektometre mikâbı = bir milyon metre mikâbı 
Dekametre mikâbı = bin metre mikâbı 
Metre mikâbı = esas ölçü 
Desimetre mikâbı = metre mikâbının bin par

çasından biri v 
Santimetre mikâbı = metre mikâbının bir mil

yon parçasından biri 
Milimetre mikâbı = metre mikâbının bir mil

yar parçasından biri 
Reis — Kş,bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 

MADDE 7 — Akıcı maddelerin tartılmasında 
litre kullanıljr. Litre bir kilogram taktir edilmiş 
suyun + 4 djerecede ve bir atmosfer hava tazyiki 
altındaki hacimdir. 

Litre esasından ahnan öl§üler şunlardır: 
Kilolitre F= Bin litre 
Hektolitre = Yüz litre 
Dekalitre j = On litre 
Litre = Esas ölçü 
Desilitre j= Litrenin onda biri 
Santilitre; = Litrenin yüzde biri 
Mililitre p Litrenin binde biri 
Kilolitre [metre mikâbına, litre desimetre mi

kâbına, milil|tre santimetre mikâbına muadildir. 
Reis — Kjabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 

MADDE 8 — Bir kilogram beynelmilel kilo 
gram prototibinin ağrrlrğıdır. 

Ağırlık ölçüleri şunlardır: 
Ton = bin kilogram 
Kental •= yüz kilogram 
Kilogram = esas ölçü 
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Hektogram = kilogramın onda biri 

' Dekagram = kilogramın yüzde biri % 
Gram — kilogramın binde biri 
Desigram = gramın onda biri 
Santigram = gramın yüzde biri 
Miligram = gramın binde biri 
Kuyumculukta kıymetli taşlar ve emsalinin 

tartılmasında kullanılan iki desigram ağırlığına 
( K ı r a t ) denilir. 

Reis — Kabul edenler . . . Btmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 'i 

MADDE 9 — Zaviye vahidi kaim zaviyedir 
Kaim zaviye, müsavi mücavir zaviyeler hasıl 

etmek üzere bir birini kateden iki müstakim ara
sındaki zaviyedir. 

Kaim zaviyenin yüzde biri ( Grad) namını 
alır. Grad'in eczası şunlardır. 

Grad dakikası: grad 'in yüzde biri. 
Grad saniyesi: grad'in yüzde biri 
Kaim zaviyenin şu eczası dahi kullanılabilir. 
Derece: kaim zaviyenin doksanda biri 
Dakika: derecenin altmışta biri 
Saniye: dakikanın altmışta biri 
İktisat E. M. M. Ali Riza B. (Mardin) — Kı

rat dakikası kırat ' in yüzde biri, kırat saniyesi 
dakkanın yüzde biri suretinde tashihi rica olunur. 

Reis — Maddeyi bu tashihle reye arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Kesafet vahidi, bir metre mi
kâbının kütlesi bir ton olan cismin kesafetidir. 
Ticarî muamelelerde alkol ile saf su mahlutları
nın alkoometri derecesini ifade etmek üzere 
Gey - lüsak'ın santezimal alkoa metresinin + 15 
derece sühunette gösterdiği dereceler kullanıla
bilir. 

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

MADDE 11 — Zaman vahidi, saniyedir. 
Saniye vasati yevmi şemsinin 86 400 de biri

dir. 
Saniyenin ez'afi şunlardır: 
Dakika: altmış saniye 
Saat: altmış dakika 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . kabul 

edilmiştir. 

MADDE 12 — Mihanik vahitleri: 
Kuvvet vahidi, stendir. 
Sten, bir tonluk kütleye bir saniye zarfında 

bir metrelik sürat tehavvülü veren kuvvettir. 
Muvakkaten kuvvet vahidi olarak ( Kilogram -

vezin ) kullanılabilir. Kilogram vezin, bir kilo
gram kütle üzerine tesir eden arz cazibesinden 
ibarettir ve tatbikatta 0,98 stene müsavi olacaktır. 

Kudret vahidi, kilojuldür. 
Kilojul, tatbik noktasını, kendi istikametinde 

bir metre kadar yürüten bir stenlik kuvvetin yap
tığı iştir. 

Kilojulün eczası : Hektojul: 1/10 Kilojul 
Ju l : 1/1000 kilojul 
Kudret vahidi olarak ( kilowatt - saa t ) ( Hek-

towatt - s aa t ) , ( watt - s aa t ) dahi kullanılabilir. 
Kilowatt - saat, bir kilowattlık takatin bir saat 
zarfında yapmış olduğu iştir ve 3 600 kilojule 
muadilidir. Hektowatt - saat, 3 600 hektojul, 
watt - saat, 3 600 juldür. 

Muvakkaten kudret vahidi olarak (kilo
gram - metre ) kullanılabilir. Kilogram - metre 
tatbik noktasını, kendi istikametinde, bir metre 
kadar yürüten bir kilogram - veznin yaptığı iştir. 
Tatbikatta kilogram - metre 0,0098 kilojule mü
savi alınacaktır. 

Takat vahidi, kilowattır. 
Kilowatt, bir saniye zarfında bir kilojullük iş 

hasıl eden takattir. 
Kilowattın eczası şunlardır: 
Hektowatt: 1/10 kilowatt 
Wat t : 1/1000 kilowatt 
Muvakkaten takat vahidi olarak buhar beygi

ri ( beygir kuvveti ) kullanılabilir. 
Tatbikatta buhar beygiri, saniyede 75 kilo

gram - metreye ve 0,735 kilowatta müsavi alına
caktır. 

Tazyik vahidi, piyezdir. 
Piyez,bir metre murabbaı satıh üzerine munta

zaman yayıldığı takdirde bu satıh üzerinde bir 
stenlik tesir hasıl eden tazyiktir. Piyezin eczası 
ve ezafı aşarî usul üzere teşkil olunur. 

Muvakkaten tazyik vahidi olarak ( kilogram 
santimetre murabbaı) veya ( sınaî atmosfer ) 
kullanılabilir. Tatbikatta bu vahit 0, 98 hektopi-
yeze müsavi alınacaktır. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 13 — Elektrik vahitleri : 
Mukavemet vahidi, beynelmilel ohmdur. Ohm 

kütlesi 14,4521 gram, maktaı sabit ye uzunluğu 
106,300 santimetre olan bir civa sütununun saf 
buzun normal atmosfer tazyiki altındaki zeveban 
sühunetinde gayri mütehavvil bir elektrik cereya
nına karşı arzeylediği mukavemettir. 

Cereyan vahidi, beynelmilel amperdir. Amper, 
gümüş nitratının saf sudaki mahlûlünderı geçtiği 
vakit saniyede 0,00111800 gram gümüş teressup 
ettiren gayri mütehavvil cereyandır. 

Potansiyel farkı veya elektromotris kuvvet 
vahidi, volttur. Volt, mukavemeti bir ohm olan ve 
üzerinden bir amperlik gayri mütehavvil cereyan 
geçen nakilin uçları arasındaki potansiyel far
kıdır. 

Volt, Londra konferansında tarif edilen bey
nelmilel volt ile de temsil edilebilir. Beynelmilel 
volt, kadmiyom sülfatı ile yapılmış weston pilinin 
20 derecelik sühunetteki elektromotris kuvvetinin 
1/1,01830 kesridir. 

Elektrik miktarı vahidi, kulondur. Kulon, gay
ri mütehavvil ve bir amperlik bir cereyanın bir 
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saniye zarfında nakleylediği elektrik miktarıdır. 

Kulon beynemilel kulon ile de temsil edilebilir, 
Beynelmilel kulon, 0,00,111800 gram gümüş teres-
süp ettiren elektrik miktarıdır. 

Elektrik miktarı vahidi olarak (amper - saat) 
dahi kullanılabilir. Amper - saat, bir amperlik 
gayri mütehavvil cereyanın bir saat zarfında nak
leylediği elektrik miktarı yani 3600 kulondur. 

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

MADDE 14 — Hararet vahitleri: 
Sühunet vahidi, santigrat derecesidir. 
Santigrat derecesi, 240 dereceden yüksek olan 

Sühunetler hakkında, sabit hacim altında bulunan 
bir hidrojen kütlesi tazyikinin - sühuneti erimekte 
bulunan buzun sühunetinden (0°) normal atmos
fer tazyiki altında kaynamakta bulunan saf su
yun sühunetine (100°) geçtiği zaman maruz kala
cağı tazyik tezayüdünün yüzde birini hasıl edebi
lecek bir sühunet tahavvülü ile temsil ve ifade 
olunur. 

Hararet miktarı vahidi, termidir. 
Termi, harareti mahsusası, 15 santigrat dere

cesinde ve 1, 013 hektopiyeze muadil alınan nor
mal atmosfer tazyiki altında bulunan suyun hara
reti mahsusasına müsavi olan bir cisimden bir ton 
miktarının sühunetini bir derece yükseltmek için 
icap eden hararet miktarıdır. 

Terminin binde birine, (mili termiye) büyük 
kalori, ve milyonda birine, (mikro termiye) de 
küçük kalori namları verilebilir. 

Frigorifik sanayiinde kaldırılan hararet (Fri-
gori) ile ifade olunabilir. Frigori, kıymeti mutla-
kaca bir mili termiye müsavidir. 

Beis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 15 — Ziya vahitleri: 
Ziya şiddeti vahidi, aşarî mumdur. 
Aşarî mum, vyolün yirmide biridir. Viyol ise 

tesallüp sühunetinde bulunan platin sathı üzerin
de dili bir santimetreye müsavi olarak alınan bir 
murabbaın teşkil eylediği ziya menbaının nazım 
istikametindeki ziya! şiddetidir. 

Ziyaî seyelân vahidi, lümendir. 
Lümen, şiddeti bir aşarî mum, ebadı namüte

nahi küçük ve muntazam olan bir ziya menbaın-
dan, merkezi menba ve nısıf kutru bir metre bulu
nan bir küre sathından bir metre murabbaı kesen 
mücessem zaviye dahilinde ve bir saniye zarfında 
inşia eden seyelândır. 

Tenevvür vahidi, lükstür. 
Lüks, üzerine muntazaman dağılmak şartile 

bir lümenlik seyalân alan bir metre murabbaı sat
hın tenevvürüdür.' 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 16 — Optik sisteminin takati, metre 
ile ifade olunan mihrak buutların makûsudur. 
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Mihrak buudu bir metre olan sistemin takatine 
bir (diyoptri) denir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 17 — ölçüler üç suretle muayene ve 
ayar olunur: 

1 - İlk muayene 
2 - senelik muayene 
3 - Ansızın yapılan muayene. 
Ancak elektrik, su, gaz ve emsaline ait ölçü

lerin tetkik ve muayenesi zamanlan nizamname 
ile ayrıca tayin olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 18 — îlk muayene, ölçülerin bu kanu
nun tatbikini müteakip ithalinde veya imal veya 
tamiri halinde yapılır. 

Senelik muayene, her iki sene başında bu ka
nunun ikinci maddesi mucibince ayarlanması lâ
zım gelen ölçüler için sıra ile ve umumî şekilde 
yapılan muayenedir. 

Ansızın .muayeneler, salâhiyettar memurların 
göreceği lüzum veya vuku bulan şikâyet üzerine 
ticaret muamelâtını sektedar ve alâkalarını ızrar 
etmiyecek şekilde yapılır. 

İlk muayene İktisat Vekâleti tarafından ve se
nelik ve ansızın muayeneler belediyeler tarafından 
yapılır. Ancak ölçünün cins veya muayenenin 
şekli itibarile belediyelerce tedarik olunamıyacak 
fennî vasıtalara ihtiyaç gösteren muayenelerde 
İktisat Vekilliğine aittir. Muayenenin nasıl yapı
lacağı nizamnamede tayin olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 19 — Muayene ve ayar edilecek ölçü
lerin umumî surette muayene yerine getirilmesi 
lâzımdır. Ancak bir yerden diğer yere götürül
mesi güç ve masraflı olan ölçülerin bulundukları 
yerlerde muayeneleri caizdir. Bu takdirde yapıla
cak muayene masrafı nizamnamede münderiç ta
rife dairesinde müessese sahibine ait olur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 20 — Türkiye dahilinde bir yerde mu
ayene ve ayar edilerek damgalanmış olan bir ölçü 
senelik muayeneler arasında geçecek müddet için
de diğer bir yere götürüldüğü takdirde tekrar 
muayenesine ve damgalanmasına lüzum yoktur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 21 — Bu kanunda yazılı olan ölçüler 
ancak nizamnamede zikrolunan gümrüklerden r|-
hal olunabilirler. 

Bu gibi ölçüler gümrükte iken sahibinin müra
caatı tarihinden itibaren sekiz gün zarfında ilk mu
ayeneleri yapılarak doğru oldukları takdirde dam
galanır. Muayene neticesinde doğru çıkmadıkları 
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anlaşılanların geçirilmelerine müsaade olunmaz 
ve on beş gün içinde geldikleri yere iade edilme* 
dikleri takdirde müsadere, olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kar 
bul edilmiştir. 

MADDE 22 — îlk ve senelik muayenelerde 
doğru oldukları anlaşılan ölçüler üzerine, damga
lanmağa müsait oldukları takdirde, damga ve se
ne işaretleri konulur. 

Doğru olmıyan ölçüler her nerede ve kimin 
elinde bulunursa bulunsun muayene memurları 
tarafından kullanılmaktan menedilir. Bu Ölçüleri 
kullananlar hakkında 24 üncü madde hükmü tat
bik olunur. 

Re i s— Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 23 — Türkiye Hükümeti beynelmilel 
ölçüler bürosuna iştirak eder. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 24 — Bu kanunda yazılı olan ölçüler
den maadasını kullanan kimseler hakkında on li
radan otuz liraya ve bu kanuna göre muayene 
edilmemiş veya damgalanmamış veyahut bu ka
nuna göre doğru olmıyan ölçüleri kullanan veya 
bu kanunda yazılı ölçüleri kanun ve nizamname 
ahkâmile tayin olunan şekil ve surette kulİanmı-
yan kimseler hakkında on liradan yüz liraya ka
dar para cezası hükmolunur. 

Bu maddede yazılı suçların tekerrürü takdirin
de iki misli ceza alınır veya üç aya kad,ar hafif 
hapis cezası hükmolunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 5 — Bu kanunun 24 üncü madde
sinde yazık suçların vukuunda filin mahiyetini 
açıkça ihtiva etmek üzere bir mazbata yapılarak 
mazbatayı yazan memur, suçu işliyen kimse ve bir 
şahit tarafından imza ve müddei umumiliğe tevdi 
edilir. Bu mazbatalar aksi isbat edilmedikçe mu
teberdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 26 — Bu kanunun ahkâmının tatbiki 
için bir nizamname yaptiır. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . ' .. Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 27 — Mesahat, evzan ve ekyali cedi-
deye dair 1285 tarihli kanunla bu kanunun ahkâ
mına mugayir olan diğer hükümler mülgadır. 

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

MADDE 2 8 — Bu kanunun ahkâmı 1933 sene* 
si kânunusanisinin 1 inei gününden itibaren tatbik 
olunur. 

Re i s— Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 29 — Bu kanunun tatbikma Adliye, 
Dahiliye, Maliye ve İktisat Vekilleri memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler .... Ka
bul edilmiştir. 

Efendim; bir tadilname var, okunacaktır: 

YÜKSEK REİSLİĞE 
ölçüler kanununda, bazı maddelerde aşağıya 

derç eylediğim tadilâtın yapılmasını arz ve teklif 
ederim efendim. 

Konya 
Kemal Zaim 

Bazı tabirlerin daha fennî bir şekil alabilmesi 
için: ç 

Madde 1 - de ( Türkiyede kullanılacak ölçüler 
için metre sistemi) yerine ( Türkiyede kullanıla
cak ölçüler için aşarî metre sistemi denilmesi, 

Madde 1 - de ( Vesikalardaki miktarlar metre 
sistemi ölçülere göre ) yerine ( vesikalardaki mik
tarlar metre sistemi ölçülerine göre ) denilmesi. 

Madde 2 - de (Her nevi ölçüler bu kanun) yerine 
( Her nevi «lçü âletleri bu kanun) denilmesi. 

Madde 3 - te ( Türkiye dahilinde metre sistemi 
ölçülere göre ) yerine ( Türkiye dahilinde metre 
sistemine göre denilmesi; 

Madde 3 - te ( Tanzim edilmiş ölçülerin yapıl
ması ye ayar edilmemiş ölçülerin satılması) yerine 
(Tanzim edilmemiş ölçü âletlerinin yapılması ve a-
yar edilmemiş ölçü âletlerinin satılması ) denil
mesi. 

Prototiplerin platin ve iridyum halitasından 
yapılmış numunelerinin tedariki ağır fedakârlık
lara mal olacaktır. Münasip bir halitadan yapıl
mış numunelerin alınabilmesini mümkün kılmak 
için 5 inci maddedeki ( Platin iridyum ) tabirinin 
tayyedilmesi. 

Madde 6 - da ( Buzun eridiği hararet derece
sinde yerine ( buzun eridiği sühunette ) denil
mesi ve yine bu maddede ( Uzunluk ölçüsü olan 
metreden satıh ölçüsü olarak metre murabbaı ve 
hacim ölçüsü olarak metre mikâbı yapılır.) yerine 
(uzun luk ölçüsü olan metreden . . . . . . . metre 
mikâbı alınır) denilmesi. 

Madde 7 - de (Akıcı maddelerin tartılmasında) 
yerine ( Akıcı maddelerin ölçülmesinde) denilmesi 
ve ayni maddede ( + 4 derecede ve bir atmosfer 
hava tazyiki altında ) yerine ( Azamî kesafetinde 
ve normal atmosfer tazyiki altında .) denilmesi. 

Yeni ilâveler dolayısile kanunun tensiki itiba-
rile daha eyi bir şekil alabilmesi için 7 inci mad
denin 8 inci madde olarak 8 inci maddenin de 7 
inci madde olarak yazılması. 

Madde 8 - de (Bir kilogram, beynelmilel kilo
gram prototipinin ağırlığıdır ) yerine ( Bir kilo-
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gram, beynelmilel kilogramın kütlesidir ) denil-

«mesi; " 
Ayni maddede ( Ağırlık ölçüleri şunlardır ) 

yerine ( Kütle ölçüleri şunlardır ) denilmesi. 
,j tktısat Encümeni M. M. Ali Riza B. (Mardin)— 

Efendim* Konya Mebissu Kemal Zaim Beyefendi
nin tadil teklifleri bir takım kelime tadilâtından 
ibaret olup -esasa dokunur mahiyette değildir. Yal
nız, beşinci maddedeki ölçü örneğinin platin irid
yumdan başka bir halitadan yaptırılması teklif 
olunuyor ki bü, hüküm itibarile bir değişikliktir. 
Encümenimiz, her iki tadilâtı da kabul ediyor. 

Beis — Encümen gerek kelime tashihatını ve 
gerekse hıı •. tadili kabul etmektedir. 

Eâmil B. ( i z m i r ) — Efendim; ölçüler kanu
nu şimdi kabul buyruldu. Fakat kanun okunurken 
de anlaşıldığı veçhile bunda bir çok ıstılahat ve ta-
biratı fenniye vardır. Bunun anlaşılması da haki
katen çok müşküldür. Sonra bu pazarlarda, piyasa
larda, belediyelerde; elektrik fabrikalarında, su şir
ketlerinde ve sair yerlerde tatbik olunacak ve bel
ki, de'bunların bjr kısmı mekteplerimizde çocukları
mıza gösterilecektir. Bunun için bendeniz İktisat 
Vekâletinden rica ederim. Yapılacak nizamnameye 
bir tarifname ilâve etsin ve bu suretle kanunun an
laşılmasını temin etsin. (Handeler) 

Reis — Efendim, Kanunun heyeti umumiyesi-
ni Kemal Zaim Beyin teklifi ve encümenin 
kabul ettiği tadilât ile reye,arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kanun kabul edilmiştir. 
Evvelki kanunlara rey vermiyen zevat var mı? 

Rey toplama muamelesi hitam bulmuştur. 
3 — Hali harpte bulunan ordular yaralılarının 

tekvini iztirap ve İslahı halleri ve üseraya yapıla
cak n^uamele hakkındaki mukavelenamelerin tasdi-
fcına dair 1/745 numaralı kanun lâyihası ve Millî 
Müdafaa ve Hariciye Encümenleri mazbataları,[İl 

Beis — Efendim, bu lâyihanın müstaceliyetle 
müzakeresini kabul edenler.'.'. Etmiyenler... Ka
bul? edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var mı ? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmiyen-, 
ler . . .Kabul "edilmiştir." • 

Hali harpte bulunan ordular yaralılarının tehvini 
iztirap ve ıslahı halleri ve üseraya yapılacak mu
amele hakkında 1 temmuz 1929 tarihinde Cenevrede 
in'lkat çden siyasî konferans tarafından ihzar ve 
27 temmuz 1929 da imza olunan iki adet mukavele 

ile bir senedi nihainin tasdikma dair kanun 
MADDE 1 — Hali harpte bulunan ordular ya

ralılarının tehvini iztirap ve İslahı halleri ve üse
raya yapılacak muamele hakkında 1 temmuz 1929 
tarihinde Cenevrede in'ikat eden siyasî konferans 
tarafındandhzar ve 27 temmuz 1929 tarihinde «imza 

[1] 112 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

olunan iki kît'a mukavelename ile bir senedi nihaî 
kabul ve tasdik olunmuştur. 

Beis — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kjabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri-tarihinden mu
teberdir. 

"Beis— Kabul edenler... .Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmının icrasına 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur.' 

Beis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reye arzediyorum. 

4 — Türkiye Cünûmriyeiüe îtalya Ktrallığı 
arasında akit ve imza ulunan konsolosluk mukavele
sinin tasdiki hakkında 1/750 numaralı kanpnlâyi-
hasıve Hariciye. Encümeni mazbatası.fil 

Beis — Müstaceliyetle * müzakeresi teklif edili
yor. ; 

- Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen yar mı ? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti ile'İtalya Kıralhğı arasmda akit 

ve imza olunan konsolosluk mukavelesinin tasdiki 
hakkında kanun 

MADDE 1 — Türkiye Oümhuriyeti i ile İtalya 
Kırallığı arasında 9 eylül 1929 tarihinde Romada 
imza edilmiş olan konsolosluk mukavelenamesi ve 
merbutu protokol kabul ve tasdik edilmiştir. 

Beis— Kabul edenler...Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — işbu kanun »esri tabibinden mu
teberdir. , • , 

Beis — Kabul edenler . . . Etmiyenler , . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — İşbu kanunun icrasına Hariciye 
Vekili memurdur. 

( Beis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reye arzediyorum. 

4 — 1336 senesinden 1929 senesi nihayetime ka
dar yapılan sarfiyattan mahsubu yapılmvyan me-
baUğ hakkında 1/875 numaralı kamım, lâyihası ve 
Bütçt Encümeni mazbatası [2] 

[1] 109 numaralı -matbua zaptm somma mer
buttur. 

[2] 114 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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i Reis — Müstaceliyetle müzakeresi teklif edili

yor. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . .Kabul edil
miştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz iştiyen var 
mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler.., Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

1336 senesinden 1929 senesi nihayetine kadar mah
subu yapılmıyan sarfiyatın sureti mahsubuna dair 

kanun 
MADDE 1 — 1336 senesinden 1929 malî se

nesi nihayetine kadar umumî bütçeden avans su-
retile yapılan sarfiyattan şimdiye kadar mahsup 
muamelesi yapılmıyan mebaliğ, bütçelerinde kar
şılığı olmak şartile 1930 - 1931 seneleri bütçele
rinde (1336 - 1929 seneleri mahsubatı) namile a-
çılacak bir fasıldan mahsup olunur. Bu suretle 
mahsubu icra kılınan mebaliğ tahsisat olarak mah
sup edildiği sene bütçesine ilâve olunur. 

Abdülmuttalip B. (Malatya) — Encümen iza-
h at versin efendim. 

Bütçe Encümeni M. M. Ahmet Remzi B. (Gazi 
Antep) — Efendim, bu madde, avans olarak alın
mış ve şimdiye kadar hesabı getirilerek mahsurbu 
yapılmamış olan sarfiyatın, bütçe tahsisatını kabart
madan mahsubunun temin edilmesi maksadile konul
muştur. Muhtelif muamelât ve muhtelif hesabata ta
allûk eder. Harcirah gibi, hariciye memurlarına 
verilen diğer maaş gibi avans mahiyetinde yapıl
mış sarfiyatın mahsubundan ibarettir. 

Reis — Başka mütalea var mı efendim? (Ha
yır sesleri) Birinci maddeyi kabul edenler . . . Et
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — İktisat Vekâletinin 1341 senesi 
bütçesinden, seyyar sergi masrafı için avans olarak 
verilip 1926 senesinde sarf olunan mebaliğin dahi 
1341 senesindeki tahsisatı karşılık tutulmak sure-
tile birinci madde mucibince mahsubu icra kılınır. 

İsmet B. (Çorum) — Reis Beyefendi, bir sual 
sormama müsaade buyurur musunuz? 

Reis — Buyurunuz efendim. 
ismet B. (Çorum) — Efendim; bu maddedeki 

avanslar birinci maddede zikredilen müddetler 
dahilindedir. Binaenaleyh bunun için ayrıca bir 
madde tedvinine hacet var mı idi? Maliye Vekili 
Beyden soruyorum. 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çan
kırı) —Efendim, kanunla avans verildiği zaman
larda mahsubu bilâhare ve muayyen bir zaman 
dahilinde yapılır. Meselâ banknot ihracı hakkında 
verilmiş blan müsaade de böyledir. Evvelâ masraf 
yapmışız, muamelâtı tebdiliyeyi ondan sonra icra 
etmişizdir. 

İsmet B. (Çorum) — Bendeniz üçüncü madde 
hakkında soruyorum efendim. İkinci maddedeki 
avans, meselâ 1341 senesi bütçesine dahil olan 
tahsisattan sarf edilmiş olan avanstır. Bu ise bi
rinci maddede zikredilen müddetler dahilindedir. 
Bunun için ayrıca bir madde koymağa neden lü

zum gördünüz? 
Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çan-

km) — Sergi dolaştığı zaman muamele .yapılma
mıştır. 

Onun için esasen tahsisatı 1341 bütçesinden 
verdik, 1927 de muamelesini yaptık. 

İsmet B. ( Çorum ) — Senesi bütçesine mevzu 
olan tahsisatın senenin hitamından sonra sarfe-
dilmemesi lâzım gelir, halbuki tahsisat senenin 
hitamından sonra, yani 1927 senesinde sarfedil-
miştir. Binaenaleyh bu sarf i vekil Beyefendi ka
nunî buluyorlar mı bulmıyorlar mı? 

Maliye Vekili Abdülhalik B.'— 1341 senesinde 
bu para verilmiştir. Fakat o zamandan beri bir 
sene geçmiştir, bu mesele sanflar hakkındadır. 

İsmet B. ( Çorum ) — Tahsisat senesi geçtikten 
sonra avansın mahsubu yapılır mı? Yani bunu mu-
vafıkı kanun buluyor musunuz? (Gürültüler). 

Reis — Maddeyi reye koyiyorum. Kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . .Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — 701 numaralı kanun mucibince 
evrakı natiyenin tebdili için tahakkuk ve tediye 
olunan 1 803 820 liranın bütçeye mevzu tahsisa
tına bakılmaksızın 1930 senesi bütçesinde bir ta
raftan tahsisat ve diğer taraftan masraf kaydi icra 
olunur. 

İsmet B. ( Çorum ) — Efendim, bu maddede 
( mahsubu ) kaydı görülüyor ve maddede ( büt
çeye mevzu tahsisatına bakılmaksızın) deniyor. 
Aceba bütçesindeki tahsisat ne kadardır? 

Maliye Vekili Abdülhalik B. — Bir milyon li
radır. 

İsmet B. ( Çorum ) — Burada 1 800 000 lira
dır. 

Maliye Vekili Abdülhalik B. -^ Tetkik buyurur
larsa tahsisat verildiği zaman masraf nex suretle 
olmuştur, bunu göreceklerdir. BİT milyon olarak 
tahsisat verilmiştir. Fakat muamele devam etmiş
tir ve hakikî sarfiyat bundan ibarettir. 

İsmet B. ( Çorum ) — Efendim; maddenin so
nunda bir taraftan tahsisat diğer taraftan da mas
raf kaydı yapılır, deniliyor. Halbuki bütçeye 
tahsisat konuluyor, fakat masraf kaydı burada 
varit olamaz. Bütçeye bir taraftan tahsisat diğer 
taraftan da masraf kaydolunur cümlesinin 
manası olamıyacağı zannındayım. Bunu encümen
den soruyorum. 

Hakkı Tank B. (Giresun) — Efendim, bir 
milyon sekiz yüz bin liralık masrafnf müfredatı
nı söylermisiniz? 

Bütçe Encümeni M. M. Ahmet Remzi B. (Ga
zi Antep) — Masraf yapılmıştır efendim. Müba
dele hakkında salâhiyet verilirken icap eden mas
rafların yapılmasına da mezuniyet verilmişti. Tah
sisat bir milyondu, sekiz yüz bin lira fazla sarfi
yat olmuştur. Mübadele esnasında kanunen me
zuniyet almağa imkân bulamıyan Hükümet şimdi 
hem tahsisat, hem de sarfiyat mezuniyetini birden 
istiyor. 
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Talat B. (Ankara) — Buna tahtında müstetir 

mezuniyet denir. 
îsmet fe. (Çorum) — Efendim; sekiz yüz bin 

liranın sureti sarfı hakkmda Vekil.Bey izahat 
verdiler. Bendeniz bunu sormuyor^.-vMâdd«rjin-
metninde bir cümle var, bir taraftan bütçeye tah
sisat vazedilir, diğer taraftan masraf kaydedi
lir. Bunun manası yoktur, mahsup muamelesi de
mektir. Bendenizce bu zaittir. 

Süleyman Srrn B. (Yozgat) —Muameleyi mü-
eyyit bir ibaredir. 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çan
kırı) — Efendim, mübadelei evrak için verilmiş 
olan salâhiyete göre doğrudan doğruya komisyon 
masraf yapacaktır. Evrakı şöyle ve böyle getire
cek ve değiştirecektir ve îcra Vekilleri Heyeti ka-
rarile mübadele komisyonuna verilen salâhiyet-
namede masraf mübadele komisyonu tarafından 
yapılacaktır denmiştir. Bunun parası, artan para
dan çıkmıştır. Evrak mübadelesi yapıldıktan son
ra bankanın verdiği hesaba göre, masraf bir mil
yon küsur* liradır. Bunun defterlerimize geçebil
mesi için, fazla olan kısım için tahsisat almak lâ
zımdır. 
\ Hakki Tank B. (Giresun) — Efendim, bu bir 

milyon sekiz yüz bin liranın müfredatı hakkında 
izahat verirler mi? 

»Maliye Vekili Abdülhalik B. — Efendim, bun
ların ayrı ayrı erkammı şimdi arzedemiyeceğim, 
eğer müsaade buyurulursa ikinci celse için sahih 
erkamı getireyim ve huzurunuzda arzedeyim. 
(Güzel sesleri) 

Hakkı Tank B. (Giresun) — Bendenizce bun
dan Meclisin malûmattar olmasında faide vardır. 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. ( De
vamla ) Bu kanunun, behemehal şimdi çıkması 
icap eden bir kanun halinde telâkki etmiyoruz. 
Komisyonun sarfettiği hakikî erkamı gelecek cel
sede size arzedebilirim. 

Beis — O halde tehir ediyoruz. 
Eey vermiyen var mı efendim? 
Bey toplama muamelesi bitmiştir. 
'6 — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Bey ve arka

daşlarının; Konya Mebusu merhum Musa Kâzım 
Beyin çocuklarının meccanen tahsillerinin temini 
hakkında 2/143 numaralı kanun tektifi ve Bütçe 
Encümeni mazbatası ile Rize Mebusu Atıf B. ve 
seksm sekiz arkadaşının; Eskişehir Mebusu mer
hum Sait Beyin çocuklarının tahsil masrafının Hü
kümetçe tesviyesi hakkında 2/145 numaralı kanun 
tekUfi [1] 

Reis — Müstacelen müzakeresi teklif ediliyor. 
Müstacelen müzakeresini kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var mı? 
Fil 117 numaralı matbua zaptın sonuna mer

buttur, 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmiyen-
le r . . . Kabul edilmiştir. 

Konya Mebusu merhum Musa Kâzım Efendinin 
çocuklarının hükümetçe resmî liselerde meccanen 

tahsil ettirilmesine dair kanun 
MADDE 1 — Konya Mebusu Musa Kâzım E-

fendinin oğulları Ahmet, İhsan ve Orhan Efendi
ler Hükümetçe resmî leylî liselerde meccanen okut
turulur. 

Süleyman Sim B. (Yozgat) — Efendim, ben
deniz encümende bulunamadığım için istizah et
mek mecburiyetinde kaldım. Liselerde meccanen 
tahsile ait kanunu mahsus vardır. Bu kanun ona 
zeyil midir, yoksa fevkalâde bir kanun mudur? 

Bütçe Encümeni Mazbata Muharriri Ahmet 
Remzi B. (Gazi Antep) — Efendim» bundan evvel 
takdim olunmuş bir takriri Heyeti Celileniz tasvi-
ben encümeninize havale buyurdunuz. Tasviben 
havale Duyurulduğu için encümen tasvibi ve >ta-
baiyetle bu kanunu fevkalade olarak sevk et
miştir. 

Süleyman Srrn B. ( Yozgat) — Efendim, 
fevkalade imtiyaz demektir. İmtiyaz ise teşkilâtı 
esasiyede yoktur. 

Dr. Fuat B. (Kırklareli) —Esas teklifte kızı 
4a vardır. Encümen kızını çıkartmıştır. Bendeniz 
kızının da ithalini rica edrim. 

Besim Atalay B. (Aksaray) — Kızı da alın-
mayıversin, işte üç çocuğu okuyacaktır. ^ 

Dr. Fuat B. ( Kırklareli) ~- Efendim, esasen 
erkek çocuğunun birisi tahsil sinnine vasıl olma
mıştır. Kızının da behemehal ithalini rica ederim, 
Çünkü kerintesi tahsil çağındadır. • 

Reis — Bir takrir vardır, okunacaktır. 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Eskişehir Mebusu sait Beyin bir oğlunun mec
canen tahsili için verilen yüz imzalı takrir Bütçe 
Encümeninde kalmıştır. Müzakere edüen bu lâyi
hanın birinci maddesinin şu şekilde olmasını ar* 
zeyleriz. 

Ordu Rize 
tsmail Atıf 

MADDE 1—Konya Mebusu. Musa Kâzım Efen
dinin oğulları Ahmet, İhsan ve Orhan Efendilerle 
Eskişehir Mebusu Sait Beyin oğlu Şükrü Efendi 
Hükümetçe resmî leylî liselerde meccanen okut
turulur. 

Reis -r- Efendim bu müstakil bir takrirdir. En
cümen iştirak ediyor mu? 

Bütçe Encümeni M. M. Ahmet Remzi B. — He-
yeiti Umumiye bilir. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Musa Kâzım Efendinin., kerimesinin de ithal 

edilmesini teklif ederim. 
Çanakkale 
Ziya Gevher 

Reis «— Efendim; takriri nazarı dikkata alan-
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l a r . . . Almıyanlar . . . Musa Kâzım Beyin kızının 
da kanuna ithali anlaşılmadı efendim. Takriri na
zarı dikkata alanlar lütfen ayağa kalksınlar. 
Almıyanlar . . , Takrir nazarı dikkata alınmıştır. 

Efendim, encümen Sait Beyin oğlu hakkındaki 
takrire ne diyor? 

Bütçe Encümeni M. M. Ahmet Remzi B. (Gazi
antep ) — Heyeti Umumiye bilir efendim. 

Süleyman Sırn B. (Yozgat ) — Efendim, de
min arzettim. Liselere meccanen talebe kabulü 
hakkında bir kanunu mahsus vardır. Bu kanun 
mevcutken fevkalade çıkan bu kanundan sonra 
istisnaî olarak bu efendiler bilâsüal velacevap mı 
alınacak, yoksa bunlara da o kanunu mahsus mu 
tatbik edilecek1? Maarif Vekili Beyden soruyorum. 

Maarif Vekili Esat B. (Bursa) — Efendim, 
Süleyman Sırrı Beyf endi arkadaşımızın buyur
dukları kanun 915 numaralı kanundur. Bu ka
nunda tercih suretile kimlerin en evel leylî mec
cani alınmaları lâzım geliyorsa onlar mukayyettir. 
Onların haricinde meydana gelecek olan yekûn 
belki bu vefat etmiş olan arkadaşımızın çocukla
rını almaya müsait olmıyabilir. Bu 915 numaralı 
kanun mevcutken filvaki yeniden böyle fevkalade 
suretile bir kanun yapmağa ihtiyaç yoktur. An
cak o kanunun tayin etmiş olduğu sırayı biz boza-
mayız. Eğer sırayı bozmak lâzım gelirse her halde 
böyle fevkalade bir kanunun bulunması icap eder. 
Kaç kişi müracaat edecektir, yekûn ne olacaktır? 
tabii bunu evelden tayin edemeyiz. 

Besim Atalay B. (Aksaray) — Mebus çocuk
ları meccanen okutulur diye yeni bir kanun çıka
ralım. 
Maarif Vekili Esat B. — Efendim, Besim Atalay 
Beyfendinin buyurdukları, tabii Heyeti Celilenin 
yüksek takdirine aittir. 

Süleyman Srrn B. (Yozgat ) — Reis B. •. an
laşılıyor ki ahkâmı umumiyeye göre muamele ya
pacaklardır, bu kanunun çıkması ile çıkmaması 
müsavidir. (Hayır, hayır sesleri). 

Esat B. ( Rize ) — Arkadaşların takdim ettiği 
seksen doksan imzayi havi teklifi kanunide mer
hum biraderin yalnız mahdumu nazarı dikkate 
alınmıştır. Bir de kerimesi vardır. 16 yaşlarında
dır. Esasen mektepte idi. Taksitini veremediğin
den dolayı mektepten çıkmış vaziyettedir. Meclisi 
Âlinin nazarı dikkatine arzediyor ve bunun da it
halini, Meclisi Âlinin lûtfundan ve merhametinden 
istirham ediyorum. 

( Ordu Mebusu ismail, Rize Mebusu Atıf Bey
lerin takriri tekrar okundu). 

Beis — Bu takriri reyinize arzediyorum. Na
zarı dikkate alanlar . . . Almıyanlar . . . Nazarı 
dikkate alınmıştır. 

Bir takrir daha vardır: 
YÜKSEK RİYASETE 

Sait Beyin kızı Sabiha Hanımın da ilâvesini 
teklif ederim. 

Rize 
, .İ.ü.;..i. Esat 

Reis — Bu takriri de reyinize arzediyorum. 
Nazarı dikkate alanlar . . . Almıyanlar . . . Nazarı 
dikkate alınmıştır. 

Efendim, maddeyi nazarı dikkate alınan tak
rirlere göre tanzim etmesi için Bütçe Encümenine 
veriyoruz. 

7 — Sivas Mebusu Remzi Beyin, 8 haziran 1929 
tarih ve 1513 numaralı kanunun 1 inci maddesinde 
muharrer müddetin 9 haziran 1934 tarihine kadar 
temdidi hakkında 2/147 numaralı kanun teklifi ile 
1927 malî senesi nihayetine kadar Millî Hükümet 
bütçelerine müteallik borçlar hakkındaki kandına 
bazı maddeler iezyitine dair 1/800 numaralı kanun 
lâyihası ve Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbata
ları ti] 

Reis —Müstacelen müzakeresi teklif ediliyor. 
Kabul edenler el kaldırsın . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalea yoktur. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler .„ . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

1927 malî senesi nihayetine kadar Millî Hükümet 
bütçelerine müteallik borçlar hakkındaki 1513 

numaralı kanuna müzeyyel kanun 

MADDE 1 — 2 - 6 - 1929 tarih ve 1513 numa
ralı kanuna tabi olup mezkûr kanun ile tayin edi
len müraeaat müddetinin hitamından sonra tebey-
yün eden borçların alacaklıları işbu kanunun neşrin
den itibaren altı ay ve bu altı ayın hitamından sonra 
tebeyyün eden borçların alacaklıları dahi borcun te-
beyyün ettiği tarihten itibaren kezalik altı ay zar
fında mahallî en büyük malmemurlarma arzuhal 
ile müracaat edebilirler. 

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

MADDE 2 — 1513 numaralı kanunun ikinci 
maddesi mucibince merkezde müteşekkil komisyo
nun faaliyetine nihayet verildikten sonra yukarıki 
madde hükmüne tevfikan malmemurluklarınca alı
nacak müracaat evrakı mezkûr 1513 numaralı ka
nunun esasatı dairesinde Maliye Vekâletince tetkik 
ve intaç olunur. 

îsmet B. (Çorum) —Efendim, 1513 numaralı 
kanun mucibince teşekkül eden komisyonun faa
liyetine bu madde nihayet veriyor (Yermiyor ses
leri) . Maddede «komisyonun faaliyetine nihayet 
verildikten sonra» deniyor. Komisyon faaliyetine 
bu kanun çıktıktan sonra devam edecek mi? 

Bütçe Encümeni M. M. Ahmet Remzi B. ( Gazi 
Antep) — Devam edecektir efendim. 

ismet B. (Çorum) — B u kanun mucibince bu 
komisyon alacaklıların evrakı müsbitesini, düyun 
ilmühaberlerini ve saireyi tetkik edecek ve borç
ları tesbit edecektir. Halbuki mezkûr komisyon te-

fll 118 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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şekkül edeli iki seneye yakın bir zaman geçmiştir. 
1930 senesi bütçesine bu borçlar için (770) bin kü
sur lira tahsisat konmuştur. Acaba bu komisyon 
marifetile şimdiye kadar ne kadar borç evrakı 
müsbitesi tanzim edilmiştir? Yani ne kadar borç 
tesbit ^edilmiş veya bu tahsisattan ne kadar hava
le emri verilmiştir? Bunun miktarını Vekil Bey
den soruyorum. 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. — Ge
çen ayın nihayetine kadar, komisyonun vaeibütte-
diye telâkki ettiği borç miktarı (2,600,000) lira ka
dardır, şimdiye kadar tediye edilmesi için verilen 
havalât miktarı da (750,000) liradır. j 

Reis — Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . .Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — 1513 numaralı kanun ile işbu 
kanunun birinci maddelerinde yazılı müddetler 
içinde mal memurluklarına müracaat etmiyenlerin 
alacakları, hazine lehine sakıt olur. Ancak müra
caat edilmemesi kanunî mazeretlere müstenit bu
lunduğu mahkeme ilâmlarile tebeyyün ettiği tak
dirde bu kabil istihkak sahiplerinin müracaatları 
kabul olunur. 

Remzi B. (Sivas) — Efendim, 1513 numaralı 
kanun 1927 malî senesine kadar olan Millî Hükü
met borçları için bir müracaat müddeti tayin 
etmiştir. Bu müddet sekiz ay yirmi iki günden 
ibarettir. Bendeniz bu müddeti çok az bulduğum 
için ve bu kanundan haberdar olamıyacak bir kı
sım vatandaşların mağduriyetlerini mucip olacağı 
düşünülerek, bu müddetin temdidi için bir teklifi 
kanunî vermiştim. Bu teklifim lâyihaya merbuttur. 

Bütçe encümeninin kabul ettiği bu madde mak
sadımı temin ediyor. Bunun için teklifimde İsrar 
etmiyorum. Bunu arzediyorum. 

Reis — Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis :— Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun Heyeti umumiyesini kabul edenler... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

8 — Türkiye Cümhuriyetile İsviçre Federal 
Meclisi arasında mün'akit ticaret ve ikamet muka
velesinin tasdiki hakkında 1/838 numaralı kanun 
lâyihası ve İktisat ve Hariciye Encümenleri mazba-
talarile Dahiliye Encümeni Riyaseti tezkeresi fil 

Reis — Müstaceliyetle müzakeresi teklif edi
liyor. Müstaceliyet teklifini kabul edenler . . . Et-

[1] 116 numaralı matbua zaptın sonum mer
buttur. 

i miyenler . . . Kabul edilmiştir. 
Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var 

mı efendim? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Türkiy*» Cumhuriyeti ile İsviçre Federal Meclisi 
arasında münakit ticaret mukavelenamesinin 

tasdikına dair kanun 
MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre 

Federal Meclisi arasında 1930 senesi kânunuevve
linin on üçüncü günü Ankarada akit ve imza edi
len ticaret mukavelenamesi kabul ve tasdik edil
miştir. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

I Kanunun heyeti umumiy esini tayini esami ile 
reye arzediyorum. 

9 — Türkiye Cümhuriyetile Japonya Impara-
I torluğu arasında aktolunan ticaret ve seyrisefain 
mukavelesinin tasdiki, hakkında 1/837 numaralı 
kanun lâyihası ve İktisat ve Hariciye Encümenleri 
mazbataları flj 

Rei s— Müstaceliyetle müzakeresi teklif edili
yor. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Lâyihanın heyeti, umumiyesi hakkında söz isti
yen var mı ? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya İmparatorluğu 
arasmda münakit ticaret ve seyrisefain mukave

lesinin tasdikine mütedair kanun 
MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Ja

ponya İmparatorluğu arasında 1930 senesi teşri
nievvelinin on birinci günü Ankarada akit ve 
imza* edilen ticaret ve seyrisefain mukavelesi kabul 
ve tasdik edilmiştir. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

fi 1 115 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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Beis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-

ler . . . Kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 

reyinize arzediyorum. 
Efendim, evrakı varidedeki lâyihalar, tap ve 

tevzi edilmiştir. Bunların . bu günkü ruznameye 
alınarak müzakeresi kabul ediliyor mal (Muva
fık sesleri) 

Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Tap ve tevzi 
edilmeden nasıl müzakere edilir. Reis Bey. 

Beis — Tevzi edilmiştir efendim. 
10 — Devlet Demiryolları ve Limanlan Umumî 

idaresinin teşkilât, ve vezaifine dair kanunun tadili 
hakkında î/757 numaralı kanun lâyihası ve Nafıa, 
Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları [1] • 

Beis — Müstacelen müzakeresi teklif ediliyor. 
Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Müstacelen mü
zakeresi kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var mı 
efendim? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini 
kabul edenler . . . Etmiyenler . . , Kabul edilmiştir. 

Devlet Demiryolları ve Limanlan Umumî İdaresinin 
teşkilât ve vezaifine dair olan 1042 numaralı ka
nunun tadili hakkındaki 1483 numaralı kanunun 

bazı maddelerinin tadiline dair kanun 
MADDE 1 —-Devlet Demiryolları ve Liman

lan Umumî İdaresinin teşkilât ve vezaifine dair 
olan 1042 numaralı kanunun tadili hakkındaki 
1483 numaralı kanunun üçüncü maddesi aşa-

Umumî müdür Nafıa Vekilinin teklifi üzerine 
İcra Vekilleri Heyetinin kararı ve Reisicumhurun 
tasdiki ile tayin ve tebdil edilir. 

Umumî müdür muavini, umumî müfettiş, in
şaat ve işletme umum reisleri, umumî müdürün 
teklifi ve Nafıa Vekilinin inhası üzerine Reisicum
hur ve diğer devairi merkeziye reisleri ve inşaat 
ve şletme müfettişleri umumî müdürün teklifi üze
rine Nafıa Vekilinin tasdiki ile tayin ve tebdil olu
nurlar. Umumî idarenin muhasebe reisi ile mu
hasebe heyeti Maliye Vekili tarafından tayin ve 
tebdil edilir. 

Umumî idarenin diğer memurlarının tayin ve 
tebdili umumî müdüre aittir. 

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

HADDE 2 —Mezkûr kanunun dördüncü mad
desi aşağıdaki şekilde tadil olunmuştur: 

Umumî idarenin, bütçeye müteallik taahhüdat 
ve sarfiyatı muhasebe reisi tarafından, muhasebe 
müdürü ve muhasibi mes'ul sıfatile, 1050 numa
ralı muhasebei umumiye kanunu ahkâmı dairesin
de tetkik ve murakabe olunur. 

[1] 121 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

Beis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Mezkûr kanunun 15 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde tadil olunmuştur. 

Umumî idarenin bilûmum taahhüdat ve sarfi
yatı muhasebei umumiye kanununun Devlet daire
leri için tayin eylediği usul ve eşkâl dairesinde Di
vanı Muhasebatın murakabe ve tetkikine tabidir, 
Ancak işletme kısmına ait taahhüdat ve sarfiyat 
Divanı Muhasebatça badessarf vize ve tetkik olu
nur. 

Beis — Kabul edenler s . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4 — 1042 ve 1483 numaralı kanunla
rın bu kanuna muhalif hükümleri mülgadır. 

Beis — Kabul edenler , . , Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5 •— Bu kanunun hükmü 1 haziran 
1931 tarihinden muteberdir. 

Beis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6 —- Bu kanun hükümlerinin icrasına 
Nafıa ve Maliye Vekilleri memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler , . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

11 — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin, Şu
rayı Devlet kanununun 25 inci maddesinin tefsi
rine dair 4/105 numaralı takriri ve Dahiliye ne Ad
liye Encümenleri mazbataları [1] 

Tefsir fıkrası 
Her hangi bir idarî karar aleyhine merciinin 

gayri }>ir mahkemeye müracaat olunupta müra
caatı vakıa vazife meselesinden dolayı reddolünupta 
bu karar temyiz edilmemiş ise hukuk usulü muhake
meleri kanununun 193 üncü maddesindeki on gün
lük müddet bu ret kararının kat'iyet kesbeyledi-
ği tarihten başlar. 

Karar temyiz edilipte tasdik olunmuş ise tas
hihi karar edilip edilmediğine bakılır. Tashihi 
karar plunmamışsa, on günlük müddet, tashihi 
karar müddetinin mürurundan başlar. 

Tashihi karar edilipte tasdik olunmuş ise, on 
günlük müddet, bu hükmün tefhim veya tebliği 
tarihinden başlar. 

Beis — Reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler . . . Kabul edilmitşir. 

12 — Maadin nizamnamesinin 50 inci maddesi* 
nin tadiline'dair 1/878 numaralı kanun lâyihası ve 
İktisat ve Hariciye Encümenleri mazbataları [2] 

Fi] 123 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

[2] 122 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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Reis — Müstacelen müzakeresini kabul eden
ler . . . Etmiyenler .'.. Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Et

miyenler . . . Maddelere geçilmiştir. 
26 mart 1322 tarihli maden nizamnamesinin 50 inci 

maddesinin tadiline dair kanun 
MADDE 1 — 26 mart 1322 tarihli maden ni

zamnamesinin 50 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Nisbî rüsum, bakır, simli kurşun ve kömür gi
bi kuyu ve mağara kazılarak çıkarılan madenle
rin gayri safi hasılatından yüzde birden beşe ka
dar alınır. Zımpara, krom ve borasitli maddelerle 
lüle taşı, sıcak ve soğuk maden sulan ve petrol, 
zift, neft gibi damar olmayıp yığın halinde bulu
nan madenlerin gayri safi hasılatından ise yüzde 
birden yirmiye kadar alınır. Bu resimler ecnebi 
memleketlere gönderilmek üzere hazırlanmış veya 
dahilde kal ve izabe edilmek için kırılmış, ayırt 
edilip cinsine göre yıkanmış olan cevherden tahsil 
olunur. Nisbî rüsum cevherin mevadı saf iyesinin 
iskeleden ihraç olunduğu mahalle olan nakliyesile 
kal ve izabe masrafının indirilmesinden sonra 
geriye kalan kıymet üzerinden tayin ve istifa olu
nur,. Azamî ve asgarî hadler arasında resim nisbe-
tinin tayini îcra Vekilleri Heyeti kararile olur. 

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

MADDE 2 — îşbu kanun neşri tarihinden mu
teberdir . 

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

MADDE 3 — işbu kanunun icrasına İktisat ve 
Maliye Vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reye arzediyorum. 

13 — Sabık M{usul ve Kerkük Mebusları Naim-
zade Nuri ve Nazım Beylerle müteveffa Memet Nu
ri Bey veresesine gayri menkul mal verilmesi hak
kında 1/894 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe En
cümeni mazbatası fi ] 

Reis — Müstacelen müzakeresi teklif ediliyor 
efendim. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. | 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı 
efendim ? Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Esbak Musul ve Kergük Mebusları Naimzade Nuri 
ve Nazım Beyler ile müteveffa Memet Nuri Bey 
ailesine gayri menkul emval verilmesine dair kanun 
MADDE 1 — Vatanî hizmetlerine binaen Es-

[1] 119 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

bak Musul ve Kergük Mebusları Naimzade Nnri 
ve Nazım Beylerin her birile müteveffa Memet 
Nuri Beyin 1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt 
kanununun hududu dahilinde > maaşa müstahak 
ailesi efradı mecmuuna hazinece, Türkiyede ika-

lmW(^$üfek ;ve Türk vatandaşlığı sıfatını haiz bu
lunmak şartile, vergiye matrah olan hali hazır
daki senevî gayri.safî iratları azamî bin iki yüz li
rayı tecavüz etmemek üzere mecçanen gayri men
kul mal .verilir. 

Reis — Kabul edenler Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 —-Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . F.a-
bul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini reye arzediyorum. 
Mükerrem B. ( İsparta ) — Tayini esami ister 

efendim. 
Reis — Hayır istemez efendim. Heyeti umumi

yesini kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. .. * . . 

Efendim, demin encümene verilen madde gel
miştir. 

Konya Mebusu Musa Kâzım Beyle Eskişehir Meb
usu merhum Sait Beyin çocuklarının tahsil etti

rilmesi hakkında kanun 
MADDE 1 — Konya Mebusu merhum Musa 

Kâzım Beyin oğulları Ahmet, îhsan ve Orhan Bey
lerle kızı Melâhat Hanım ile Eskişehir Mebusu 
merhum Sait Beyin oğlu Şükrü Bey ve kızı Sabi-
ha Hanım Hükümetçe resmî leylî liselerde mec
çanen okutturulur. 

Süleyman Srrn B. ( Yozgat ) — Mazbatadaki 
Bütçe Encümeni âzalarının imzaları okunsun. 

Kâzım Hüsnü B. ( Konya ) — Efendim; Süley
man Sırrı Beyin, esas takrirde imzaları vardır. 

Reis — Efendim;' Maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler . . .Etmiyenler . . .. Kabul edilmiştir. 

Süleyman Sırrı B. ( Yozgat ) — Efendim; Büt
çe Encümeni 25 azadan mürekkeptir. Bu maddeyi 
Encümen kaç zat ile tanzim etti. Müzakeresinde 
nisap yoktur. Bu vaziyet, nizamnamenin 31 inci 
maddesine külliyen muhalif tir. (Madde kabul'edil
miştir, Marko Paşaya sesleri). 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icrya 
Maarif Vekili memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 
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Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Allah rahmet 

eylesin nizamnamei dahiliye! 
Reis — Kanunun heyeti umumiyesini kabul 

edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

14: — Türkiye dahiline otomatik oyuncak maki
neleri ithal etmek ve bunları işletmek hakkının mün
hasıran Himayei Etfal Cemiyetine verilmesi hak
kında 1/839 numaralı kanun lâyihası ve îktısat, Ma
liye ve Bütçe Encümenleri mazbataları Fil 

Reis — Müstacelen müzakeresi teklif ediliyor. 
Kabul edenler . . .Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalea yoktur, 
maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Türkiye dahiline otomatik oyuncak makineleri ithal 
etmek ve bunları işletmek hakkının Himayei Etfal 

Cemiyetine münhasır olduğuna dair kanun 
MADDE 1 — içine atılan para ve saireye mu

kabil otomatik surette tartan veya muayyen eşya
yı otomatik tertibatla müşterisine arzeden maki
neleri Türkiyeye ithal etmek ve bunları şehir ve 
kasabaların yol, meydan, park ve bahçe gibi âm
meye tahsis olunmuş yerlerin şehir ve belediye 
encümenlerince münasip görülecek noktalarına ve 
otel, mağaza gibi hususî emlâkin sahiplerinin rıza-
larile gösterecekleri manilerine koyup işletmek 
hakkı, on beş sene müddetle Himayei Etfal Cemi
yetine aittir. Himayei Etfal Cemiyeti bu makine
leri münhasıran kendi nam ve hesabına ve kendi 
vesaitile işletmeğe mecbur olup bu hakkını hiç 
bir suretle başkasına devredemez. 

Rasih B. (Antalya) —- Arkadaşlar, en eyi ha
yır müessesemiz olan Himayei Etfal Cemiyetine 
taallûk eden bu kanun üzerinde söz söylemek is
temezdim. Fakat maalesef memleketin iktisadiya
tı da muhtacı himaye bir şekle girmiştir. Onun 
için bu kabil kanunlardan vaz geçelim. Bunlarla 
meşgul olmadan bir kaç esnafı himaye etmek da
ha evlâdır. Çünkü memleketin iktisadiyatına da 
tesiri vardır. Binaenaleyh bu kanunun reddini 
teklif ediyoYum(Esnafla alâkası yoktur sesleri). 
Bir de bu hususta takrir vereceğim. 

Reis — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE2 — Cemiyetin bu makineleri kumar ve 
baht qyununa benziyen her hangi bir şekil ve ter
tip için kullanması yasaktır. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Himayei Etfal Cemiyeti otomatik 
makineleri ne için kullanacağını bir beyanname 
ile makinelerin kullanılacağı mahallin belediye re
isine bildirmeğe mecburdur. Himayei Etfal Cemi

mi/ 120 numaralı matbua zaptın sonuna mer-; 

buttur. 

yeti makineleri ancak beyannamede gösterdiği 
maksatlar için kullanabilir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4 — Şimnedifer, vapur ve sair mü-
essesatı nafıanın veya sair hususî müesseselerin 
kendi hususî hizmetleri için kullanacakları bilet 
dağıtmağa mahsus otomatik makineler bu kanu
nun hükmüne tabi değildir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun neşri tarihine ka
dar Türkiyeye ithal edilmiş veya Türkiye gümrük
lerine gelmiş olan otomatik makineleri, mahallî 
ticaret odalarınca ve bulunmıyan yerlerde beledi
yelerce takdir edilecek kıymetleri üzerinden, satın 
alamağa, Himayei Etfal Cemiyetr mecburdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanunun neşrinden evvel 
Devlet müesseselerince otomatik makineler için 
aktedilmiş olan mukavelenameler, müddetleri 
hitamına kadar muteberdir, imtiyazlı şirketlerin 
yapmış oldukları mukaveleler mucibince şimdiye 
kadar Türkiyeye getirmiş oldukları otomatik ma
kineler dahi mukaveleleri müddetinin hitamına 
kadar sahipleri tarafından işledilebilir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 7 — işbu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 8 — işbu kanunun icrasına Dahiliye 
ve iktisat Vekilleri memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Rasih B. ( Antalya ) — Efendim; arzettiğim 
esbap dolayisile kanunun heyeti umumiyesinin 
reddini Heyeti Celileden rica ediyorum ve buna 
dair de bir takrir veriyorum. ( Heyeti umumiyesi 
kabul edilmiştir sesleri). Kanunun heyeti umu
miyesi henüz kabul edilmemiştir. Heyeti umumi
yesinin müzakeresi kabul edilmiştir. 

RİYASETİ CELÎLEYE 
Kanunun heyeti umumiyesinin reddini teklif 

ederim. 
Antalya 

Rasih 
Reis — Efendim; takriri reye arzediyorum. 

Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Takrir kabul 
edilmemiştir. 

Kanunu reye arzediyorum. Kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . lâyiha kabul edilmiştir. 
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Evelki kanunlara rey vermiyen zevat var mı? 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

15 — 13 mayıs 1926 tarih ve 840 numaralı ka
nunun 2 inci maddesine bir fıkra ilâvesine dair 
1/887 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye ve Ha
riciye Encümenleri mazbataları fil 

Reis — Müstacelen müzakeresi teklif olunmak
tadır. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var mı ? 
(Hayır sesleri). Maddelere geçilmesini kabul eden
l e r . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

13 mayıs 1926 tarih ve 840 numaralı kanunun 
ikinci maddesine bir fıkra tezyiline dair kanun 

MADDE 1 — Balkan konferansına ve Balkan 
haftalarına gelecek Balkan Devletleri vatandaşla
rının pasaportları mütekabiliyet şartile meccanen 
vize edilebilir. 

Reis —- Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir . 

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

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Dahiliye ve 
Hariciye Vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reye arezdiyorum. 

Efendim, Erzincan Mebusu Saffet Beyin bir 
takriri var. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Gelen evrak meyanında gümrük tarife kanu

nunun 4üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının tadili 
hakkındaki kanun teklifimizin bu günkü ruzna-
meye alınarak müzakeresini istirham eylerim. 

Erzincan 
Saffet 

Reis — Efendim bu takriri kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

16 — Erzincan Mebusu Saffet Bey ve arkadaş
larının, gümrük tarifesi kanununun 4 üncü madde
sinin 4 üncü fıkrasının tadili hakkında 2/157 nu
maralı kanun teklifi ve îktısat ve Bütçe Encümen
leri mazbataları [2] 

Saffet B. (Erzincan) —.Efendim, müsaade bu-
yurulursa teklifi kanunimizin mevzuu hakkında 

fi 1 124 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

(21 126 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

maruzatta bulunacağım, mesele şudur: Kendile-
rile ticaret mukavelesi aktedilmiş memleketlere 
de şamil olmak üzere Almanya ile yapılan ticaret 
mukavelenamesinde, Türkiyeye gelecek ecnebile
rin, muvasalâtlerinden iki ay evvel veya muva
salâtlerinden üç ay sonra gelen müstamel ev eş
yasının gümrük resminden muafiyeti kabul olun
muştur. Halbuki bizim gümrük kanunumuzun 
dördüncü maddesinde, ecnebi memleketlerden 
avdet edecek olan Türklerin, muvasalâtlerinden 
sonra gelen müstamel ev eşyalarının resimden mu
afiyetini kabul etmiyor, işte teklifimiz, ecnebiler 
hakkında kabul edilmiş olan bu müsaadenin Türk
lere dahi teşmilini temin ediyor. 

Müstacelen müzakere ve kabulünü teklif ve ri
ca ediyorum. 

Reis — Bu teklifi kanuninin müstacelen mü
zakeresi teklif ediliyor. Kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen varmı? 
(Hayır sesleri). Maddelere geçilmesini kabul eden
l e r . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Gümrük tarifesi kanununun 4 üncü maddesinin 
4 numaralı fıkrasının tadili hakkında kanun 

MADDE 1 — 1499 numaralı gümrük tarifesi 
kanununun 4 üncü maddesinin 4 numaralı fıkrası 
aşağıdaki şekilde tadil olunmuştur: 

Türkiyede yerleşmek üzere gelen ecnebiler ve 
ecnebi memleketlerindeki daimî vazifelerinden ve 
tahsilden avdet eden Türkiye memurlarile türk 
talebe ve ticaret ve saire maksadile ecnebi memle
ketlerde yerleşipte iki sene ikametten sonra avdet 
eden türkler, tarafından naklihane suretile bera
berlerinde ithal edilen veya kendilerinden nihayet 
iki ay evvel veya üç ay sonra gelen kullanılmış 
ev eşyası ve Türkiyede muvakkaten ikamet etmek 
üzere gelenlerin altı ay zarfında iade edilmek şar
tile ithal edecekleri kendi istimallerine mahsus ev 
eşyası ve işletmek için muvakkaten harice gidip 
gelen Türkiyeli san'atkâr, amele v esairenin isti
mallerine mahsus yatak ve yemek takımı gibi 
müstamel eşya ( gümrük idaresi lüzum gördüğü 
takdirde naklihane ve saire keyfiyetlerini musad-
dak olmak üzere ait olduğu makamdan evrakı 
müsbite ibrazını talep edebilir). 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reye arzediyorum. 
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17 — Sabık Saruhan Mutasarrıf Vekili Aziz 

Raşit Beyin mezkûr memuriyet esnasındaki maaş ve 
harcırahı hakkında 1/872 numaralı kanun lâyihası 
ve Bütçe Encümeni mazbatası [1] 

Reis — Efendim, bu gün tevzi edilmiştir. Ruz-
nameye alınmasını ve müstacelen müzakerenizi 
kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var mı ? 
(Hayır sesleri). Maddelere geçilmesini kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Sabık Saruhan Mutasarrıfı Aziz Raşit Beyin Mu
tasarrıf Vekâletinde iken maaş ve harcırah olarak 

aldığı meblâğın tazmin ettirilmemesi hakkında kanun 
MADDE 1 — Mütekait bahriye kaymakamı 

ve sabık Saruhan Mutasarrıf Vekili Aziz Raşit 
Beyden, hâzinece tahsiline hüküm istihsil olunan 
sekiz yüz elli sekiz lira seksen dokuz kuruş ve fa
izi terkin edilmiştir. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Maliye Ve
kili memurdur. 

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

Heyeti umumiyesini tayini esami ile reye arze-
diyorum. 

18 — Pulluk imalâthanelerine yardım hakkında 
1/871 numaralı kanun lâyihası ve İktisat ve Bütçe 
Encümenleri mazbataları [2] 

Reis — Ruznameye alınmasını kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun müstacelen müzakeresini kabul eden
l e r . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var mı ? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etmiyen-
lyer . . . Kabul edilmiştir. 

Pulluk kanunu 
MADDE 1 — Senevi satış miktarları asgarî 

250 aedt olan ve mamulâtlarmın fennî vasıfları de
recesi kâfi görülen yerli pulluk imalâthanelerine 
ikinci maddede gösterilen nisbetler dahilinde prim 
verilir ve her sene bu maksatla İktisat Vekâleti 
bütçesine kâfi miktarda tahsisat konur. Senevi 
satış miktarlarına göre mezkûr müesseselerin dere
celeri aşğıda yazıldığı gibidir: 

[1] 127 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

[2] 128 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

Birinci sınıf - Senevî satışları 2 000 pulluktan 
yukarı olan müesseseler. 

İkinci sınıf - Senevî satışları 250 - 2 000 pul
luk olan müesseseler. 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Arkadaşlar, 
bu kanun vesilesile İktisat Vekâletinin nazarı dik
katine pulluğa ait bazı mütalealar arzedeceğim. 
Alâtı ziraiye, bundan on beş sene evvel yapılan 
bir kanunu mahsusla gümrük resminden muaf 
olarak ithal edilirdi, halâ da bu hüküm devam et
mektedir. Bu muafiyet kanunu yapıldığı zaman 
Türkiyede alâtı ziraiye imal eden müessesat, fabri
ka mevcut değildi. Bu itibarla ziraat aletlerinden 
gümrük resmi alınması muvafık görülmedi. 

Türkiyeye ithal edilen pullukların son sene
lerde ekseriyeti azimesi Yunanistanla Suryeden 
geliyor. Surye ise daha üç beş sene zarfında hem 
fabrikasını tesis etti ve hem de pulluğu Türkiye
ye bilâ resim ithal ediyor. Türkiyede fabrikaları
mız ise gümrük resmine tabi olan ve imal netice
sinde yüzde yirmi zayi eden maddei iptidaiyeyi iş
liyor. Fabrikalarımızın, dışardan gelen ve hiç 
gümrük resmi vermiyen pulluklarla bu şerait 
tahtinde rakabet edecek vaziyete gelebilmelerine 
imkân yoktur. Vakıa Hükümet bu teklifi yap
makla bunlara yardım etmeği arzu ediyor. Fakat 
bu muaveneti naktiye zannederim ki geçici olur, 
daimî olmaz. Meseleyi iktisadî esaslara göre hal
letmek, tabiî şekilde rekabeti temin edecek ted
birler almak lâzımdır. Bu ise dışardan gelen pul
lukları gümrük resmine tabi tutmakla kabildir. 
İktisadî rekabet ancak bu suretle tahtı temine 
alınabilir. Vakıa bu gün için bu varit değildir. 
Fakat temenni ederim ki İktisat Vekâleti atiyen 
bunun için bir kanun yapsın ve Meclisi Âliye ge
tirsin. (Alkışlar) 

İktisat Vekili Mustafa Şeref B. (Burdur) — 
Efendim, bu kanunu tetkik ederek muhterem 
heyetinize arzetmekte maksadımız, bilhassa kara 
sabanın yerine biran evvel pulluğu ikamedir. Ka
ra sabanın yerine pulluğu ikame, zatında bir zi
raat siyaseti için muayyen bir prensip olmağa lâ-
yik derecede ehemmiyetlidir. 

Puluk yirmi senedenberic bir çok teşviklerle 
himaye edilmiştir. Fakat hiç bir zaman pulluğun 
karasaban yerine ikamesi ciheti düşünülmemiştir. 
Bizim maksadımız, yalnız imalâthaneleri tesis 
değil bilhassa bir an evel köylülerimizin taa-
mülüne pulluğu ithal etmektir. Bu günkü vaziye
timizi nazarı dikkate alarak bu gayeye vasıl olmak 
için pulluğun hem hariçten gelerek ve hem de da
hilde imal edilerek köylünün eline geçebilmesi hu
susunu temin etmek lâzımdır. Dahilde bir kısım 
imalâthaneler teessüs etmiştir, kiHasan Beyefen
dinin dedikleri gibi, bunların hatta maddei ipti-
daiyeleri şimdiye kadar gümrük resminden muaf 
tutulmamıştır. Tabiî memleketimizde köylünün ih
tiyacına kâfi gelebilecek miktarda pulluk imali 
mümkün olduğu dakikada birinci işimiz elbette 
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hariçten gelen pulluklar üzerine gümrük resmi j 
vazetmek olacaktır. Fakat bu günkü vaziyete 
göre, bu yola girmek, bu kanunun asıl hedef 'tut
tuğu köylülerin bir an evvel kara sabandan pullu
ğa geçmesini tehir etmiş oluruz. Yani eğer bu gün
den itibaren bu nevi alât üzerine gümrük retiini 
koymağa doğru gidersek kara sabandan pulluğa 
intikal zamanı gecikmiş olur. Zaten bu noktada 
Hasan Beyefendile müttefik bulunuyoruz. Çünkı 
kendileri de memleketimiz, ihtiyaca kâfi miktarda | 
pulluk yapabilecek bir hale geldikten sonra bu 
cihetin 'nazarı itibara alınmasını söylediler. Bunu 
biz de düşündük. Kendilerinin bu sözü de noktai na
zarımızı teyit etmiş oldu. Elbette nazarı itibare 
alacağız. 

Reis — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kablu edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanuna göre verilecek olan 
prim, pullukların tesbit edilecek müessese satış 
fiatları üzerinden hesap olunur ve bu suretle birin
ci sınıf müesseselere beher pulluğun satış fiatının 
yüzde on beşi, ikinci sınıf müesseselere beher pul
luğun satış fiatının yüzde on iki buçuğu prim ola
rak verilir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
le r . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Birinci maddede tasrih olunan 
evsafı haiz yerli pulluklarla birlikte diğer ziraat 
âletleri imalâthanelerinde imalâtı ıslâh ve tevsi 
maksadile vücuda getirilecek teçhizat ve tesisat için 
imalâthane sahiplerine bilâ faiz on bin liraya ka
dar ikraz yapmağa İktisat Vekâleti salâhiyettardır. 

Bu mebaliğ tavizen ve gösterilecek bir teminat 
mukabilinde verilip on sene ve on müsavi taksitte 
istifa olunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanununca göre prim alacak 
olan müesseseler teşviki sanayi kanununun ikinci 
maddesi mucibince ikinci sınıfa dahil müessese
lerden oldukları takdirde mezkûr kanunun 15 inci 
maddesinde yazılı olduğu veçhile memleket ikti
sadiyatı üzerinde faideli müesseseler imtiyazını ha
iz olurlar. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Hariçten gelen ziraat âletlerinin 
gümrük ve muamele vergilerinden muafiyeti de
vam ettiği müddetçe bu kanun mucibince prim alan 
müesseselerde imâl edilen ziraat âletlerinden mu
amele vergisi alınmaz. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — îşbu kanunun tatbiki suretleri 
jfcra Vekilleri Heyetince tasdik olunacak bir ta
limatname ile tayin ve tesbit olunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Talimatname mucibince talep 
olunacak evrak ve vesaiki hilafı hakikat tanzim 
edenler ve Devletten aldığı parayı makine ve 
alât mubayaasının gayrisinde kullananlardan, ya
pılan muavenetler muaccelen istifa olunduğu gibi 
muavenet miktarının iki misli de, para cezası ola
rak ayrıca hüküm ve tahsil^ olunur. Bu gibilere 
karşı ceza kanununda gösterilen cezalar da ayrıca 
hükmolunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — îşbu kanunun tatbiki tarihin
den itibaren gerek Devlet ve gerekse müessesatı 
resmiye tarafından yapılacak bilûmum pulluk 
ve sair alâtı ziraiye mubayaasında teşviki sanayi 
kanununun 13 üncü maddesi ahkâmı caridir. An
cak dahilî- mamulât kâfi gelmediği takdirde ecne
bi markalarının mubayaası iktisat Vekâletinin 
muvafakat ve kontrolü tahtinde icra edilebilir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — îşbu kanunla derpiş olunan mu
avenetlerin ifası için her sene îktısat Vekâleti büt
çesine mevzu tahsisata müsteniden icabında Zira
at Banksından kısa vadeli istikraz aktine îktısat 
Vekâleti mezundur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Bu kanun on beş sene için me
ridir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Pulluk ve diğer ziraî alât için 
bir sermaye tesisi hakkındaki 1689 numaralı ka
nun mülgadır. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Bu kanunun hükümleri neşri 
tarihinden iki ay sonra muteberdir. 
- Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen

ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — Bu kanunun hükümlerini icra
sına Maliye ve îktısat Vekilleri memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esamile re
yinize arzediyorum. Evvelki lâyihalara rey ver
memiş zevat var mıdır? 

Rey toplama muamelesi hitam bulmuştur. 
Efendim, bazı mukavelâtın tasdikine dair kanun 

lâyihaları vardır. Ruznameye ithalini kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

19 — Türkiye Cümhuriyetile Almanya Hükû-
ımeti arasında aktedilen iadei mücrimin mukavele-
1 namesinin tasdiki hakkında 1/772 numaralı kanun 
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lâyihası ve Adliye ve Hariciye Encümenleri maz
bataları FlJ 

Reis — Müstacelen müzakeresi teklif olunu
yor. Kabul edenler . . . E t m i y e n l e r . . . Kabul edil
miştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı 
efedim? (Hayır sesleri}. Maddelere geçilmesini ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Hükümeti arasında 

mün'akit iadei mücrimin muahedenamesinin 
tasdikine dair kanun 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Alman
ya Hükümeti arasında Berlinde 3 eylül 1930 tari
hinde imza edilmiş olan iadei mücrimin muahede-
namesi tasdik olunmuştur. 

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

MADDE 2 — İşbu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — İşbu kanunun hükümlerinin ic
rasına Hariciye ve Adliye Vekilleri memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini tayini esami ile reyinize 
arzediyorum. 

20 — Türkiye Cümhuriyetile Çekoslovakya Hü
kümeti arasında aktedilmiş olan ticaret ve seyrise-
fain mukavelenamesinin tasdiki hakkında 1/854 
numaralı kanun lâyihası ve İktisat ve Hariciye En
cümenleri mazbataları [21 

Reis — Müstacelen müzakeresi teklif olunuyor. 
Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var mı 
efendim ? 

Hasan Fehmi B. ( Gümüşane ) — Efendim; 
bendeniz ticaret muahedesi münasebetile' ticareti 
hariciye rekabetine ait bir noktai nazar üzerinde 
tenevvür etmek ihtiyacını duydum, müsaadenizle 
iktisat Vekili Beyefendiden sual şeklinde soraca
ğım. Gümrük kanunumuzda mevcut olan bir hük
me göre; ecnebi memleketlerden Türkiyeye ithal 
edilecek her hangi bir malin imâl edildiği mem
lekette prim veya mütefavit nakliyat tarifeleri do-
layısile tabiî olarak meydana gelen maliyet fiat-
lannm dununda olarak Türkiyede satılması sure-
tile o işler üzerinde mevcut tesisatımızı iktısaden 
tahribe sây olunmasına karşı, gümrükçe lâzım ge
len tedabir ittihaz edilecektir. 

[1] 129 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

[2] 130 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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Meselâ; bir zamanlar kömür üzerinde böyle bir 
muamele oldu. Halen toprak mamulâtı üzerinde 
bu nevi muamelelerin, pirimlerin devam ettiği işi-
diliyor . Yarın da başka bir mamulât üzerinde ola
bilir. Binaenaleyh, beynelmilel mevcut maliyet 
fiyatının dununda ve mevcut müesseselerimizin ra-
kabet edemiyecekleri gayet ucuz fiyatla piyasa
ları bozacak şekilde gelen mallar üzerinde gümrük 
kanunumuzun bu hükmü ne dereceye kadar tat
bik ediyor? Sonra; eebrî mesai ile, yok bahasına 
satılacak ve memleketimizde teşebbüsatı sınaiye 
yi ezecek mahiyette ithalât için İktisat Vekâleti 
kanunî ne tedbir düşünüyor? Vekil Bey lütfen i-
zah buyursunlar. 

İktisat Vekili Mustafa Şeref B. (Burdur) — 
Efendim, Hasan Fehmi Beyefendinin söyledikleri 

, gibi, tarife kanunumuzun bir hükmü sarihi vardır. 
Malûmu âliniz, tarife kanunumuzda ve bütün ta
rifelerde konan resimlerin bir kısmı malî gayelere 
ve bir kısmı da iktisadî gayelere müstenittir. İk
tisadî gayelere müstenit hükümleri şöyle izah ede-
bilirz': meselâ, her hangi bir memleket, mukave
leye müstenit tarife haricinde ve mukavele yap-
mamışsa tarife kanunumuzun, memleketimizde ye
tişen mahsullerin müteşebbislerini, fabrikatorları 
himaye etmek için koyduğu resimlerin gayelerini 
imha edecek surette tertibat alır ve o tertibatla 
memleketimizde resim sayesinde kendi pazarı
mızda temin ettiğimiz rakabet imkânını selbedecek 
olursa ona karşı mukabele etmek Hükümetin salâ
hiyetidir, Hükümete tarife kanununda böyle bir 
salâhiyet verilmiştir. Şimdiye kadar filhakika ga
zetelerde 

Ağaoğlu Ahmet B. (Kars) — Yalnız gazeteler
de mi? 

Mustafa Şeref B. (Devamla) — Memleketimiz
deki himaye sistemini bertaraf etmek için diğer 
memleketlerde tertibat alınarak maliyet fiyatının 
dununda eşya' satıldığı da yazıldı. Kereste ve 
çimento üzerinde bazı sözler işidildi. Bendeniz 
bunların üzerinde tetkikat yaptırdım, kanunun 
maddei mahsusasını tatbik edecek bir vaziyet gör
medim. Eğer Hasan Beyefendinin böyle bir sual 
soracaklarını evvelden bilse idim vekâletin bu iş
lerle meşgul daireleri tarafından filiyatla temas 
ederek yapılmış olan tetkiklerini huzurunuzda ar-
zederdim. Yalnız o tetkikler neticesinin böyle bir 
tedbir ittihazını icap ettirmemiş olduğunu arzede-
rim. 

İkinci nokta; mecburî mesai karşısında Hükû7 
metin tedbir alıp almadığı keyfiyetidir. Mecburî 
mesaiden ne anladıklarını lâyikile anlıyamadım. 

Mecburî mesai tabirile, angariye suretile ve 
bilâ ücret esaret usulü ile çalıştırılarak onların 
mahsulü memleketimize ithal olunuyor demek mi 
istiyorlar? Böyle bir memleket tanımıyorum. Ben
denizin tanıdığım, memleketlerin hepsi ile hem ; 
siyasî, hem ticarî mukavelelerimiz vardır. Bir mem- \ 
leketle siyasî, ticarî mukavele yapmışsak öyle bir 
şey mevzubahs olmıyâcaktır. 
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Ağaoğlu Ahmet B. (Kars) — Ziraî -mahsul fi
yatları hakkında tetkikat var mı efendim? 

Mustafa Şeref B. — Bizdeki fiyatın Macaris-
tanda, Polonyada ve diğer memleketlerde mevcut 
fiyattan az veya çok olduğuna dair bir mütalea 
veya fikriniz var mı efendim?' 

Ağaoğlu Ahmet B. (Kars) — Siz benden mi 
sual soruyorsunuz? Maşaallah! 

Mustafa Şeref B. — Hayır Ahmet Beyefendi! 
sorduğunuz öyle bir sualdir, ki ona ancak şu su
retle cevap verebilirim: Diğer memleketlerde zi
rai mahsulâtın fiatı, bizim memleketten daha 
fazla düşmüştür. Yani bizim memlekette ziraî 
mahsul fiyatı diğer memleketlere nisbeten daha 
yüksektir. Diğer taraftan ziraî mahsul fiyatı yal
nız bir memleket meselesi değildir. Bütün dünya-* 
ya ait bir meseledir. Bu gün Romada içtima et
miş bir konferans vardır. Orada bu mesele elli iki 
devletin iştirakile tetkik ediliyor. Bundan maada j 
Avrupanın merkezinde ayni meseleyi konuşmak j 
üzere teşekkül etmiş ayrı bir konferans mevcut- i 
tur. Bunun sebebi, Amerika, mahsulâtı ziraiyesi 
gayet bol bir memlekettir. Mahsulâtını gayet ucuz 
ve mebzul bir surette çıkarıyor. Bunları mütema
diyen Avrupa piyasalarına döküyor. Bittabi o 
itibarla mahsulâtı ziraiye fiyatları fevkalâde dü
şüyor-. Zatı Âlinizin, suallerine verilecek cevap bu | 
olsa gerektir. , 

Ağaoğlu Ahmet B. (Kars) — Dünya ziraî fi-
* yatlarının düşkün olduğunu biliyorum. Fakat bu 

gün bir çok memleketlerin bu hususta tedabir it
tihaz ettikleri de müşahede edilmektedir. Biz de 
soruyoruz ki, memleketimizdeki mahsulün bu 
düşgünlüğüne karşı ne gibi tedabir ittihaz edi
yorsunuz? Amerikada, Fransada, Almanya, în-
gilterede konferanslar yapılıyor, bu düşgünlüğün 
sebepleri tahkik ediliyor. Bizim memleketimizde 
ne yapılmıştır? 

İktisat Vekili Mustafa Şeref B. — Tadat etti
ğiniz memleketlerde de hiç bir tedbir alınmış de
ğildir. Bunu kemali dikkatle tetkik ve takip edi
yoruz. Yalnız bu hususta tedbir ittihaz eden memle
ket Bulgaristandır. Bulgaristan, mahsulâtının yüz
de elli nisbetinde ihraç edilmesini temin için bir ta
kım bonolar çıkarmıştır. Bunun için bir satın al
ma idaresi teşkil etmiş ve ona, buğday kabilinden 
olan mahsulâtı yüzde elli ve dikerlerini yüzde 
yetmiş beşe kadar bonolarla almak salâhiyetini 
vermişlerdir. 

Arzu edenler mahsullerinin mukabilinde bono
ları alarak vergilerinin bakayasını, bu bonolar 
sayesinde, mahsup etmiş oluyorlar. Memleketi
mizde işe bunu taklide, malî vaziyetimiz itibarile 
imkân yoktur. 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Bendenizin 
hatırımda kaldığına göre, gümrük kanunundaki 
bu madde mutlaktır. Ticaret muahedelerinin ah
kâmı dahi o maddenin tatbikini mühmel bırak
mıştır. 

i Çünki şimdiye kadar bizim ticaret muahede
lerimiz tarifeyi tamamen bağlamamıştır. Tarifele
rimiz, muayyen maddeler üzerinde yüzde nisbe
tinde bir miktar tenzilât kabul eder ki bu husus
taki serbestimizi muhafaza etmiş oluyoruz. Bina
enaleyh primle, nakliyat tarifelerile maliyet fi
yatlarını düşüren memleketler müvaridatma kar
şı istimal edeceğimiz gümrük kanunundaki ahkâ
mı, ticaret muahdeleri takyit edemez kanaatında-
yım. Zati .Âlilerinin cevaplarından, bu ahkâmın 
jkendilerile ticaret muahedeleri aktedilen memle-
I ketlere bir müddet tatbikına imkân olmadığı gibi 
bir şey anladım. Bunun tavzihini rica ediyorum. 

iktisat Vekili Mustafa Şeref B. ( Burdur) — 
ticaret muahedelerinde biz yüzde nisbetinde bir 
tenzilât yapmışızdır. Tarifede tesbit etmemişiz, 
karşımızdaki memleketler için şayet liste usulü 
ile tarife yapmış isek, onların tarifelerini biz tes
bit etmişizdir. Ticaret muahedelerinde bu buyur
duğunuz şartı daima derpiş etmekte ihmal etme-
mişizdir. Damping denilen bu keyfiyet hususunda 
Hükümetin haiz olduğu salâhiyet bu ticaret mu-
ahedesile refedilmiş değildir diye bilhassa teyit 
etmişizdir. Ticaret muahedesine girmiş olması, 
artık yalnız bizi bağlıyan bir şey değildir. îki dev
leti bağlıyan bir hüküm mesabesine girmiştir. 
Eğer bunun aksini yapmış olursak, ticaret muka
velenamesi ortadan kaldırılmış demek olur ki İk
tisat Vekili bulunduğum müddetçe böyle bir şey 
müşahede etmedim. Eğer böyle bir madde, muay
yen bir hadise biliyorsanız onun üzerinde tet
kikat yapar sonra cevap veririm. 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Şu halde ta
rifede yüzde nisbetindeki tenzilât hususundaki ser
bestimizin mahfuz olduğu hakkındaki kanaati aci-
zaneme iştirak edilmiş oluyor. İşaret edilen mad
de ve hadiselere gelince bu maddeleri tetkik eder, 
nelere prim veriliyor, bunu arzedeyim. 

Reis — Efendim, kanunun heyeti umumiyesi 
hakkında başka söz istiyen yoktur. Maddelere 
geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya Cumhuriyeti 
arasmda aktolunan ticaret ve seyrisefain muka

velesinin tasdikine mütedair kanun 
MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Çekos

lovakya Cumhuriyeti arasında 1931 senesi kânu
nusanisinin 17 inci günü Ankarada akit ve imza 
edilen ticaret ve seyrisefain mukavelenamesi kabul 
ve tasdik edilmiştir. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
I edilmiştir. . 
I MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
i İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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Beis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul l 

edilmiştir. ! 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reye arzediyorum. 
Evvelki kanun lâyihaları için rey vermiyen zevat 
var mı efendim? 

Bey toplama muamelesi bitmiştir. 
Bu kanuna, rey vermiyen zevat var mı efendim^ 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Kanunların rey neticelerini arzediyorum. 
Türkiye Cumhuriyeti ile italya Kırallığı ara

sında akit ve imza olunan konsolosluk mukavelesi
nin tasdiki hakkındaki kanuna (183) zat rey ver
miştir. Muamele tamamdır, kanun (183) rey ile 
kabul edilmiştir. 

1930 senesi Seyrisefain idaresi bütçesine mun-l 
zam tahsisat verilmesine dair kanuna (213) zat 
rey vermiştir. Muamele tamamdır. Kanun (213) 
reyle kabul edilmiştir. 

1930 senesi bütçesinde münakale icrası ve tah
sisatı fevkalâde itasına dair kanuna (219) zat rey 
vermiştir. Muamele tamamdır. Kanun )219) reyle 
kabul edilmiştir. 

Hali harpte bulunan ordular yaralılarının teh-
vini iztirap ve ıslahı halleri ye üseraya yapılacak 
muamele hakkındaki mukavelenamenin tasdikına 
dair olan kanuna (190) zat rey vermiştir. Muame
le tamamdır. Kanun (190) rey ile kabul edilmiştir. 

Türkiye ; Cumhuriyeti ile Japonya imparator
luğu arasında aktolunan ticaret ve seyrisefain-mu
kavelesinin tasdiki hakkındaki kanuna (165) zat 
rey vermiştir. Muamele tamamdır. Kanun (165) 
rey ile kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile isviçre Federal Mec
lisi arasında münakit ticaret ve ikamet mukavele
sinin ta,sdikı hakkındaki kanuna (178) zat rey ver
miştir. Muamele tamamdır. Kanun (178) rey ile 
kabul edilmiştir. 

Maadin nizamnamesinin (50) inci maddesinin 
tadiline dair olan kanuna (169) zat rey vermiştir 
Muamele tamamdır. Kanun (169) rey ile kabul 
edilmiştir. # 

Gümrük tarifesi kanununun 4 üncü maddesinin 
4 üncü fıkrasının tadiline dair olan kanuna (170) 
zat rey vermiştir. Muamele tamamdır. Kanun (170) 
rey ile kabul edilmiştir. 

Saruhan mutasarrıfı Sabıkı Aziz Raşit Beyden 
tazminatın alınmamasına dair olan kanuna (181) 
zat rey vermiştir. Muamele tamamdır. Kanun (1) 
muhalife karşı (180) rey ile kabul edilmiştir. 

Pulluk kanununa (179) zat rey vermiştir. Ka
nun (179) reyle kabul edilmiştir. 

13 mayıs 1926 tarih ve ((840) numaralı kanu-| 
nun ikinci maddesine bir fıkra ilâvesine dair olan 
kanuna (173) zat rey vermiştir. Muamele tamam-1 
dır. Kanun (173) reyle kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya Hükü
meti arasında aktedilen ticaret ve seyrisefain mu
kavelenamesinin tasdiki hakkındaki kanuna (163) | 

zat rey vermiştir. Muamele tamamdır. Kanun (167) 
reyle kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya arasında 
aktedilen iadei mücrimin muahedenamesinin tasdi
kına dair olan kanuna (161) zat rey vermiştir. Mu
amele tamamdır. Kanun (161 ) reyle kabul edilmiş
tir. . 

Efendim tehir ettiğimiz kanunun müzakeresine 
devam ediyoruz. 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. ( Çankı
rı ) — Efendim, mahsup kanununun üçüncü mad
desini, sarfiyatın müfredatını arzetmek için te
hir buyurmuştunuz. Bu müfredatı ve sureti sarfı 
arzedeceğim. 701 numaralı kanun mucibince, mü
badele işi için bir komisyon teşekkül etti. Orada 
millî bankalarla, diğer banakların mümessilleri 
vardı . Bütün muameleyi onlar iç|are ettiler ve pa
ra sarfiyatı da onların emrinde idi. Memleketimiz
de tanınmış sekiz on ecnebi bankası da komisyon
da temsil edilmişti. Altıncı madde mucibince, 
Maliye Vekâleti komisyona peşinen yarım milyon 
lira avans vermiştir. Bundan sonra başka bir ka
nunla yarım milyon daha almıştır. Komisyon Is-
tanbulda ifayi vazife ediyordu. Her bankanın 
ve Hükümetin mümessilleri vardı. Bir ingiliz mü
essesesi banknotları taahhüt etmişti. Londrada 
bir ingiliz evi banknotları sekiz yüz on bir bin 
türk lirası, yani% seksen dört bin ingiliz lirasına 
taahhüt etmişti. Orada bulunan murakabe hey
etimize ki, iki, iki buçuk sene kadar çalışmıştır 
ve bunda Hükümetin ve bankaların mümessilleri 
vardır. Onlara yirmi bin ingiliz lirası verilmiştir. 
Bu da iki yüz altı bin lira eder. Biletler, banknot
lar geldikten sonra eski Düyunu Umumiye binasın
da bir komisyon teşekkül etti. Osmanlı Bankası. 
komisyonca depoziter olarak ittihaz edilmişti, Hü
kümette bunu kabul etti. 

Bu gün bile ihtiyat evrakı naktiye o bankada
dır. Beş yüz yetmiş bin üç yüz kırk altı lira da o 
komisyonun masrafıdır. Ayrıca bu. muameleyi yap
mak için Osmanlı ve Ziraat Bankalarında birer 
komisyon teşekkül etmiştir. Osmanlı Bankasında
ki komisyon 112 634 lira, Ziraat Bankasındaki 
komisyona 103 840 lira, verilmiştir ki hepsinin 
yekûnu 1 803 820 liradır. Müfredat bundan iba
rettir. 

Reis — Efendim; üçüncü maddeyi tekrar oku
yoruz. 

(Üçüncü madde tekrar okundu). 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 
MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 
MADDE 5 — Bu kanunun hükmünü icraya 

Maliye Vekili memurdur. 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 
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Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 

reyinize arzediyorum. Rey vermiyen var mı efen
dim? Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

Efendim, bu kanuna ait neticeyi arzediyorum. 
1336 senesinden 1929 senesi nihayetine kadar 

yapılan sarfiyattan mahsubu yapılmıyan mebaliğ 

Beis — Meclis in 'ikat etmiştir. 
21 — Münhal bulunan Divanı Muhasebat birinci 

reisliği için gösterilen namzetler hakkında 5/66 
numaralı Bütçe ve Maliye Müşterek Encümeni maz
batası fi] 

Reis — Efendim, hafi rey ile Divanı Muhase
bat Reisi intihap olunacaktır. Bir puslaya müna
sip göreceğiniz zatin ismini yazar ve gezdirilecek 
olan sepetlere atarsınız. 

(Reyler toplandı) 

1 — Meclis Reisi Kâzım Paşa Hazretlerinin rfa-
tukları 

Muhterem arkadaşlarım; 
Dört senedenberi millî iradenin sadık bir tim

sali olarak vazifesini şuurla yapan Âli Meclisiniz 
verdiği kararla dördüncü Büyük Millet Meclisinin 
içtimai tarihine kadar faaliyetini tatil ediyor. 

Yanlış bir çok tahrikatın tesiri altında tesmim 

fi ] 125 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

hakkındaki kanuna, kabul etmek suretile (157) 
zat rey vermiştir. Binaenaleyh kanun (157) rey
le kabul edilmiştir. 

«10» dakika istirahat için celseyi tatil ediyo
rum. 

Kapanma saati: 17 

(Haydar Rüştü B. (Denizli), Alil Rıza B. (Mar
din), Hamdi B. (İstanbul) reyleri tasnife memur 
edilmişlerdir.) 

Reis — İntihabın neticesini arzediyorum. Di
vanı Muhasebat Reisliği için 236 zat reye iştirak 
etmiştir. Muamele tamamdır. 229 rey, İstanbul 
Mebusu Fuat Beye, 6 rey, Faik Beye, 1 rey Ham
dullah Suphi Beye verilmiştir (Handeler). 

İstanbul Mebusu Fuat Bey 229 reyle Divanı 
Muhasebat Reisliğine intihap olunmuştur. 

edilmek istenilen efkârı umumiyemizin hakikî 
ifadesini vuzuh ve katiyetle tesbit için mebusların 
intihabını yenileştirmek kararını verdiniz. Kuv
vetle ümit ediyorum ki yaptığımız işlerden ve mil
lî hizmetlerden derin bir hissi iftihar duyanların 
beslediği itimada işaret olan bu kararınız muhte
rem milletimizin vekillerine karşı gösterdiği em
niyet ve muhabbeti tezyit edecektir, önümüzdeki 
intihabatta bu itimadın filî tezahürlerini görece
ğimizden hiç şüphe etmiyorum. 

Arkadaşlar; memleketin bir çok kiymetli mü-

IKINCI CELSE 
Açılma saati : 17 10 

Reis — Kâzım Paşa 
Kâtipler : Ruşen Eşref B. , (AFYONK ARAHİSAR) Haydar Rüştü B. ( DENİZLİ), 

5 — TAKRİRLER 

1 — Afyo7i Karahisar Mebusu Ali Beyin, Mecli
sin tatili faaliyet etmesi hakkında takriri 

Reis — Meclisin tatiline dair bir takrir vardır, 
okunacaktır. 

YÜKSEK REÎSLÎĞE 
Ruznamede müstacel mevat kalmamış gibidir. 

Büyük Meclis yeni intihaba karar vermiş olduğun
dan mühim meselelerin yeni Büyük Millet Meclisi 
tarafından müzakeresine intizar tabiidir. Yeni 
Meclisin içtimaına kadar mühim bir mevzu zuhur 

ederse Meclisimiz derhal içtima etmeğe salâhiyet-
tardır. 

Âzayi Kiramın intihap dairelerinde bulunma
larına imkân verilmek üzere Yeni Büyük Meclisin 
içtimaına kadar ve en nihayet 5 mayısa kadar 
faaliyetin tatil olunmasını teklif ederim. 

Afyon Karahisar 
Ali 

Reis — Efendim, takriri kabul edenler . . . Et-
miyenler . . . Müttefikan kabul edilmiştir . 

6 — NUTUKLAR 
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nevverlerini mütehassıslarını sinesinde taşıyan ü-
ÇÜncü Büyük Millet Meelisi dört senelik faaliyet 
hayatında büyük bir vekar ve ciddiyetle çok kıy
metli hizmetler ifa etmiştir. Kanunlar ve sair tek
lifler Meclisin ihtisas encümenlerinde uzun bir 
tetkik ve münakaşaya tabi tutulduktan sonra 
Heyeti umumiyede müzakere ve intaç edilmişler
dir. ihtisas sahiplerinin dikkatli mesaisine istinat 
eden kararlarınızın Devletin umumî idaresinde mü
tekâmil bir salâh meydana getireceğine kanaatim 
vardır. 

Arkadaşlar, memleketimizin geçirdiği para 
buhranına mani olmak üzere neşrettiğiniz kanun
lar umumî ve müessir neticeler vermiş ve halkı
mızda millî paraya karşı zaten mevcut olan em
niyeti bir kat daha artırmıştır. Senelerden beri 
büyük bir dikkatle takip ettiğiniz imar ve Nafıa 
siyasetimizin umumî istikameti, dünya iktisadı 
buhranından memleketimizin de az çok müteessir 
olmasına rağmen değişmemiştir. Her sene olduğu 
gibi geçen senede ihtimamla hazırladığınız büt
çemizde muayyen umumî hizmetlerin hiç biri sek-
tedar olmamıştır. Bu müşahede ve hakikati mem
leketin iktisadî vaziyetini tebarüz ettirmek mak-
sadile arzediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bazı vatansızların teşvi-
katile Ağrı Dağlarında geçen sene yapılan şeka
vet hareketlerini katiyet ve şiddetl-e tedip ve 
Cumhuriyetin yüksek kudretini bir kere daha 
isbat eden kahraman ordumuzun seri harekete ve 
muvaffakiyetini, Hükümetimizin basiretini ve 
memurlarımızın gayretini şükranla yat ederim. 
( Alkışlar ) 

Muhterem halkımızın gösterdiği fedarkârlığı ve 
Âli Meclisinizin bu gibi ahvalde aldığı isabetli ka
rarlan hatırlatmağı da bir vazife telakki ederim. 

Efendiler, insanların ilk devirlerinde bile millî 
dahasile yarattığı parlak medeniyet eserlerini ci

han ntarihinin sayfalarına tevdi eden büyük Türk 
milletini tekâmülüne mani olan harflerden kurtar
makla herbiriniz ayrı ayrı iftihar hissi duymakta 
haklısınız. (Alkışlar) Büyük Reisimizin işaretile 
yeni Türk harflerini kabul eden üçüncü Büyük 
Millet Meclisi yalnız Türk tarihinde değil bütün 
cihanın irfan tarihinde yüksek ve ebedî bir nam 
bırakmıştır; înkilâp tarihlerinde bu kadar ulvî bir 
medeniyet hamlesinin misalini bulmak çok müşkül
dür. Şeyhlik ve dervişlik ruhunun muzlim tesirleri 
altında iğfal ve sevkedilen bazı kimselerin Mene
mende yapmak istedikleri irtica hadisesi Cumhu
riyetin kahir darbeleri altında tamamen akim kal
mıştır. Muhterem halkımızın medeniyete muhabbe
ti ve vatana merbutiyeti bu gibi mecnunane teşeb
büslerin daima akim kalması için en kuvvetli za
mandır. Millî mefkurenin fedakâr bir hadimi ola
rak hayatını esirğemiyen Kubilâyin ismini tebcil 
ile yat etmeği bir vecibe addederim. ( Alkışlar ) 

Muhterem arkadaşlar, Âli Meclisinizin aktetti-
ği muahede ve itilâfnameler haricî münasebatımı-
zın samimî dostluklarla kuvvetlenmesine ve dürüst 
ve sulhperverane siyasetimizin bir kat daha inkişa
fına medar olacak mahiyettedir. 

Memleket dahilinde uzun bir seyahat yaparak 
halk ile yakından ve doğrudan doğruya temas ve 
milletin arzu ve ihtiyaçlarını o yüksek nüfuzu na
zar ve kudretile müşahede eden Büyük Reisi Cum
hurumuzun Gazi Mustafa Kemal Hazretlerinin 
tetkikleri neticesinde alınan ve alınacak tetbrlerin 
milletimizin saadet ve itilâsı için fevkalâde faydalı 
olacağı muhakkaktır. (Alkışlar). 

Milletin aziz rehberini, milletin mümessilleri 
huzurunda tazim ve merbutiyetle selâmlar ve 
cümlenize en samimî hürmet ve muhabbetlerimi 
arzederek sözüme nihayet veririm. ( Sürekli alkış
lar). 

Kapanma saati: 17,35 

SON ZABIT HULÂSASI 

Birinci celse 
Refet Beyin riyasetlerile aktolunarak 1930 senesi 

bütçesinde münakale icrasına ve tahsisatı fevkalâde ve
rilmesine, mezkûr sene Seyrisefain tdaresi bütçesine, 
ölçüler kanununa, hali harpte bulunan ordular yaralıla-
rile üseraya yapılacak muamele hakkındaki mukavelenin 
tasdikma, Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Kıralhğı ara
sında aktedilen konsolosluk mukavelesinin tasdikma, 
1336 senesinden 1929 senesine kadar mahsubu yapılmı-
yan sarfiyatın sureti mahsubuna ve Konya Mebusu mer
hum Musa Kâzım ve Eskişehir Mebusu Sait Beylerin 
çocuklarının meccanen tahsil ettirilmelerine mütedair 
lâyiha ve teklifler müzakere ve kabul edildi. 

1927 malî senesi nihayetine kadar Millî Hükümetler 
bütçesine müteallik borçlar hakkındaki kanuna bazı me-
vat tezyiline, Türkiye Cumhuriyeti ile isviçre ve Ja

ponya Hükümetleri arasında aktedilen mukavelelerin 
tasdikma, Devlet Demiryolları Umumî İdaresinin teş
kilât ve vezaifine dair kanunun tadiline, maadin ni
zamnamesinin tadiline, esbak Musul ve Kerkük Mebus
ları Nuri ve Kâzım Beylerle müteveffa Nuri Bey aile
sine menkul emval verilmesine, otomatik oyuncaklara, 
840 numaralı kanunun ikinci maddesine bir fıkra tezyi
line, gümrük kanununun 4 üncü maddesinin tadiline, 
sabık mutasarrıf Aziz Raşit Beyden tazminat alınma
masına, pulluklara, Almanya ve Çekoslovakya ile mün'-
akit mukavelelerin tasdikma mütedair kanun lâyihaları 
ile Şurayi Devlet kanununun tefsirine dair mazbata 
müzakere ve kabul edildikten sonra teneffüs için celse 
tatil edildi. 

İkinci celse 
Kâzım Paşa tarafından açılarak Divanı Muhasebat 
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Reisliği intihabı yapıldı ve Afyon Mebusu Ali Beyin 
kabul edilen takriri mucibince, Reis Paşanın nutukla
rını müteakip, yeni meclisin içtimaına kadar müzakere 

tatil olundu. 
Reis 

A. Kâzım 

Kâtip 
Afyon Karahisar 

Ruşen Eşref 

Kâtip 
Denizli 
H. Rüştü 

• l > » > » W l « -

Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Krallığı arasında akit ve imza olunan 
konsolosluk mukavelesinin tasdiki hakkındaki kanunun neticei arası 

[Kanun kabul edilmiştir] 

Adana 
Kadri B. 
Kemal B. 

Afyon Karahisar 
Haydar B. 
tzzet Ulvi B. 
Ruşen Eşerf B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Kâzım B. 
Neşet B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Ali B. 
Halit Ferit B. 
İhsan B. 
Rifat B. 
Sami B. j 
Şakir B. 
Talât B. 

Antalya 
Ahmet Saki B. 
JDr. Cemal B. 
Rasih B. 
Süleyman Şevket B. 

Âza adedi : 316 
Reye iştirak edenler : 183 

Kabul edenler : 183 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 124 
Münhal 1er : 9 

/Kabul edenler] 

Artvin 
Asım B. 
Mehmet Ali B. 

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

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Emin B. 
Fahreddin B. 
Hayreddin B. 
Memet Akif B. 
Memet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 
Sadık B. 

Bayazıt 
Halit B. 
Şefik B. 

Bilecik 
Asaf B. 

Bitlis 
Muhiddin Nami B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Salih Vahit B. 
Bursa 

Asaf B. 
Bakteriyolok Rerik B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Ref et B. 
Senih B. 

Cebelibereket 
Ali Rıza B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Memet B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Talat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münür B. 
Ziva B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 

Diyarbekir 
Ishak Refet B. 
Kâzım Pş. 
Rüştü B. 
Zekâi B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
Zeki Mesut B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

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

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Ferit B. 
Reşit B. 
Şahin B. 
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Giresun 

Kâzım B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

Hdkâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. . 
Hakkı B. 

İstanbul 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Dr. Nurettin Ali B. 
Dr. Refik B. 
Hamdi B. 
ihsan Pş. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münür B. 

İsparta 
Hâkim Riza B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Baha Tali B. 
Dr. Sadreddin B. 
Faik B. 

Kastamonu 
Cemal B. 

Velet B. 
Kayseri 

Ahmet Hilmi B. 
Dr. Burhaneddin B. 
Dr. Halit B. 
Hasan Ferit B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
ibrahim B. 
ibrahim Süreyya B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Fuat B. 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 
Zühtü B. 

Kütahya 
Cevdet B. 
ibrahim B. 
ismail Hakkı B. 
Niyazi Asım B. 

Ragıp B. 
Malatya 

Abdülmuttalip B. 
Dr. Fazıl Berki B. 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Bahri B. 
Doktor Saim B. 
Mitat B. 
Osman B. 
Yaşar B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Behçet B. 
Memet B. 

Mardin 
Nuri B. 

Muğla 
Ali Nazmi B. 
Nuri B. 

Niğde 
Halit B. 

Ordu 
Hasan Fahri B. 
Hamdi B. 
ismail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Ali B. 
Atıf B. 
Esat B. 

Samsun 
Ali Rana B. 
Avni B. 
Doktor Asım B. 
Ethem B. 
Nusrat Sadullah B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sivas 
ibrahim Alâeddin B. 
Necmeddin Sadık B. 
Rahmi B. 
Remzi B. 
Şemseddin B. 
Ziyaeddin B. 

Ş. Karahisar 
Tevfik B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Şevki B. 

Trabzon 
ibdullah B. 
Şefik B. 

TJrfa 
Ferit Celâl B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Hamdi B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Rifat B. 

[Reye iştirak etmiy enler J 
Adana 

Hilmi B. 
Zamir B. 

Afyon Karahiser 
A l i B . . * • 
izzet B. 
Musa Kâzım B. 

Amasya 
Esat B. 

Ankara-
Gazi Mustafa Kemal 
Pş. (Rs. C.) 

Antalya 
Hasan Srtkı B. 

Aydın 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
ismail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (R.) 

Bay azıt 
ihsan B. 

Bilecik 
ibrahim B. 
Rasim B. 

Bitlis 
Ilyas Sami B. 
Muhittin B. 

• Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. (I. A.) 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Bursa 
Ahmet Münür B. 
Dr. Şefik Lûtfi B. 
Muhlis B. 

Cebelibereket 
Memet Sabri B. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. (I. A.) 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
(V.) 

Denizli 
Dr. Kâzım ;B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. ( I. A.) 
Yusuf B. 
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Elâziz 

Nakyeddin B. 
Erzincan 

Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Emin B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
Hacim Muhiddin B. 
Hakkı Tarık B. 

Gümüşane 
Ali Fethi B. 
Halil Nihat B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Ahmet Rasim B. 
Edip Servet B. 
Hamdullah Suphi B. 
Hüseyin B. 
Tevfik Kâmil B. 

İzmir 
Ahmet Enver B. 

Dr. Tevfik Rüştü B. (V.; 
Hüseyin B. 
Mahmut Esat B. 
Mahmut Celâl B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. 

İsparta 
ibrahim B. 

Kars 
Halit B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Hasan Fehmi B. 
Memet Fuat B. 
Refik B. 

Kırklareli 
Memet ,Nahit B. 

Kırşehir 
Yahya Galip B. 

Kocaeli 
Kemalettin B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 

Kütahya 
Nuri B. 
Recep B. 

Malatya 
tsmet Pş. (Bş. V.) 

Manisa 
Akif B. 
Kani B. 
Kemal B. 
Mustafa .Fevzi B. 

Maraş 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
îrfan Rerit B. 
Yakup Kadri B. 

Mersin 
Ali Münif B. 
Hakkı B. 

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

Niğde 
Faik B. 
Galip B. 

Rize 
Akif B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Refik îsmail B. 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
Rasim B. 

Ş. Kardhisar 
îsmail B. 
Memet Emin B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Ali Becil B. 
Arif B. 
Daniş B. 
Hasan B. (Rs. V.) 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Doktor Refet B. 
Mahmut B. 

Yozgat 
Avni B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. 
Hüsnü B. 
Memet Nazif B. 
Ragıp B. 
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1930 senesi Seyrisefain idaresi Bütçesine munzam tahsisat verilmesi hak

kındaki kanunun neticei arası 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Adana 
Hilmi B. 
Kadri B. 
Kemal B. 

Afyon Karahisar 
Haydar B. 
îzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Kâzım B. 
Neşet B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Ali B. 
Halit Ferit B, 
thsan B. 
Rifat B. 
Sami B. 
Şakir B. 
Talat B. 

Antalya 
Ahmet Sakı B. 
Doktor Cemal B. 
Rasih B* 
Süleyman Şevket B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B, 

Aydın 
Emin Fikri B. 
Dr. Reşit Galip B. 

Âza adedi : 316 
Reye iştirak edenler : 213 

Kabul edenler : 213 
Reddedenler : o 
Müstenkifler : o 

Reye iştirak etmiyenler : 94 
Münhaller : 9 

/ Kabul edenler ] 

Mitat B. 
Balıkesir 

Ali Şuuri B. 
Emin B. 
Fahreddin B. 
Memet Akif B. 
Memet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 
Sadık B. 

Bayazıt 
Halit B. 
thsan B. 
Şefik B. 

Bilecik 
Asaf B. 

Bitlis 
îlyas SamiB. 
Muhiddin B. 
Muhiddin Nami B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 
Salih Vahit B. 

Bursa 
Ahmet Münür B. 
Asaf B. 
Bakteriyolok Refik B." 
Esat B. 
Muhlis B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Senih B. 

Cebelibereket 
Ali Riza B. 

Naci Pş. 
Çanakkale 

Memet B. 
Ziya Gevher B. 

Çankm 
Mustafa Abdülhalık B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
ismail Kemal B. 
Münir B. 
Ziya B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
îshak Refet B. 
Kâzım Pş. 
Rüştü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Zeki Mesut B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 
Nakyettin B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 

Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafi Atuf B. 
jNafiz B. 
Tahsin B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Ferit B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Kâzım B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

Gümüşane 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

îçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Dr. Hakla Şinasi Paşa 
Dr. Nurettin Ali B. 
Dr. Refik B. 
Hüseyin B. 
thsan Paşa 
Ziyaeddin B. 

îzmir 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi B. 

İsparta 
Hâkim Riza B. 
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Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Baha Tali B. 
Dr. Sadrettin B. 
Faik B. 

Kastamonu 
Ali Riza B. 
Cemal B. 
Memet Fuat B. 
Refik B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Bürhaneddin B. 
Dr. Halit B. 
Hasan Ferit B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Fuat B. 

Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 
Zühtü B. 

Kütahya 
Cevdet B. 
ibrahim B. 
ismail Hakkı B. 
Niyazi Asım B. 
Ragıp B. 

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

Manisa 
Bahri B. 
Dr. Saim B. 
Mitat B. 
Mustafa Fevzi B. 
Osman B. 
Yaşar B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Behçet B. 
Memet B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 

lAli Riza B. 
irfan Ferit B. 
Nuri B. 

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

Niğde 
Faik B. 
Halit B. 

Ordu 
Hasan Hayri B. 
Hamdi B. 
ismail B. 
Recai B. 
jŞevket B. 

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

Samsun 
Ali Rana B. 
ivni B. 

İDr. Asım B. 
Ethem B. 
İNusrat Sadullah B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sivas 
llbrahim Alâettin B. 

Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemseddin B. 
Ziyaettin B. 

Ş. Karahisar 
İsmail B. 
Tevfik B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
Süreyya Tevfik B. 
Şevki B. 

Trabzon 
Abdullah B. 
Ali Becil B. 
Arif B. 
Daniş B. 
Şefik B. 

Vrfa 
Dr. Refet B. 
Ferit Celâl B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
{Hamdi B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmiyenler ] 

Adana 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
izzet B. 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal Paşa 
(R. C. ) 

Antalya 
Hasan Sıtkı B. 

Aydın 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Hayreddin B. 

ismail Hakkı B. 
Kâzım Paşa ( Rs.) 

Bilecik 
ibrahim B. 
Rasim B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rifki B. ( I. 
Hasan Cemil B. 

Bursa 
Dr. Şefik Lûtfi B. 

Cebelibereket 
Memet Sabri B. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 

Â.) 

ŞÜkrü B. (I. Â.) 
Çorum 

[ismet B. 
Benizli 

İDr. Kâzım B. . 
Necip Ali B. (I. Â.) 

Diyarbekir 
Zekâi B. ( V.) 

Edirne 
JFaik B. 
|Şakir B. 

Elâziz 
(Fazıl Ahmet B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 

Erzurum 
Asım B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Emin B. 

Gazi Antep 
|Kılıç Ali B. 

Giresun 
İHaeim Muhiddiıı B. 
IHakkı Tank B. 

'Gümüşane 
Ali Fethi B. 
İHalil Nihat B. 
Hasan Fehmi B. 
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İstanbul 

Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Edip Servet B. 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Tevfik Kâmil B. 

İzmir 
Ahmet Enver B. 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V. 
Hüseyin B. 
Mahmut Esat B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. 

İsparta 
İbrahim B. 

Kars 
Halit B. 

Kastamonu 
Hasan Fehmi B. 

Kırşehir 
Yahya Galip B. 

Kocaeli 
İbrahim B. 
Kemaleddin B. 
Kılıçoğlu Hakkı B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 

Kütahya 
Nuri B. 
Recep B. 

Malatya 
İsmet Paşa ( Bş. V. 
İMahmut Nedim B. 

Manisa 
Akif B. 
Kani B. 
Kemal B. 

M araş 
Mitat B. 

Mardin 
Yakup Kadri B. 

Mersin 
Ali Münif B. 
Hakkı B. 

Niğde 
Galip B. 

Rize 
Akif B. 
Hasan Cavit B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Refik îsmail B. 
Yusuf Kemal B. ( V. ) 

Sivas 
Necmeddin Sadık B. 

Ş. Karahisar 
Memet Emin B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 

Cemil B. 
İFaik B. 

Tokat 
İMustafa Vasfi B. 

Trabzon 
İHasan B. ( R. V. ) 
Nebizade Hamdi B. 
(Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
İMahmut B. 

Yozgat 
JAvni B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
İHalil B. 
Hüsnü B. 
Memet Nazif B. 
Rağip B. 

1930 senesi bütçesinde münakale icrasına ve tahsisatı fevkalâde itasına 
dair kanunun neticei ârası 

[ Kanun kabul edilmiştir] 

Adana 
Hilmi B. 
Kadri B. 
Kemal B. 

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

Âza adedi : 
Reye iştirak edenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 

Reye iştirak etmiyenler : 
Münhaller : 

/ Kabul edenler J 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Kâzım B. 
Neşet B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

316 
219 
219 

0 
0 

88 
9 

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

Antalya 
Ahmet Saki B. 
Doktor Cemal B. 
Rasih B. 
Süleyman Şevket B 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

- 1 3 2 -
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Emin Fikri B. 
Dr. Reşit Galip B. 
Mitat B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Emin B, 
Fahreddin B. 
Hayreddin B. 
Memet Akif B. 
Memet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 
Sadık B. 

Bayazıt 
Halit B. 
İhsan B. 
Şsfik B. 

Bilecik 
Asaf B. 

Bitlis 
îlyas Sami B. 
Muhiddin B. 
Muhiddin Nami B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 
Salih Vahit B. 

Bursa 
Ahmet Münür B. 
Asaf B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Esat B, l v 
Muhlis B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

Cebelibereket 
Ali Riza B, 
Naci Paşa 

Çanakkale 
Memet B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalık B. 
Rifat B. 
Talat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 

İsmail Kemal B. 
îsmet B. 
Münir B. 
Ziya B. 

Beniili 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B> 

Diyarbekir 
tshak Refet B. 
Kâzım Paşa 
Rüştü B. 
Zekâi B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
Zeki Mesut B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 
Nakyettin B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 
Tahsin B. 

Eskişehir 
Emin B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Ali Genani B. 
Ferit B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Kâzım B. 
Tahir B. 

Gümüşane 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr, Nurettin Ali B. 
Dr. Refik B. 
İhsan Paşa 
Ziyaeddin B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi B. 

İsparta 
Hâkim Riza B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Baha Tali B. 
Dr. Sadrettin B. 
Faik B. 

Kastamonu 
Ali Riza B. 
Cemal B. 
Memet Fuat B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Bürhaneddin B. 
Dr. Halit B. 
Hasan Ferit B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtft Müfit B. 

Kocaeli 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Fuat B. 
Hüsnü B. 

1 3 3 -

Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Naitii Hazim B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 
Zühtü B. 

Kütahya 
Cevdet B. 
İbrahim B. 
İsmail Hakkı B. 
Niyazi Asım B. 
Ragıp B. 

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

Manisa 
Bahri B. 
Dr. Saim B. 
Mitat B. % 
Osman B. 
Yaşar B. 

Maryş 
Abdülkadir B. 
Behçet B. 
Memet B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
İrfan Ferit B. 
Nuri B. 

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

Niğde 
Faik B. ^ 
Halit B." 

Ordu 
.Hasan Fahri B, 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B, 
Şevket B. 

Rize 
Ali B. 



Esat B, 
Fuat B. 

Samsun 
Ali Rana B. 
Avni B. 
Dr. Asim B, 
Nusrat Sadullah B. 

mi 
Halil Hulkı B. 

Sivas 
İbrahim Afe t in B. 
Necmeddifi ÖiîM B. 

Âdıma 
Zamir B. 

Af fon &arahisar 
İzzet B, s 

âMefa 
Gazi Mustafa KemalPaşÜ 
(R. C.) 

Antalya 
Hasan Sıtkı B. 

Aydın 
Dr. MazhİiB. 
Tahsin B. j 

Balıkesir 
İsmail Hakkı B. 
Kâzım Pİftt t & Bs.) 

iâıiötk 
İbrahim B. < 
Rasim B. 

Bolu 
C e v a t A b A B . 
Falih Rifki & ( î. A..') 
Hasan Cemil B, 

feursa 
Dr. Şefik îrâtfi B. 
Senih B. 

Cebelibereket 
Memet Sabri B. 

ÇdffiaMale 
Samih Riâirt B. 
Şükrü B. (Î.Â.) 

Denizli 
Necip Ali B. (1. 1.) 

Erzincan 
Abdülhak B; 
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Rahmi B» 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemseddin B. 
Ziyaettin B. 

Ş. Karahisar 
İsmail B. 
Tevfik B. 

Tekirdağ 
Faik B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 

Hüseyin Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 
Şevki B. 

Trabzon 
Abdullah B. 
Ali Becil B. 
Arif B. 
Daniş B; 
Şefik B. 

Urfa 
Ali Saip B. 

Reye iştirak etmiyenler 

Saffet B. 
Erzurum 

Dr. Ahmet Fikri B. 
Necip Asım B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
Hacim Muhiddin B. 
Hakkı Tank B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Ali Fethi B. 
Halil Nihat B. 
Hasan Fehmi B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Edip Servet B. 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Hüseyin B. 
Tevfik Kâmil B. 

îzmir 
Ahmet Enver B. 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Hüseyin B. 
Mahmut Esat B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. 

İsparta 
İbrahim B. 

Kars 
Halit B. 

Kastamonu 
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 

Kırşehir 
Yahya Galip B. 

Kocaeli 
Kemaleddin B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 

Kütahya 
Nuri B. 
Recep B. 

Malatya 
ismet Pş. (Bş. V.) 

Manisa 
Akif B. , 
Kani B. 
Kemal B. 
Mustafa Fevzi B, 

M araş 
Mitat B. 

Mardin 
Yakup Kadri B. 

Mersin 
Ali Münif B. 
Hakkı B. 

Niğde 
Galip B. 

Refet B. 
Van 

Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Avni B. 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Rifat B. 

Rize 
Akif B. 
Atıf B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Ethem B. "..• 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Refik İsmail B. 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Ş. Karahisar 
Memet Emin B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 

Trabzon 
Hasan B. (Rs. V.) 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Doktor Refet B. 
Ferit Celâl B. 
Mahmut B. 

Yozgat 
Salih B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halü B. 
Hüsnü B. 
Memet Nazif B. 
Rağıp B. 



Haliharpte bulunan ordular yaralılarının tebVini ıztırap ve islâm Jmlleri 
ve üseraya yapılacak muamele hakkındaki mukavelelerin tasdikına dair 

kanunun neticei arası 
(Kanun kabul edilmiçtlr ) 

Adana 
Kadri B. 
Kemal B. 

Afyon Karahjşar 
Haydar B. 
îzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşerf B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
K â z ı m %•"•"'• 
Neşet B. 

Amasya 
İsmail IJakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Ali B. 
Halit Feri | B, 
ihsan B. 
Rifat B. 
Sami B, 
Şakir B. 

4.n(aly4 
Ahmet Sala B. 
Dr. CejnaJLBv 
Rasih B. 

Artvin 
Asım B. 
Mehmet Ali B. 

Aydın 
EminFîkri &' 
Dr. Reşit 0alip B, 
$M*at& 

Balıkesir 
Ali Şuurj3& 

Âza adedi : 316 
Reye iştirak edenler ; lftO 

Kabul edenler : 190 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 117 
Münhafler : 9 

/ Kabul edenler J 

Binin B. 
Fahreddin |£ 
Hayreddin B. 
Memet Akif B. 
Memet Cavit B. 
Osman Njj|zJ Ş. 
Sadık B. 

Bayazıt 
Halit B. 
Şefik B. c 

ŞüâçiJc 
Asaf B. 

B # % 
tlyas Sami B. 
Muhittin B. 
Muhittin Nami B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal 3 . 

Surdur 
Mustafa Şeref B. 
Salih Vahit B. 

Bursa 
Asaf B. 
Bakterjydok Refik B, 
Ssat B. 
Muhlis B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Senin B. 

Cebelibereket 
Ali Rıza B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Memet B,. 

< 

Çankırı 
Mustafa ^hdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr, Mustfja Ş, 
tsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münür B. 
Ziya B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 

Diyarbekir 
îshak Refet B. 
Kâzım Pjj, 
Rüştü B. 
Zekâi B. 

Mmâ 
Faik B. 
Hasan Hayri $f 
Şakir B. 
Zeki Mesut B. 

MMm 
&hraet Saffe£#. 
Fazıl 4 4 ^ ^ ^ 
Hasan Tahsin B, 
Hüseyin B. 

EmfâOfi 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

v j fep^ 
Asnn B. 
Aziz B. 

1 

• 

Dr. Ahmet Fifeçi B r 

Nafi Atuf B. '-
Nafiz B, 
Tahsin B. 

Oazi Antşp 
Ali Cenaai B. 
Ferit B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Kâzım J|, 
Şevket B. 
Tahir B. 

Oümüşane 
Halil Nihat B. 
Şevket B. 

Şg$0 
İbrahim B. 

İçel 
Emin. Jk 
Hakkı B. 

İstanbul K 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Dr. Hakkı Şinasi.Bş. 
Dr. Nurettin Ali B. 
Br. Belik B. 
Hamdi B. 
îhsan Pş. 
Ziyaettin B. 

(l^M 
Kâmil B. 
Münür B. 

Uw*$& -
Hâkim Riza B. 
Hüseyin Hüsnü B. 

- l£t 
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Mükerrem B. 
Kars 

Ağaoğlu Ahmet B. 
Baha Tali B. 
Dr. Sadreddin B. 
Faik B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Cemal B. 
Memet Fuat B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet JHilmi B. 
Dr. Burhaneddin B. 
Dr. Halit B. 
Hasan Ferit B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Fuat B. 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 
Zühtü B. 

Kütahya 
Cevdet B. 
İbrahim B. 
İsmail Hakkı B. 
Niyazi Asım B. 
Ragıp B. 

Malatya 
Dr. Fazıl Berki B. 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Bahri B. 
Doktor Saim B. 
Mitat B. 
Osman B. 
Yaşar B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Behçet B. 
Memet B. 

Mardin 
Nuri B. 

Muğla 
Ali Nazmi B. 
Nuri B. 

Niğde 
Halit B. 

Ordu 
Hasan Fahri B. 
Hamdi B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Bize 
AliB. 
Atıf B. 
Esat B. 

Samsun 
Ali Rana B. 
Avni B. 
Doktor Asım B. 
Ethem B. 
Nusrat Sadullah B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sivas 
İbrahim Alâettin B. 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. 
Remzi B. 
Şemseddin B. 
Ziyaeddin B. 

Ş. Karahisar 
İsmail B. 
Tevfik B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Şevki B. 

Trabzon 
Abdullah B. 
Şefik B. 

Urfa 
Ferit Celâl B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Hamdi B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmiyenler / 

Adana 
Hilmi B. 
Zamir B. 

Afyon Karahisarı 
Ali B. 
İzzet B. 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal 
(R. C.) 
Talât B. 

Antalya 
Hasan Sıtkı B. 
Süleyman Şevket B. 

Aydın 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. 

Pş. 

Balıkesir 
İsmail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (Rs.) 

Bayazıt 
İhsan B. 

Bilecik 
İbrahim B. 
Rasim B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. (1. A.) 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Bursa 
Ahmet Münür B. 
Dr. Şefik Lûtfi B. 

Cebelibereket 
Memet Sabri B. 

Çanakkale 
|Samih Rifat B. 
Şükrü B. (1. A.) 
Ziya Gevher B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B. 
|Necip Ali B. (1. A.) 
Yusuf B. 

Elâziz 
jNakyeddin B. 

Erzincan 
AbdülhakB. 

Erzurum 
|Necip Asım B. 

Eskişehir 
Emin B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 

Kılıç Ali B. 
Giresun 

Hacim Muhiddin B. 
Hakkı Tarık B. 

Gümüşam ^ 
Ali Fethi B. 
Hasan Fehmi B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Ahmet Rasim B. 
Edip Servet B. 
Hamdullah Suphi B. 
Hüseyin B. 
Tevfik Kâmil B. 

İzmir 
Ahmet Enver B. 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Hüseyin B. 
Mahmut Esat B. 
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Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. 

İsparta 
İbrahim B. 

Kan 
Halit B. 

Kastamonu 
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Yahya GaMp B. 

IÇocaeli 
Kemalettin B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 

Kütahya 
Nuri B. 

Recep B. 
Malatya 

Abdülmuttalip B. 
ismet Pş. (Bş. V.) 

Manisa 
Akif B. 
Kani B. 
Kemal B. 
Mustafa Fevzi B. 

Maraş 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
irfan Ferit B. 
Yakup Kadri B. 

Mersin 
Ali Münif B. 
Hakkı B. 

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

Niğde 
Faik B. 

Galip B. 
Ordu 

ismail B. 
Rize 

Akif B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Refik İsmail B. 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
Rasim B. 

Ş. Karahisar 
Memet Emin B. • 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B, 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Hüseyin Hüsnü B. 

Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Ali Becil B. 
ArifB. 
Daniş B. 
Hasan B. 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırn B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Doktor Refet B. 
Mahmut B. 

Yozgat 
Avni B. 
Salih B. 
Süleyman Sırn B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. 
Hüsnü B. 
Memet Nazif B. 
Rağıp B, 

Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya imperatorluğu arasında aktolunan ticaret 
ve seyrisefain mııkavelsnamesinin tasdiki hakkındaki kanunun netice! ârâsı 

[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Adana 
Kadri B. 
Kemal B. 

Afyon Karahisar 
Haydar B. 
İzzet Ulvi B. . 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 

Âza adedi : 316 
Reye iştirak edenler : 165 

Kabul edenler : 165 
Reddedenler : * 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 142 
Münhaller : 9 

/Kabul edenler] 
Aksaray 

Besim Atalay B. 
Kâzım B. 

Amasya 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Ali B. 

Halit Ferit B. 
ihsan B. 
Rifat B. 
Şakir B. 
Talât B. 

Antalya 
Ahmet Saki B. 
Rasih B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Mitat B. 

Bahkeniv 
Ali Şuuri B. 
Emin B. 
Memet Akif B. 
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Memet Cavit B. 
Osman Riyazi B. 
Sadık B. 

Bayazıt 
Halit B. 
îhsan B. 
Şefik B. 

Bitlis 
Muhiddin B. 
Muhiddin Nami B. 

Bolu 
Doktor Emin Cemal B. 

Burdur 
Salih Vahit B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Esat B. 
Muhlis B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Senih B. 

Cebelibereket 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Memet B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Eifat B. 

Çorum 
Doktor Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Ziya B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
İshak Refet B. 
Kâzım Pş. 
Rüştü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B, 
Şakir B. 
Zeki Mesut B. 

Ahmet Saffet 6. 

Fazıl Ahmet B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

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

Eskişehir 
Emin B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Ferit B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakla Tank B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

Gümüşane 
İHalil Nihat B. 
Şevket B. 

Hakâri 
tbrahim B. 

îçel 
Hakkı B. 

İstanbul 
|Akçoraoğlu Yusuf B. 
Doktor Hakkı Şinasi Pş. 
Doktor Nurcddin Ali B. 
Dr. Refik B. 
İhsan Pş. 
Ziyaeddin B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Münür B. 

İsparta 
Hâkim Riza B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
ibrahim B. 
İMükerrem B. 

Kars 
Ağaoğlu Ahmet B. 

[Doktor Sadreddin B. 
İFaik B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Cemal B. 
[Memet Fuat B. 
Refik B. 
[Velet B. 

Kayseri 
Doktor Bürhaneddin B. 
Doktor Halit B. 

Kırklareli 
Doktor Fuat B. 
Şevket B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Ragıp B. 
Salâhaddin B. 

Konya 
Fuat B. 
İHüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Naim Hazim B. 

Kütahya 
Cevdet B. 
İbrahim B. 
İsmail Hakkı B. 
Niyazi Asım B. 
Ragıp B. 

Malatya 
Dr. Fazıl Berki B. 
Doktor Hilmi B. 
İsmet Pş. 

Manisa 
Bahri B. 
Mitat B. 
Osman B. 
Yaşar B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Behçet B. 
İMemet B. 

Mardin 
Nuri B. 

Muğla 
lAli Nazmi B. 

[Nuri B. 
I Niğde 
Halit B. 

Ordu 
Hasan Fahri B. 
LHamdi B. , 
[İsmail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Eke 
Ali B. 
Atıf B. 
Esat B. 

Samsun 
Ali Rana B. 
Avni B. 
Doktor Asım B-
Nusrat Sadullah B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sivas 
İbrahim Alâeddin B. 
Rahmi B. 

İŞemseddin B. 
IZiyaeddin B. 

Ş. Kardhisar 
İsmail B. 
Tevfik B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
[Hüseyin Hüsnü B. 
Süreyya Tevfik B. 
Şevki B. 

Trabzon 
Abdullah B. 
k l i Becil B. 
Arif B. 
Daniş B. 
Şefik B. 

Yan 
Hakkı B. 
JMünip B. 

Yozgat 
Hamdi B. 
[Süleyman Sırrı B. 
Tahsin B. 
| Zonguldak 
İRifatB. 
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/ Reye iştirak etmiyenler ] 

Adana 
Hilmi B, 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
AliB. 
İzzeVB. 

Aksaray 
Neşet B. 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
Gazi Müştaka Kemal Pş. 
<R. C.) 
Sami B. 

Antalya 
Doktor Cemal B, 
Hasan Sıtkı B. 
Süleyman Şevket B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Emin Fikri B. 
ur. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Fahreddin B. 
Hayreddin B. 
İsmail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (Rs.) 

Bilecik 
Asaf B. 
İbrahim B. 
Rasim B. 

Bitlis 
llyas Sami B. 

Bolu 
Cavat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. (1. A.) 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. (V.) 

Bursa 
Ahmet Münür B. 
Asaf B. 
Dr. ŞefikLûtfiB. 

Cebelibereket 
Ali Rıza B. 
Memet Sabri B. 

Çanakkale 
Samih Rifat B, 
Şükrü B. (t. A.) 

Çankırı 
Talat B. 
Ziya B. 

Çorum 
İsmet B. 
Münür B. 

Denizli 
Doktor Kâzım B. 
Mazhar Müfit 

DiyarbeMr 
Zekâi B. (V.) 

Edirne 
Faik B. 

Elâziz 
Hasan Tahsin B. 
Nakyeddin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 

Erzurum 
Asım B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
Hacim Muhiddin B. 

Gümüşane 
Ali Fethi B. 
Hasan Fehmi B. 

îçel 
Emin B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Ahmet Rasim B. 
Edip Servet B. 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Hüseyin B. 
Tevfik Kâmil B. 

îzmir 
Ahmet Enver B. 

Doktor Tevfik Rüştü B. 
(V.) 
Hüseyin B. 
Mahmut Esat B. 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Yasıf B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Halit B, 

Kastamonu 
Hasan Fehmi B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Hasan Ferit B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Yahya Galip B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Kemaleddin B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 
Zühtü B. 

Kütahya 
Nuri B. 
Recep B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Akif B. 
Doktor Saim B. 
Kani B. 
Kemal B. 
Mustafa Fevzi B. 

Maraş 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
İrfan Ferit B. 
Yakup Kadri B; 

Mersin 
Ali Münif B. 
Hakkı B. 

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

Niğde 
Faik B. 
Galip B. 

Rize 
Akif B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Ethem B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Biftop 
Recep Zühtü B. 
Refik İsmail B. 
Yusuf Kemal B. ( V.) 

Sıüm 
Necmeddin Sidik B. 
Rasim B. 
Remzi B. 

Ş. Karahisar 
Memet M m B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 

Trabzon 
Hasan B. ( Rs. V; ) 
Nebizade HatmM B. 
Süleyman IgrrrfB. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Doktor Refet B. 
Ferit Celâl B. 
Mahmut B. 
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Refet B. 
Yozgat 

Avni B. 

İ : 30 20-3-1931 C : 2 
Salih B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 

iHalil B. 
Hüsnü B, 

iMemet Nazif B. 
Ragıp B. 

Türkye Cumhuriyeti ile İsviçre Federal meclisi arasında münakit ticaret ve 
ikamet mukavelenamesinin tasdiki hakkmaaki kanunun neticei arası 

[ kanun kabul edilmiştir ] 

Adana 
Kadri B. 
Kemal B. 

Afyon Karahisar 
Haydar B. 
îzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Kâzım B. 

Amasya 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B. : 

Ankara 
Ali B. 
Halit Ferit B. 
İhsan B. 
Rifat B. 
Şakir B. 
Talat B. -

Antalya 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 

Artvin 
AsımB. 
Memet Ali B. 

Âza adedi : 316 
Reye iştirak edenler : 178 

Kabul edenler : 178 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 

Reye iştirak etmiyenler : 129 
Mûnhaller : 9 

[Kabul edenler] 

Aydın 
Mitat B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Emin B. 
Memet Akif B. 
Memet Cavit B. 
Osman Niyazi B, 
[Sadık B. 

Bayazıt 
Halit B. 
İhsan B. 
Şefik B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B.' 
Salih Vahit B. 

Bitlis.-
Muhiddin B. 
Muhiddin Nami B. 

Bolu 
Doktor Emin Cemal B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Esat B. 
Muhlis B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Senih B. 

Cebelibereket 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Memet B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B, 
Rifat B. 
Zıya B. 

Çorum 
Doktor Musatafa B. 
İsmail Kemal B. 
Münür B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
tshak Refet B. 
Kâzım Pş. 
Rüştü B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
Zeki Mesut B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B, 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Doktor jyımet Fikri B 
Nafiz B. 
Tahsin B. 

Eskişehir 
Emin B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Ferit B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

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

Gümüşane 
Halil Nihat B. 
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Şevket B, 
Mtöm 

ibrahim B. 
-Xs& 

Hakkı B. 
Jhfambvl 

Akçoraoğlu ISTusuf B, 
Dr. Hakkı ŞinaşiJRaşa 
Dr. Nurettin Ali &. 
Dr. Befik 3 . 
Hamdi 3 -
îhsan Paga 
Ziyae£c£n j L 

J&mir 
Kâmil . 3 . 
Mahmut îlsat B. 
Münür B. 

Jspartff, 
Hakim Rıza B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem 3 . 

Kars 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Baha Tali .B. 
Dr. SadrettJnJB. 
Faik B. • • \ 

Kastamonu 
Ali Riza.3-
Cemal B, 
Memet Fuat B. • 

-m 

Adana 
BüUaiJB. 
Zamjr B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
îzzet B. 

Aksaray 
Neşet B. 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal Faşa 
(Rs. C.) 
Sami B. 

Anialfm 
Doktor Cemal B . ] 
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Refik B. 
Velet B. 

Kayseri 
Doktor Bürhaneddin B. 

.... ^ Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

Kocaeli 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyyea B. 
Rağıp B, 
Salâhaddin 3 -

Konya 
Fuat B. 
Hüsnü 3-, 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zajm 3 . 
Mustafa B. 
Refik B. 
Tevfik Füa?et B. 

Kütahya 
İbrahim B. 
İsmail liakkı 3 . 
Niyazi Asım B. 
Ragıp B. 

Malatya 
Dr. Fazıl Bsr^i B. 
Doktor Splmi B. 
İsmet Pş. 

^îamm 
Bahri B. 

/ Reye iştirak 

Hasan Sıtkı B. 
Sjüjyayman .Şevket B. 

Aydın 
Emin Fikri B. 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar 3 . 
Tahsin B. 

•Balıkesir 
Fahreddin B. ..:' 
Hayreddin B. 
İsmail Hakkı B. ; 
Kâzım Paşa ( Rs.) 

Bilecik 
Asaf B. 
ibrahim M. 
Rasim B. 

Mitat 3< 
Osman 3 , 
Yaşar B. 

Mmm 
Abdülkadir B. 
Behçet B. 
Memet B. 

Mm&ft 
Ali Riza 3 -
Nuri B. 

Muğlg, 
Nuri B. 
Ali Nazmi P . 

Mğ&e i 
Halit B. 

Ovdu 
Hasan Fahri B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Ali B. 
Atıf B. i 
Esat B. 
Fuat B, 

Şgmfltın 
Ali Rana B. 
Avni B. 
Dr. Asım B. 
Nusrat Sadullah B. 

j etpıiyenler J 

Bitlis 
llyas âamiB. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Fatih Rifki B. ( 1. A.) 
Hasan Cemü. 3 -
ŞütaüB. 

Bursa 
4İM»Çt Münür B. 
Asaf B. 
Dr. Şefik Lütfi B. 

Cebelibereket 
Ali Riza B. 
Memet Sabri B. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

.Sivas 
İbrahim Alâettkı B 
Rahmi B. 
Remzi B. 
Şemseddin B. 
Ziyaeâdin B. 

Ş. Karahisar 
İsmail B. 
Tevfik B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
Süreyya Tevfik B. 
Şevki B. 

Trabzon 
Abdullah 3 . 
Ali Becil B. 
Arif B. 
Daniş B. 
Şefik B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B-

¥Q88Wt 
Hamili B-
Süley^nan Sırrı B, 
Tahsin B. 

Zang^ldak 
Rifat B. 

,, 

Şükrü B. (t. A.) 
Çankm 

Talât B. 
Çorum 

İsmet B. 
Ziya B. 

. Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 

Elâziz 
Nakyettin B. 

Erzincan 
Abdülhak M. 
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Erzurum 

Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Gazi Antep 
Ali Cenani B. 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
Hacim Muhîddin B. 

Gümüşane 
Ali Fethi B. 
Hasan Fehmi B. 

İçel 
Emin B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Ahmet Rasim B. 
Edip Servet B. 
Hamdullah tSuphi B. 
Hüseyin B.x 

Tevfik Kâmil B. 
İzmir 

Ahmet Enver B. 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V. 
Hüseyin B. 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. 

Kars 
Halit B. 

Kastamonu 
Hasan Fehmi B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 
Hasan Ferit B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Yahya Galip B. 

Kocaeli 
Kemaleddin B. 
Kılıncoğlu Hakkı B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Zühtü B. 

Kütahya 
Cevdet B. 
Nuri B. 
Recep B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Akif B. 

Doktor Saim B. 
Kani B. 
Kemal B. 
Mustafa Fevzi B. 

Maraş 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
îrfan Ferit B. 
Yakup Kadri B. 

Mersin 
Ali Münif B. 
Hakkı B. 

Muğla 
Şükrü Kaya R (V.) 
Yunus Nadi B. 

Niğde 
Fayik B. 
Galip B. 

Bize 
Akif B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Ethem B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Refik tsmail B. 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
Necmeddin Sadık B. 
Rasim B. 

Ş. Karahisar 
Memet Emin B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
Faik B. , 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 

Trabzon 
Hasan B. (Rs. V.) 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

JJrfa 
Ali Saip B. 
Doktor Refet B. 
Ferit Celâl B. 
Mahmut B. 
Refet B. 

Yozgat 
Avni B. 
Salih B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil & 
Hüsnü B. 
Memet Nazif B. 
Rağıp B. 

Maadin nizamnamesinin ellinci maddesinin tadiline dair kanunun neticei arası 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

• 

. 

Adana 
Kadri B. 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler : 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler : 
Münhaller : 

: 316 
169 
169 
0 
0 
138 
9 

/ Kabul edenler J 

Kemal B. Afy 
Haydar 

on Karahisar 
B. 

tzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B 
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Aksaray 
Besim Atalay B. 
Kâzım B. 
Neşet B. 

Amasya 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Ali B. 
Halit Ferit B. 
İhsan B. 
RifatB. v 
Şakir B. 
Talat B. 

Antalya 
Ahmet Sakı B. 
Rasih B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Mitat B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Fahreddin B. 
Memet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 
Sadık B. 

Bayazıt 
Halit B. 
ihsan B. 
Şefik B. 

Bilecik 
Asaf B. 

Bitlis 
Muhiddin B. 
Muhiddin Nami B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 
Salih Vahit B. 

Bursa 
Asaf B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Muhlis B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Senih B. 

Cebelibereket 
Ali Riza B. 

İ : 3 9 2 6 -
Naci Pş. 

Çanakkale 
İMemet B. 
Ziya Gevher B. 

> Çorum 
[Dr. Mustafa B. 
ismail Kemal B. 
İMünir B. 

Denizli 
[Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
İYusuf B. 

Diyarbekir 
Ishak Refet B. 
Kâzım Pş. 
Rüştü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B, 
Şakir B. 
Zeki Mesut B. 

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

Erzurum 
|Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
İNafiz B. 
Tahsin B. 

Eskişehir 
Emin B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
[Ali Cenani B. 
Ferit B, 
(Reşit B. 
İŞahin B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
[Şevket B. 
Tahir B. 

Gümüşane 
Şevket B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

İçel 
Hakkı B. 

3 - 1 9 3 1 C :J2 
İstanbul 

(Akçuraoğlu Yusuf B, 
[Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr, NuMtin Ali B. 
Dr, Refik B. 
ihsan Paşa 
[Ziyaeddin B. 

İzmir 
Mahmut" Esat B. 
İMustafa Rahmi B. 
İMünir B. 

İsparta 
[Hâkim Riza B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
ibrahim B. 
Mükerrem B. 

Kars 
lAğaoğlu Ahmet B.' 
Baha Tali B. 
Dr. Sadrettin B, 
Faik B. 

Kastamonu 
Ali Riza B. 
Cemal B, . 
İMemet Fuat B. 
Refik B, 
Velet B. 

Kayseri 
Dr. Bürhaneddin B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

Kocaeli 
ibrahim B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Fuat B. 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Naim Hazim B. 
Refift B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
pevdet B. 
(Niyazi Asım B. 
Nuri B. 

(Ragıp B. 
Malatya 

|Dr, Fazıl Berki B. 
Dr. Hilmi B. 
ismet Pş. 

Manisa 
(Bahri B. 
Yaşar B. 

Abdülkadir B. 
Behçet B. 
İMemet B. 

Mardin 
Ali Riza B. 
(Nuri B. 

Muğla 
(Ali Nazmi B. 
Nuri B. 

Niğde 
(Faik B. 
Halit B. 

Ordu 
Hasan Hayri B. 
ismail B. 
Recai B. 
[Şevket B. 

Bize 
lAli B. 
Atıf B. 
Esat B. ' 
İFuat B. 

Samsun 
|Ali Rana B. 
Avni B. 
Dr. Asım B. 
Ethem B. 
(Nusrat Sadullah B. 

• Siirt 
Halil Hulki B. 

Sivas 
(ibrahim Alâettin B. 
Rahmi B. 
Remzi B. 
Şemseddin B. 
(Ziyaettin B. ! 

Ş. Karahisar 
[İsmail B. 
İTevfik B. 

Tokat 
İBekir Lûtfi^ B. 
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Hüseyin Hüsnü B. 
Süreyya Tevfik- B. 
Şevki B. 

Trabzon 
Abdullah B. 

Aâkm 
Hilmi B. 
Zamir B. 

Afyon Kardhimt 
Ali B. 
İzzet B. 
Ruşen Eşref B. 

Am%y& 
Esat B. 

Ankara 
Gazi Mustafa1 Kemal Paşa 
(R. C. ) 
Sami B. 

Antalya 
Doktor Cemal B. 
Hasan Sıtkı B. 
Süleyman Şevket B. 

Artvin 
Asım B. 

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

Balıkesir 
Emin B. 
Hayreddin B. 
İsmail Hakkı B. 
Kâzım Paşa' ( R&): 

Memet Akif B. 
Bilecik 

İbrahim B. 
Rasim B. 

Bitlis 
llyas SamiB. 

BoVib 
Cevat Abbas B-. 
Falih Rifki B. ( 1. Â.) 
Hasan Cemil B. 

Bursa 
Ahmet Münür ft 
Dr. Şefik Lûtfi B. 

İ : 3ST 2 $ ^ 1 # # * £ : 2 
Ali Becil Bi 
Arif B. 
DanişB. 
Şefik fi. 

Urfa 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

/ Reye iştirak etmiyenler J 

Esat B. 
Cebelibereket 

Memet Sabri B. 
Çanakkale 

Öamih Rifat B. 
$ükrü B. (1. Â.) 

Çankırı 
Mustafa AbdülhaİikB. (% 
Rifat B., 
T?alât B. 
2iya B. 

Çorum 
İsmet B. 
% a B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B. 
kecip Ali B. (1. Â.) 

Diyarbekir 
2İekâi B. ( V.) 

İÜdİrfte 
tfaik B. 

Eİİâziz 
Nakyettin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzur'um 
Asım B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Gazi Afttep 
îklıç Ali B. 

Giresuiî 
İîacim Muhiddin B. ^ 

Gümüşane 
Ali Fethi B. 
Halil Nihat B. 
fiasan Fehmi B. 

İğel 
ÎSmin B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Ahmet Rasim B. 
Edip Servet B. 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Hüseyin B. 
Tevfik Kâmil B. 

İzmir 
Ahmet Enver B. 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Hüseyin B. 
Şâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Ösmanzade Hamdi B. 
S&racoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. 

Kars 
Halit B. 

Kastamonu 
Ktasan Fehmi B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 
Hasan Ferit B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Yahya Galip B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya fi. 
Kemaleddin B. 
Kılıçoğlu Hakkı B. 
Reşit SaffetBv 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Zühtü B. 

Küt&kya 
İbrahim B. 
İsmail Hakkı B. 

Yö$ğttt 
Hamdi B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Rifat B. 

Recep B. 
Malatya 

Abdülmuttalip B. 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Akif B. ' 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
Kemal B. 
Mitat B. 
Mustafa Fevzi B. 
Osman B. 

MaYüş 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzâk B. 
İrfan Ferit B. . 
Yakup Kadri B. 

1İ&&N 
Ali Münif B. 
Hakkı B. 

Muğla 
Şükrü Kaya5 B; (V.) 
Yunus Nadi B. 

Ntyfâ 
Galip B. 

0fâu 
jlamdi B. 

Mz6 
Akif B. 
Üasan Cavit B:. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep iZtintti 3. 
Refik İsmail B. 
Yusuf Kemal Bi ( V 

Sivas 
Necmeddin Sadık B. 
Rasim Ö; 
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Ş. KaraMsar 

Memet Emin B\ 
Tekirdağ 

Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 

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

Urfa 
Ali Saip B. 

Dr. Refet B. 
Ferit Celâl B: 
Mahmut B. 

Yozgat 
Avni B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. 
Hüsnü B. 
!&lemet Nazif B. 
Rağip B. 

Gümrük tarife kanununun 4 üncü maddesinin* tadiline dair kanunun 
neticei arası 

[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Adana 
Kadri B. 

Afyon KaraMsar 
tzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 

AJtsartiy 
Besim Atalay B. 
Kâzım B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Anİtara 
Ali B. 
Halit Ferit B* 
ihsan B. 
Rifat B. 
Şakir B. 
Talât B. 

Antalya; 
Ahmet Saki B. 
Rasih B. 

Artvin" 
Asım B. 
Mehmet Ali B. 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyeâıler 
Münhaîler 

316 
170 
170 

0 
0 

137 
9 

/Kabul edenler] 

Aydın 
JMitat B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Elmin B. 
Fahreddin B. 
Memet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 
Sadık B. 

Bayazıt-
Halit B. 
fhsan B. 
Şefik B. 

Bilecik 
Asaf B. 

BiÛis 
Muhittin B. 
Muhiddin Nami B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Bakteriyolok Rerik B. 
Esat B. , 
Muhlis B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Senih B. 

Cebelibereket 
Ali Rıza B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Memet B. 

Çankırı 
Rifat B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
ismail Kemal B. 
Münür B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
^usuf B. 

Diyarbekir 
Ishak Refet B. 
I£âzım P$. 
Rüştü B. 
Zİekâi B. 

E<$wn& 
Faik B. 
Masan Hayri B. 
Şakir B. 
Zeki Mesut B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B1. 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

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

Gazi Aniep 
Ahmet Remzi B. 
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Ali Cenani B. 
Ferit B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Kâzım B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

Gümüşane 
Halil Nihat B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
xbrahim B. 

İçel 
îakkı B. 

İstanbul 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
3r. Hakkı Şinasi Pş. 
!)r. Nurettin Ali B. 
Dr/ Refik B. 
îamdi B. 
îamdullah Suphi B. 
ihsan Pş. 
jiyaettin B. 

İzmir 
lâmil B. 
'ahmut Esat B. 
'ustafa Rahmi B. 
'ünür B. 

İsparta 
Hâkim Riza B. 
îüseyin Hüsnü B. 

Adana 
."ilmi B. 
"emal B. 
(amir B. 

Afyon Karahiser 
li B. 
.'aydar B. 
âset B. 
,uşen Eşerf B. 

Aksaray \ 
eşet B. 

Amasya 
sat B. 

I : 3 9 2 6 - 3 - 1 9 3 1 C : 2 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Baha Tali B. 
Dr. Sadreddin B. 
Faik B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Cemal B. 
Refik B. 
ÎVelet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Burhaneddin B. 
Dr. Halit B. 
Hasan Ferit B. 
Reşit B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Yahya Galip B. 

Kocaeli 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Fuat B. 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Niyazi Asım B. 

1 Reye iştira 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal 
| Pş. (Rs. C.) 

Sami B. 
Antalya 

Dr. Cemal B. 
Hasan Srtkı B. 
Süleyman Şevket B. 

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

Nuri B. 
Ragıp B. 

Malatya 
İsmet Pş. 

Manisa 
Bahri B. 
Mitat B. 
Yaşar B. 

Maraş 
T 

Abdülkadir B. 
Behçet B. 
Memet B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 
İrfan Rerit B. 
Nuri B. 

Muğla 
Ali Nazm} B. 
Nuri B. x 

Niğde 
Faik B. 
Halit B. 

Ordu 
Hasan Fahri B. 
Recai B, 
Şevket B. 

Rize 
AliB. 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Ali Rana B. 
Avni B. 

k etmiyenler J 

Balıkesir 
Hayreddin B. 
İsmail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (R.) 
Memet Akif B. 

Bilecik 
İbrahim B. 
Rasim B. 

Bitlis 
llyas Sami B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. : 
Falih Rıfkı B. (1. Â.) j 

Doktor Asım B. 
Nusrat Sadullah B. 

Sürt 
Halil Hulki B. 

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

Ş. Karahisar 
İsmail B. 
Tevfik B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
Şevki B. 

Trabzon 
Abdullah B. 
Ali Becil B. 
Arif B. 
Daniş B. 

Urfa 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Avni B . • / • 
Hamdi B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Rifat B. 

Hasan Cemil B. 
Burdur 

Salih Vahit B. 
Bursa 

Ahmet Münür B. 
Asaf B. 
Dr. Şefik Lûtfi B. 

Cebelibereket 
Memet Sabri B. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. (1. Â.) 
Ziya Gevher B. 

- 1 4 6 -





î : 39 2G-3-19S1 C : 2 
Sarııhan Mutasarrıfı esbakj Aziz Rasit Beyden tazminat alınmamasına dair 

kanunini neticei arası 
[ Kanun kabul edilmiştir] 

Adana 
Hilmi B. 
Kadri B. 
Zamir B. 

Afyon Kardhisar 
AliB. 
izzet B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Kâzım B. 

,4«*#S2/a 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Anham 
Ali B. 
Halit Ferit B. 
İhsan B. 
RifatB. 
Şakir B. 

Antalya 
Ahmet Saki B. 
Rasih B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Mitat B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Emin B. 
Fahreddin B. 
Memet Akif B. 
Memet Cavit B. 

Aza iadedi : 316 
Reye jişfek edenler : t $ i 

Kabul edenler : 180 
Reddedenler : 1 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak «teıiyenler : 126 
Münhaller : g 

/ Kabul edenler ] 

Osman Niyazi B. 
Sadık B. 

Baymıt 
Halit B. 
İhsan B. 
Şafik B. 

Bilecik 
Asaf B. 

Bitlis 
Muhiddin B. 
Muhiddin Nami JŞ-

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 
Salih Vahit B. 

Bmm 
Bakteriyolok .Refik B. 
Esat B. 
Muhlis B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

Cebelibereket 
Naci Paşa 

Çanakkale 
Memet B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalık B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Münir B. * 

D&nizli 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbakır 
İshak "Refet B. 
Kâzım Paşa 
Rüştü B-

Mdime 
Hasan Hayrı B. 
Zeki Mesut B. 

Mlâzk, 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hüseyin J5-

Erzincm 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Nafi Atuf B. 
Tahsin B. 

Eskişehir 
Emin B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Ferit B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 

Tahir B. 
Gümüşanfi 

Halil Nihat B. 
Şevket B. 

Hajkâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Nurettin Ali B. 
Dr.' Refik B. 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Hüseyin B. 
İhsan Paşa 
Ziyaeddin B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Mahmut Esat B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 

İsparta 
Hâkim Riza B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Baha Tali B. 
Dr. Sadrettin B. 
Faik B. 
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Kastamonu 
Cemal B. 
Refik B, 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Bürhaneddin B. 
Dr, Halit B. 
Hasan Ferit B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kocaeli 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Fuat B. 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Naim Hazim B. 
Tevfik Fikret B. 

İ : 30 26-3-1031 C : 2 
Nuri B. 

Niğde 
Halit B. 

Ordu 
Hasan Fahri B, 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Ali B. 
Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Ali Rana B. 
Avni B. 
Dr. Asım B. 
Nusrat Sadullah B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sivas 
İbrahim Alâettin B. 
Necmeddin Sadık B. 
Rahmi B. 
Remzi B. 

İbrahim B. 
İsmail Hakkı B. 
Niyazi Asım B. 
Nuri B. 
Ragıp B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
İsmet Pş. 
Vasıf B. 

Manisa 
Bahri B. 
Mitat B. 
Osman B. 
Yaşar B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Behçet B. 
Memet B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
İrfan Ferit B. 
Nuri B. 

Muğla 
Ali Nazmi B. 

Şemseddin B. 
Ziyaettin B. 

Ş. Karahisar 
İsmail B. 
Tevfik B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Süreyya Tevfik B. 
Şevki B. 

Trabzon 
Ali Becil B. 
Arif B. 
Daniş B. 
Şefik B. 

Urfa 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 

Yozgat 
Avni B. 
Hamdi B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Rifat B. 

Reyeiştirak etmiyenler 

Adana 
Kemal B. 

Afyon Karahisar 
Haydar B. 
İzzet Ulvi B. 

Aksaray 
Neşet B. 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal Paşa 
(R. C.) 
Sami B. 
Talat B. 

Antalya 
Doktor Cemal B. 
Hasan Sıtkı B. 
Süleyman Şevket B. 

Aydın 
Emin Fikri B. 
Dr. Reşit Galip B. 

Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Hayreddin B. 
İsmail Hakkı B. 
Kâzım Paşa (M. Rs.) 

Bilecik 
İbrahim B. 
Rasim B. 

Bitlis 
llyas Sami B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rifki B. ( 1. Â.) 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Bursa 
Ahmet Münür B. 
Asaf B. 
Dr. Şefik Lûtfi B. 
Senih B. 

Cebelibereket 
Ali Riza B. 
Memet Sabri B. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. (1. A,) 

Çankırı 
Talat B. 

Çorum 
İsmet B. 
Ziya B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 

Edirne 
Faik B. 
Şakir B. 

Elâziz 
Hasan Tahsin B. 

Nakyettin B. 
Erzincan 

Abdülhak B. 
Erzurum 

Asım B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafiz B. 
Necip Asım B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
Haeim Muhiddin B. 

Gümüşane 
Ali Fethi B. 
Hasan Fehmi B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Ahmet Rasim B. 
Edip Servet B. 
Tevfik Kâmil B. 
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tzmir 

Ahmet Enver B. 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Hüseyin -B. 
Mahmut Celâl B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. 

Kars 
Halit B. 

Kastamonu 
Ali Riza B. 
Hasan Fehmi B. 
Memet Fuat B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Yahya Galip B. 

Kocaeli 
Kemaleddin B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 

(V.)İKemal Zaim B. 
İRefik B, 
Zühtü B. 

Kütahya 
Cevdet B. 
Recep B. 

Malatya 
Dr. Fazıl Berki B. 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Akif B. 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
Kemal B. 
İMustafa Fevzi B. 

Maraş 
Mitat B. 

Mardin 
Yakup Kadri B. 

Mersin 
Ali Münif B. 
Hakkı B. 

Muğla 
Şükrü Kaya B. (V.) 
lYunus Nadi B. 

Niğde 
İFaik B. 
[Galip B. 

Rize 
[Akif B. 
Atıf B. 
İHasan Cavit B. 

Samsun 
lEthem B. 

Siirt 
İMahmut B. 

Sinop 
İRecep Zühtü B. 
Refik ismail B. 
|Yusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
İRasim B. 

Ş. Karahisar 
İMemet Emin B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 

Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
|Hüseyin Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 

Trabzon 
[Abdullah B. 
Hasan B. (Rs. V.) 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Doktor Refet B. 
Ferit Celâl B. 
[Mahmut B. 

Van 
Münip B. 

Yozgat 
S a l i h B . • ' • , • • • ' • 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. 
Hüsnü B. 
İMemet Nazif B. 
Rağıp B. 

Reddedenler 

Yozgat 
Süleyman Sırrı B. 
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Pulluk kanununtıu neticei arası 

(Kanun kabul edilmiştir ) 

Adana 
Kadri B. 
Kemal B •_.,., 

Afyon Karahisar 
Haydar B. 
izzet 171yi & 
Musa Kâzım B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Kâzım B, 
Neşet B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz 3 , ; 

Ankara 
Ali B. 
Halit Ferit B. 
ihsan B. 
Rıfat B. 
Şakir B, 
Talât B. 

Antalya 
Ahmet Saki B* 
RasihB; 

Artvin 
Asım 3 . 
Mehmet Ali S . 

AyÖın 
Mitat B. 
;/••;••*. Balıktsir 

Ali Şuuri B. 
Emin B. 
Fahneddin B. 
Memet~Cavit B. 
Osman Niyazi B. • •; 
Sadık B. _ , 
;,.. ,... ., 

Âza ad£di . 
Reye iştirak ederîler 

Kabuİ edenler . 
Reddedenler 
Müstenkifler . 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhaller 

3 i * 
179 
179 

0 
0 

• 128 
g 

/ Kabul edenler J 
Bayatıt 

Halit B. 
ihsan B. 
Şefik B. 

Bitti* 
Muhittin Nami B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 
Salih Vahit B. 

Bursa 
Ahmet Münür B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Esat B. 
Muhlis B. 
Mustafa Fehmi B. 
Senih B. 

Cebelibereket 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Memet B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B.-
Rıfat B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
ismail Kemal Bv 
Münür B. 
Ziya B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Mazhar Müfit JBL 
Yusuf B. ; 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zekâi B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Zeki Mesut B. 

Elâziz 
! Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 
Tahsin B. 

Gazi. Antep 
Ahmet Remzi B. 
Ferit B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Kazım B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

Gümüsanı 
Halil Nihat B. 
Hasan Fehmi; B. 
Şevket K 

Hakari i 
ibrahim B . , ; . 

-feH'. •--'-'. • J 
Emin B. 

Hakkı B. 
İstanbul 

Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Dr. Nurettin Ali B* 
Dr. Refik B. 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Hüseyin B. 
ihsan Pş. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münür B. 

İsparta 
Hâkim RizaB. 
Hüseyin Hüsnü B. . 
ibrahim B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Baha Tali B. 
Dr, Sadreddin & 
Faik B. 

Kastamonu: 
Ali Rıza B. 
Cemal B. 
Refik B. 
Velet B. . 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Burhaneddin B. 
Dr. Halit B . / 
Hasan Ferit B. 
Reşit B. 

- m -
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Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 

Kocaeli 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Fuat B. 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Cevdet B. 
İbrahim B. 
Niyazi Asım B. 
Nuri B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 

îsmet Pş. 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Bahri B. 
Mitat B. 
Osman B. 
Yaşar B. 

M araş 
Abdülkadir B. 
Behçet B. 
Memet B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 
irfan Ferit B. 
Nuri B. 

Muğla 
Ali Nazmi B. 

Niğde 
Faik B. 
Halit B. -

Ordu 
Hasan Fahri B. 

Hamdi B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rİ€$ 
Ali B. 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Ali Rana B. 
Avni B. 
Doktor Asım B. 
Ethem B. 
Nusrat Sadullah B. 

Siirt 
Halil HulM B. 

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

Ziyaeddin B. 
Ş. Karahisar 

İsmail B. 
Tokat 

Bekir Lûtfi B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
Süreyya Tevfik B. 
Şevki B. 

Trabâon 
Abdullah B. 
Ali Becil B. 
Arif B. 
Daniş B. 

Vrfa 
Refet B. 

Yo§gat 
Avni B. 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmiyenler ] 

Adana 
Hilmi B. 
Zamir B. 

Afyon Karahisarı 
Ali B. 
İzzet B. 
Ruşen Eşerf B. 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Sami B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Hasan Sıtkı B. 
Süleyman Şevket B. 

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

Balıkesir 
Hayreddin B. 

İsmail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (Rs.) 
Memet Akif B. 

Bilecik 
Asaf B. 
ibrahim B. 
Rasim B. 

Bitlis 
llyas Sami B. 
Muhittin B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
FalihRıfkıB. (t. A.) 
Hasan Cemil B; 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Şefik Lûtfi B. 
Refet B. 

Cebelibereket 
Ali Rıza B. 
Memet Sabri B. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 

Çankırı 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
ismet B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. (1. Â.) 

Diyarbekir 
Ishak Refet B. 
Rüştü B. 

Edime 
Faik B. 
Şakir B. 

Elâzk 
Nakyeddin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 

Erzurum 
Asım B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Emin B. 

Gazi Antep 
Ali Cenani B. 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
Hacim Muhiddin B. 
Hakkı Tank B. 

Gümüşane 
Ali Fethi B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Edip Servet B. 
Tevfik Kâmil B. 

timir 
Ahmet Enver B. 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Hüseyin B. 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf Ş. 

Kars 
Halit B. 

- 1 5 2 
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Kastamonu 

Hasan Fehmi B. 
Memet Fuat B. 

Kırklareli 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazım B. 
Lûtfi Müfit B. 
Yahya Galip B. 

Kocaeli 
İbrahim B. 
ibrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Zühtü B. 

Kütahya 
tsmail Hakkı B. 
Ragıp B. 
Recep B. 

Malatya 
Dr. Fani Berki B. 
Dr. Hilmi B. 

Akif B. 1 
İDoktor Saim B. 
İKâni B. 
Kemal B. 
Mustafa Fevzi B. 

Maraf 
İMitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Yakup Kadri B. 

Menin 
lAli Münif B. 
Hakkı B. 

Muğla 
İNuri B. 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Niğde 
|Galip B. 

Ordu 
[İsmail B. 

RİM9 
lAkif B. 
İHasan Carit B. 

Sürt 
İMahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
İRefik İsmail B. 
JYusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
İNecmettin Sadık B. 

Ş. Karahisar 
İMemet Emin B. 
İTevfik B. 

Tekirdağ 
ICelâl Nuri B. 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
İMustafa Vasfi B. 

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

ürfa 
|Ali Saip B. 
Doktor Refet B. 
[Ferit Celâl B. 
Mahmut B. 

Van 
Hakkı B. 
|Münip B. 

Yozgat 
Salih B. 

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

13 Mayıs 1926 tarih ve 840 numaralı kanunun 2 inci maddesine bir fıkra 
zeyledilmesine dair kanunun neticei arası 

[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Adan* 
Kadri B. 

Afyon Karahisar 
Haydar B. 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 

Âza adedi : 316 
Reye iştirak edenler : 173 

Kabul edenler : 173 
Reddedenler : o 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 134 
Münhaller : 9 

[Kabul edenler] 
İKâzımB. 
Neşet B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
AliB. 
Halit Ferit B. 
[İhsan B. 

Rifat B. 
Şakir B. 
Talât B. 

Antalya 
Ahmet Saki B. 
Rasih B. 

Artvin 
Asım ti. 
Memet Ali B. 

Balıkesir 
AliŞuuriB. 
Emin B. 
Fahreddin B. 
Memet Akif B. 
Memet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 
Sacjık B. 
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Bayazıt 
Halit B. 
îhsan B. 
Şefik B. 

Bitlis 
Muhiddin B. 
Muhiddin Nami B. 

Bolu 
Doktor Emin Gemal B. 
Şükrü B. 

Burdur 
.Mustafa Şeref B. (V.) 
Salih Vahit B. 

Bursa 
Bakteriyolok Befik B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B, 
Senih B. 

Cebelibereket 
Ali Rıza B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Memet B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 

Çorum 
Doktor Mustafa B. 
tsmail Kemal B. 
Münür B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
îshak Refet B. 
Kâzım Pş. 
Rüştü B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
Zeki Mesut B, 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 

Hüseyin B. 
Erzurum 

Aziz B. 
Doktor Ahmet Fikri B. 
Nafiz B. 
Tahsin B. 

Eskişehir 
Emin B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Ferit B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

Gümüşane 
Halil Nihat B. 
Şevket B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

İçel 
Hakkı B. 

İstanbul 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Doktor Hakkı Şinasi Pş. 
Doktor Nureddin Ali B. 
Dr. Refik B. 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
îhsan Pş. 
Ziyaeddin B. 

İzmir 
Mahmut Esat B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münür B. 

İsparta 
Hâkim Riza B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
îbrahim B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Doktor Sadreddin B, 
Faik B. 

Kastamonu 
Cemal B. 
Memet Fuat B. 
Refik B. 
Velet B. 

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

Kırklareli 
Doktor Fuat B. 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kocaeli 
Ragıp B. 
Salâhaddin B. 

Konya 
Fuat B. 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Naim Hazim B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
îbrahim B. 
Niyazi Asım B. 
Ragıp B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Fazıl Berki B. 
Doktor Hilmi B. 
îsmet Pş. 

Manisa 
Bahri B. 
Mitat B. 
Yaşar B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Behçet B. 
Memet B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
Nuri B. 

Muğla 
Ali Nazmi B. 
Nuri B. 

Niğde 
Faik B. 
Halit B. 

Ordu 
Hasan Fahri B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Bize 
Ali B. 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Ali Rana B. 
Avni B. 
Doktor Asım B. 
Nusrat Sadullah B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sivas 
îbrahim Alâeddin B. 
Necmeddin Sadık B. 
Rahmi B. 
Remzi B. 
Şemseddin B. 
Ziyaeddin B. 

Ş. Karahisar 
îsmail B. 
Tevfik B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
Şevki B. 

Trabzon 
Abdullah B. 
Ali Beeil B. 
Arif B. 
Daniş B. 

Urfa 
Refet B. 

. Van 
Hakkı B. ' 
Münip B. 

Yozgat 
Hamdi B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Rifat B. ' 
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/ Reye iştirak etmiyenler ] 

Hilmi B. 
Kemal B. 
Zamir B. 

Afyon Karakıştır 
Ali B. 
tzzet B. 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
Gazi Müştaka Kemal Pş. 
(E. C.) 
Sami B. 

Antalya 
Doktor Cemal B. 
Hasan Sıtkı B, 
Süleyman Şevket B. 

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

Balıkesir 
Hayreddin B. 
îsmail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (Rs.) 

Bilecik 
Asaf B. 
İbrahim B. 
Rasim B. 

Bitlis 
îlyas Sami B, 

Bolu 
Cavat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. (t. A.) 
Hasan Cemil B. 

Bursa 
Ahmet Münür B. 
Asaf B. 
Dr. Şefik Lûtfi B. 
Muhlis B. 

Cebelibereket 
Memet Sabri B. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. (t. Â.) 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Talat B. 
Ziya B. 

Çorum 
İsmet B. 
Ziya B. 

Denizli 
Doktor Kâzım B. 
Necip Ali B. (t. Â.) 

Diyarbekir 
Zekâi B. ( V.) 

Elâziz 
Nakyeddin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
İHacim Muhiddin B. 

Gümüşane 
Ali Fethi B. 
Hasan Fehmi B. 

İçel 
Emin B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Ahmet Rasim B. 
Edip Servet B. 
[Hüseyin B. 
Tevfik Kâmil B. 

İzmir 
[Ahmet Enver B. 
[Doktor Tevfik Rüştü B. 
(V.) 
Kâmil B. 
[Hüseyin B. 
İMahnrat Celâl B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
[Vasıf B. 

Kars 
[Ağaoğlu Ahmet B. 

IHalit B. 
Kastamonu 

Ali Rıza B. 
Hasan Fehmi B. 

Kayseri 
Hasan Ferit B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Yahya Galip B. 

Kocaeli 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Kemaleddin B. 
jKılıcoğlu Hakkı B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
I Ahmet Hamdi B. 
Refik B. 
[Züjıtü B. 

Maras 
İMitat B. 

Kütahya 
Cevdet B. 
İsmail Hakkı B. 
İNuri B. 
Recep B. 

Malatya 
İMahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Akif B. 
Doktor 'Saim B. 
Kani B. 
Kemal B. 
[Mustafa Fevzi B. 
Osman B. 

Maraş 
Mitat B. 

Mardin 
İrfan Ferit B. 
Yakup Kadri B. 

Mersin 
[Ali Münif B. 
takla B. 

Muğla 
Şükrü Kaya B. (V.) 
lYunus Nadi B. 

Niğde 
Galip B. 

Ordu 
Hamdi B. 
İsmail B. 

Rize 
Akif B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Ethem B. 

Siirt 
Mahmut B, 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Refik İsmail B. 
Yusuf Kemal B. ( V.) 

' Sivas 
Rasim B. 

Ş. Karahisar 
İMemet Emin B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
[Faik B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 
[Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
[Hasan B. ( Rs. V. ) 
pebizade Hamdi B. 
[Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Doktor Refet B. 
Ferit Celâl B. 
[Mahmut B. 

Yozgat 
Avni B. 
[Salih B. 
'Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
İHalil B. 
[Hüsnü B. 
(Memet Nazif B. 
Ragıp B. 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslavakya Hükümeti arasında aktedilen ticaret 
ve seyrisefain mukavelenamesinin tasdiki hakkındaki kanunun neticei arası 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Adana 
Kadri B. 

Afyon Karahisar 
îzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Kâzım B. 

Amasya 
Esat B. 
îsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

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

Antalya 
Ahmet Sakı B. 
Rasih B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Mitat B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Emin B. 
Fahreddin B. 
Memet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 
Sadık B. 

Âza adedi : 316 
Reye iştirak edenler : 167 

Kabul edenler : 167 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 140 
• Münhaller : 9 

/ Kabul edenler ] 

Bayaztt 
Halit B. 
Şefik B. 

Bilecik 
Asaf B. x 

Bitlis 
llyas ŞamiB. 
Muhiddin Nami B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Şükrü 

Burdur 
Salih Vahit B. 

Bursa 
Ahmet Münür B. 
Asaf B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Esat B. 
Muhlis B. 
Mustafa Fehmi B. 
Senih B. 

Cebelibereket 
Ali Riza B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Memet B. 
Şükrü B. * ' 

Çankırı 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
îsmet B. 
Münir B. 
Ziya B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 

Diyarbekir 
îshak Refet B. 
Kâzım Pş. 
Rüştü B. 
Zekâi B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

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

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Ferit B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Kâzım B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

Gümüşane 
Haşan Fehmi B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

tçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

istanbul 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Nurettin Ali B. 
Hamdi B. 
Hamdullah Suplü B. 
İhsan Paşa 
İŞiyaeddin B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 

İsparta 
Hâkim Riza B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Baha Tali B. 
Dr. Sadrettin B. 
Faik B. 

Kastamonu 
Ali Riza B. 
Cemal B. 
Memet Fuat B. 
Refik B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
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Dr. Bürhaneddin B. 
Dr. Halit B. 
Hasan Ferit B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kocaeli 
ibrahim B,_ 
Ragıp B. 
Salâhattin B, 

Konya 
Fuat B. 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Naim Hazim B. 
Eefik B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Niyazi Asım B. 
NuriB. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Mitat B. 
Mustafa Fevzi B, 
Osman B. 
Yaşar B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Behçet B. 
Memet B. 

Mardin 
irfan Ferit B. 

Muğla 
Ali Nazmi B. 

Yunus Nadi B. 
Niğde 

Faik B. 
Halit B. 

Ordu 
Hasan Hayri B. 
Hamdi B. 
Reeai B. 
Şevket B. 

Rize 
Ali B. 
Atıf B. 
Esat B. 

Samsun 
Ali Rana B. 
Avni B. 
Dr. Asım B. 
Bthem B. 
Nusrat Sadullah B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

&wa$ 
Rahmi B. 
Remzi B. 
Şemseddin B. 

Ş. KaraMsar 
ismail B. 
Tevfik B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüseyin Hüsnü B. 

Trabzon 
Abdullah B. 
Daniş B. 

Vrfa 
Refet B. 

Yozgat 
Hamdi B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmiyenler ] 

Adana 
Hilmi B. 
Kemal B. 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
izzet B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Neşet B. 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal Paşa 
(R. C. ) 

Antalya 
Doktor Cemal B4 
Hasan Sıtkı B. 
Süleyman Şevket B, 

Aydın 
Emin Fikri B. 
Dr, Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. ' .-' 

Balıkesir 
Hayreddin B. 
ismail Hakkı B. 

Kâzım Paşa ( Rs.) 
Memet Akif B. 

Bayazıt 
ihsan B. 

Bilecik 
ibrahim B. 
Rasim B. 

Bitlis 
Muhiddin Î5. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rifki B. ( I. Â.) 
Hasan Cemil B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Dr. Şefik Lûtfi B. 
Refet B. 

Cebelibereket 
Memet Sabri B. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
(V.) 

Talât B. 
Denizli 

Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. (I. Â.) 
Yusuf B. 

Edirne 
Zeki Mesut B. 

Elâziz 
Nakyettin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 

Erzurum 
Asim B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Emin B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
Hacim Muhiddin B. 
Hakkı Tarık B. 

Gümüşane 
Ali Fethi B. 
Halil Nihat B. 

Şevket B. 
İstanbul 

Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Dr. Refik B. 
Edip Servet B. 
Hüseyin B. 
Tevfik |Câmil B. 

İzmir 
Ahmet Enver B. 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Hüseyin B. 
Mahmut Esat B. 
Mahmut Celâl B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B, 

Kars 
Halit B. 

Kastamonu 
Hasan Fehmi B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Yahya Galip B. 
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Korneti 

İbrahim Süreyya B. 
Kemaleddin B. 
Kılıçoğlu 'HaSfcf B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Zühtü B. 

Kütahya 
Cevdet B. 
ibrahim B. 
ismail Hakkı B; 
Ragıp B. 
Recep B. 

Malatya 
Dr. Fazıl Berki B. 
Dr. Hilmi B. 
ismet Pş. (Bş. V.) 

Manisa 
AJrif B. 
Bahri B. 
Dr. Saim B. 
Kani B. 

Kemal B. 
M araş 

Mitat B. 
Mardin 

[Abdürrezzak B. 
Ali Riza B. 
İNuri B. 
Takup Kadri B. 

Mersin 
Ali Münif B. 
Hakkı B. 

Muğla 
(Nuri B. 
Şükrü Kaya B. (V.) 

Niğde 
(^alip B. 

Ordu 
İsmail B. 

Akif B. 
İFuat B. 
Hasan Cavit B. 

Sifot 
İHahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
İRefik ismail B. 
Yusuf Kemal B. ( V. 

Sivas 
ibrahim Alâettin B. 
Keemeddin Sadık B. 
İtasim B. 
[İnyaettin B. 

Ş. Karahisar 
İlemet Emin B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
Faik B. 

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

Trabzon 
Ali Becil B. 

Arif Bv 
IHasan B. ( R, V. ) 
[Nebizade Hamdi B; 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. 
| Urfa 
\li Saip m 
r. Refet B. 

t erit CelS BK 
İlahmut B. 

Van 
llakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Avni B. 
Salih B. 
Süleyman Sirro B. 

ZongulöMi 
Celâl Sahir Bv 
Halil B. 
Ilüsnü B. 
Memet Nazif B. 
Rağip B. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya arasında aktedilen iadei mücrimin 
muahedenamesinin tasdikine dair kanunun neticei arası 

[Kanun kabul edilmiştir} 

* 

Adana 
ladri B. 
îemal B. 

m Afyon KaraMmr 
zzet Ulvi B. 

jlusa Kâzım B. 
Aksaray 

3esim Atalay Bl 
lâzım B. 

Âza adedi : 3 1 6 . 
Reye iştirak edenler : 161 

Kabul edenler : 161 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 146 
Müühâller : 9 

/Kabul edenler] 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B; 
Nafiz B. 

Ankara 
Ali B. 
ftalit Fer** B. 
ihsan B. 
ftifat B. 

Sami B. 
Şakir B. 
falât B. 

Antalya 
Ahmet Saki B. 
Rasih B. 

Artmn 
ASIÖ* B: 
Mehmet Ali B. 

' 

Atydm 
Mitat B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri- Bl 
Önün B. 
Memet Akif B. 
Memet Câröt B. 
Osman Niyazi B. 
Sadık B. 
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Bayazıt 

Halit B. 
ihsan B. 
Şefik B. 

Muhiddin Naöıi B. 
Bolu 

Dr. Emin Cealal B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Salih Vahit B. 

Bursa 
Ahniet Mühür B. 
Bakteriyolok Rerik B. 
Esat B. 
Muhlis B. 
Mustafa F«hmi B. 
Senih B. 

Cebelibereket 
Ali Rıza B. 
Naci Pş. 

Şükrü B. 
Çankırı 

Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Münür B. 
Ziya Ö. 

Benizli 
Emin Aslan B. 

Diyarbekir 
îshak Refet B. 
Kâzım Pş. 
Rüştü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Zeki Mes^t B. 

Elâziz ' ' 
Ahmet S ^ M f i . 
Fazıl Ahmet B. 
Hasans Tahsin* B. . i 

Hüseyin B. 
Erzincan 

Aziz Samih B. 
Saffet B. 

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

Eskişehir 
Emin B. 

Gazi Antep 
Ali Cenani B. 
Ferit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Kâzım B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Dr. Nurettin Ali B, 
Dr. Refik B. 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
thsan Pş. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Kâmil B. • 
Mustafa Rahmi B. 
Münür B. 
Osmanzade Hamdi B. 

İsparta 
Hâkim Riza B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Baha Tali B. 

Dr. Sadreddin B. 
Faik B. 

Kastamonu 
Cemal B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Biten B. 
Dr. Burhaneddin B. 
Dr. Halit B. 
Hasan Ferit B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 

Kocaeli 
İbrahim B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Fuat B. 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Naim Hazim B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Niyazi Asım B. 
Nuri B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Bahri B. 
Mitat B. 
Osman B. 
Yaşar B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Behçet B. 
Memet B. 

Mardin 
Ali Rföa B. 
İrfan Rerit B. 
Nuri B. 

Muğla 
Ali Nazmi B. 

Niğde 
Faik B. 
Halit B. 

Ordu 
Hasan Fahri B. 
Hamdi B. 
Recai B. 
Şevket B. 

AliB. 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Avni B. 
Doktor Asım*B. 
Ethem B. 
Nusrat Sadullah B. 

Sll/h7*İî 

Halil Hulki B. 
Sinop 

Yusuf Kemal B. « 
Sivas 

Rahmi B. 
Remzi B. 
Şemseddin B. 

Ş, Karahisar 
İsmail B. 
Tevfik B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Abdullah B, 
Ali Becil B. 
Arif B. 
Daniş B. 

Urfa ~ 
Refet B. 

Yozgat 
Hamdi B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Rifat B. 
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[Reye iştirak etmiyenlerJ 

Adana 
Hilmi B. 
Zamir B. 

Afyon Karahiser 
Ali B. 
Haydar B. 
izzet B. 
Ruşen Eşerf B. 

Aksaray 
Neşet B. 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal 
Pş. (Rs. O.) 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Hasan Sıtkı B. 
Süleyman Şevket B. 

Aydın 
Emin Fikri B. 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin *B. 

Balıkesir 
Fahreddin B. 
Hayreddin B. 
ismail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (R.) 

Bilecik 
Asaf B. 
İbrahim B. 
Rasim B. 

Bitlis 
Ilyas Sami B. 
Muhittin B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. (I. A.) 
Hasan Cemil B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. (V.) 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Şefik Lûtfi B. 
Ref et B.. 

Cebelibereket 
Memet Sabri B. 

Çanakkale 
Memet B. 

Samih Rifat B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Talat B. 

Çorum 
İsmet B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüşfü B, 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. ( I. Â.) 
Fusuf B. 

JDiyarbekir 
Zekâi B. (V.) 
İZekâi B. 

Edirne 
Faik B. 
Şakir B. 

Elâziz 
Nakyeddin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 

Erzurum 
Asım B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Emin B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Kılıç Ali B. 
Reşit B. 

Giresun 
Hacim Muhiddin B. 
Hakkı Tarık B. 

Gümüşane 
Ali Fethi B. 
Halil Nihat B. 

Hakâri 
tbrahim B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Ahmet Rasim B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Edip Servet B. 
Hüseyin B. 
Tevfik Kâmil B. 

İzmir 
Ahmet Enver B. 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Hüseyin B. 
(Mahmut Esat B. 
Mahmut Celâl B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. 

Kars 
Halit B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Hasan Fehmi B. 
Memet Fuat B. 
Refik B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Yahya Galip B. 

Kocaeli 
tbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Refik B. 
Zühtü B. 

Kütahya 
Cevdet B. 
ibrahim B. 
ismail Hakkı B. 
Ragıp B. 
Recep B. 

Malatya 
Dr. Fazıl Berki B. 
Dr. Hilmi B. 
ismet Pş. (Bş. V.) 

Manisa 
Akif B. 
Doktor Saim B. 
Kani B. 
[Kemal B. 
Mustafa Fevzi B. 

(V.) 

Maraş 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Yakup Kadri B. 

Mersin 
Ali Münif B. 
Hakkı B. 

Muğla 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Niğde 
Galip B. 

Ordu 
ismail B. 

Rize 
Akif B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Ali Rana B. 
Recep Zühtü B. 
Refik ismail B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Yusuf Kemal B. (7.) 

Sivas 
Tbrahim Alâeddin B. 
İNecmeddin Sadık B. 
Rasim B. 
Ziyaeddin B. 

Ş. Karahisar 
Memet Emin B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
(Mustafa Vasfi B. 
Şevki B. 

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

Urfa 
[Ali Saip B. 
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Doktor Refet B. 
Ferit Celâl B. 
Mahmut B. 

I : 3 9 
Van 

Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Avni B. 

26-3 

• 

-1931 C : 2 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 

Halil B. 
Hüsnü B. 
Memet Nazif B 
Ragıp B. 

1336 senesinden 1929 senesi nihayetine kadar yapılan sarfiyattan mahsubu 
yapılmayan meblağ hakkındaki kanunun neticei arası 

[ kanun kabul edilmiştir ] 

Adana 
Kadri B. 

Afyon Karahisar 
îzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Kâzım B. 

Amasya 
Esat B. 
îsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Ali B. 
Halit Ferit B. 
îhsan B. 
Rifat B. 
Sami B. 
Şakir B. 
Talat B, 

Antalya 
Ahmet Saki B4 
Rasih B. 

Artvin 
• 

Asım B. 
Memet Ali B. 

Âza ade di 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler : 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhaller 

: 316 
: 157 
: 157 

• 

: 150 
: 9 

[Kabul edenler] 

Aydın 
Mitat B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Emin B. 
Fahreddin B. 
Memet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 
Sadık B. 

Bayazıt 
Halit B. 
Şefik B. 

Bilecik 
Asaf B. 

Bitlis 
tlyas SamiB. 
Muhiddin Nami B. 

Bolu 
Doktor Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Salih Vahit B. 

Bursa 
\hmet Münür B. 
âsaf B. 
Bakteriyolok Refik B. 

Esat B, - . , 
Muhlis B. 
Mustafa Fehmi B. 
Sehih B. 

Cebelibereket 
Ali Riza B, 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Memet B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Zıya B. 

Çorum 
Doktor Musatafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münür B. 
Ziya B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 

Diyarbekir 
îshak Refet B. 
Kâzım Pş. 
Rüşt ü B. 

«* 

I 

Zekâi B. 
Edirne 

Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B, 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

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

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Ferit B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Kâzım B. 
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Şevket B. 
Tahir B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Nurettin Ali B. 
Hamdi B . # 

Hamdullah Suphi B. 
ihsan Paşa 
Ziyaeddin B. 

îzmir 
Kâmil B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münür B. 

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

Kars 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Baha Tali 'B. 
Dr. Sadrettin Bf 

Faik B. 

Kastamonu 
Ali Riza B. 
Cemal B. 
Memet Fuat B. 
Refik B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Doktor Bürhaneddin 
Dr. Halit B. 
Hasan Ferit B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kocaeli 
İbrahim B. 
Rağıp B. * 
Salâhaddin B. 

Konya 
Fuat B. 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Niyazi Asım B. 

B. 

Nuri B. 
Malatya 

Abdülmuttalip B. 
Mahmut Nedteı B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Mitat B. 
Mustafa Fevzi B. 
Osman B. 
Yaşar B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Behçet B. 
Memet B. 

Mardin 
İrfan Fer i t B. 

Muğla 
Ali Nazmi B. 
Tunus Nadi B. 

Niğde 
Fayik B. 
Halit B. 

Ordu 
Hasan Fahri B. 
Hamdi B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize' 
Ali B. 
Atıf B. 

Esat B. 
Sdmstin 

Ali Rana B. 
Avni B. 
Dr. Asım B. 
Ethem B. 
Nusrat Sadullah B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sivas 
Rahmi B. 
Remzi B. 
Şemseddin B. 

Ş. Karahisar 
İsmail B. 
Tevfik B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüseyin Hüsnü B. 

Trabzon 
Abdullah B. 
Daniş B. 

Urfa 
Refet B . . ..., . 

Yozgat 
Hamdi B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmiyenter J 

AMna 
Hilmi B. 
Kemal B. 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
İzzet B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Neşet B. 

Ankara . 
Gazi Mustafa Kemal Faş* 
(Rs. C.) 

Antakya 
Doktor Cemal B. 

Hasan Sıtkı B. 
Süleyman Şevket B. 

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

Balıkesir 
Hayreddin B. 
İsmail Hakkı B. 
Kâzım Paşa ( Rs.) 
Memet Akif (B. 

Bay azıt 
İhsan B. 

Bilecik 
İbrahim B. 

Rasim B. 
Bitlis 

Muhiddin B. 
Bolu 

Cevat Abbâs B. 
Falih Rifki B. ( 1. Â.) 
Hasan Cemil B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Dr. Şefik Lütfi B. 
Refet B. 

Cebelibereket 
Memet Sabri B. 

Çanakkale. 
Samih Rifat B. 

Ziya Gevher B. 
Çankırı 

Mustafa ÂtMîhalik B. 
Talât B. 

Dânizli 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. (1. İ . ) 
Yusuf B. 

Edirne 
Zeki Mest ı t '^ 

mâ£îz 
Nakyettin B. r 

. • Erzincan •,, 
Abdülhak B.,T , ,/ ' . . 
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Erzurum 

Asım B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Emin B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
Hacim Muhiddin B. 
Hakkı Tarık B. 

Gümüşane 
Ali Fethi B. 
Halil Nihat B. 
Şevket B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Dr. Refik B. ( V.) 
Edip Servet B. 
Hüseyin B. 
Tevfik Kâmil B. 

İzmir 
Ahmet Enver B. 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Hüseyin B. 
Mahmut Esat B. 
Mahmut Celâl B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. 

Kars 
Halit B. 

Kastamonu 
Hasan Fehmi B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Yahya Galip B. 

Kocaeli 
ibrahim Süreyyea B. 
Kemaleddin B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Zühtü B. 

Kütahya 
Cevdet B. 
İbrahim B. 
îsmail Hakkı B. 
Ragıp B. 
Recep B. 

Malatya 
Dr. Fazıl Berki B. 
Doktor Hilmi B. 
îsmet Pş. ( Bş. V. ). 

Mammf 
Akif B. 
Bahri B. 
Doktor Sairn B. 
Kani B. 
Kemal B. 

Maraş 
İMitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B, 
I Ali Riza B. 
[Nuri B. 
Yakup Kadri B. 

Mersin 
lAli Münif B. 
Hakkı B. 

Muğla 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. (V.) 

Niğde 
Galip B. 

Ordu 
İsmail B. 

Rize 
Akif B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
[îlefik, İsmail B. 
( t ^ ^ I & m a l B. (V.) 

Bıvas 
İbrahim Alâettin B. 
Necmettin Sadık B. 
Ziysaettin B. 
Rasim B. 

Ş. Karalıisar 
Memet Emin B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil *B. 
Faik B. 

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

Trabzon 
Ali Beeil B. 
[Arif B. 
İHasan B. (Rs. V.) 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. 

Urfa 
İli Saip B. 
Doktor Refet B. 
Ferit Celâl B. 
İMahmut B. 

Van 
Hakkı B. 
[Münip B. 

Yozgat 
Avni B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

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

125 inci sahifenin 
edilmiştir. 

T a s h i h 

2 inci sütununun birinci satırındaki (157) rey adedi (167) ye tashih 

* • 



T. B. M. M. Matbaası 



Sıra No 106 
Maliye ve iktisat Vekâletleri 1930 senesi bütçelerinde 260 000 liralık münakale yapılması hakkında 
1/863, Gümrükler Umum Müdürlüğü 1930 senesi bütçesinde 3 000 liralık münakale yapılması hak
kında 1/865, İktisat Vekâleti 1930 senesi bütçesinde 120 000 liralık münakale yapılması hakkında 
l/B&I, Maliye, Nâfıa ve îkfasat Vekâletleri 1930 senesi bütçelerinde münakale yapılması hakkında 
1/868, Millî Müdafaa Vekâletile Umum Jandarma Kumandanlığı 1930 senesi bütçelerinde 127 065 
liraüfc münakale yapılması hakkında 1/870, Millî Müdafaa Vekâleti 1930 senesi bütçesinde 63 190 
lira 15 kuruşluk münakale yapılması hakkında 1/876, Millî Müdafaa Vekâleti 1930 senesi bütçe
sinde 861 256 liralık münakale yapılması hakkında 1/877, Maliye Vekâleti 1930 senesi bütçesinde 
30 000 liralık münâkale yapılması hakkmda 1/879, İktisat Vekâleti 1930 senesi bütçesinde 91 973 
liralık münakale yapılması hakkında 1/880, Umum Jandarma Kumandanlığı 1930 senesi bütçe
sinde 50 000 liralık münakale yapılması hakkında 1/884 Emniyeti Umumiye Umum Müdürlüğü 
1980 senesi bütçesinde 20 000 liralık münakale yapılması hakkında 1/885, Harita Umum Müdürlü
ğü 1930 senesi bütçesinde 3 930 liralık münâkale yapılması hakkında 1/886, Maliye Vekâleti 1930 
senesi bütçesinde 30 000 liralık münakale yapılması hakkmda 1/888, Maliye ve İktisat Vekâletleri 
1930 senesi bütçelerinde 3 000 liralık münakale yapılması hakkmda 1/889, Millî Müdafaa Vekâle-
tile Harita Umum Müdürlüğü 1930 senesi bütçelerinde 48 610 liralık münakale yapılması hakkında 
1/890, Millî Müdafaa ve İktisat Vekâletleri 1930 senesi bütçelerinde 450 000 liralık münakale ya
pılması hakkında 1/891, Millî Müdafaa Vekâleti 1930 senesi hava bütçesinde 2 500 liralık münaka
le yapılması hakkında 1/892 ve Millî Müdafaa Vekâleti 1930 senesi deniz bütçesinde 79 826 lira
lık münakale yapılması hakkmda 1/893 ve Adliye ve İktisat Vekâletlerile Şurayı Devlet 1930 senesi 
bütçesinde münakale yapılması hakkında 1/897 numaralı kanun lâyihalarile İdare Heyetinin, Divanı 
Muhasebat 1930 senesi bütçesinde 5 000 liralık münakale yapılması hakkında 2/156 numaralı knaun 

teklifi ve Bütçe Encümeni mazbatası 

Maliye ve İktisat Vekâletleri 1930 senesi bütçelerinde 260 000 lirajık münakale yapılması hakkmda 
1/863 numaralı kanun lâyihası 

TC. 
Başvekalet 12 - III -1931 

Muamelât Müdürlüğü , 
Sayı: 6/713 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1930 senesi Maliye ve İktisat Vekâletleri bütçeleri arasında ( 260 000 ) liralık münakale yapılma
sı hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 11 - III - 1931 tarihli içti-
mamda Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı nracibesile birlikte takdim olun
muştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 
Seyrisefain İdaresinin 1930 senesi bütçesinin hini tanziminde masraf bütçesi mevcut hatlar üzerin

de yapılacak seferlere göre tanzim ve hesap edilmiş ve ilk defa açılacak olan İstanbul - Iskenderiy 
hattı seferlerinin gayri malûm varidat ve masarifi arasında zuhuru tabiî bulunan açığın bilfiil ta-
hakkuk edeeek miktar üzerinden bilâhare tahsisatı munzamma istihsali suretile temini tekarrür eyle 
mistir. { 

Elyevm Pireye teşmil edilmiş olan İstanbul - İskenderiye hattı seferleri açığının sene nihayetin 
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kadar (260,000) liraya baliğ olacağı tebeyyün etmiş olmakla 1930 Maliye bütçesinin 215 inci Seyrisefa
ine muavenet faslına İktisat bütçesinden naklen zammedilecek olan (260,000) liranın Seyrisefain 
varidat bütçesinin 7 inci devlet bütçesinden verilecek olan mebaliğ faslına ilâvesi ve ayni zamanda mas
raf bütçesinin 2 inci faslının 2 inci ve 3 üncü maddelerine tahsisatı munzamma olarak zammı zarurî 
görülmüştür. 

Pulluk tedarik ve tevzii hakkındaki 1681 numaralı kanuna nazaran senevi beşer yüz bin lirayı te
cavüz etmemek üzere aktolunacak mukavele mucibince ziraat bankasına tesviye olunacak mebaliğ ile 
mezkûr bankada pulluk ve alâtı ziraiye için sermaye tesisi iktiza etmekte ise de banka ile henüz mu
kavele yapılmamış olduğu ve yapılmış olsa bile bu sene için bankaya 400,000 liranın tamamen tedi
yesi icap etmiyeceği cihetle mevzu tahsisattan (260,000) lirasının Seyrisefain idaresinin yukarda izah 
edilen mühim ve acil ihtiyacının temini için Maliye bütçesine nakli münasip görülmüştür. 

Türkiye seyrisefain idaresinin 1930 senesi bütçesine 260 000 lira tahsisatı munzamma ilâvesine 
dair kanun 

1 — 1930 İktisat bütçesinin 655 inci faslının 2 inci pulluk tedarik ve tevzii maddesine mevzu 
tahsisattan 260 000 liranın bittenzil Maliye bütçesinin 215 inci seyrisefaine verilecek tahsisat faslına 
münakalesine mezuniyet verilmiştir. 

2 — Seyrisefain idaresinin 1930 senesi bütçesinin 2 inci masraf faslının 2 inci vergi ve rüsum 
ve icar bedeli ve mukataatı vakfiye maddesinelö 000 ve 3 üncü eşya ve malzemei müstehlike ve 
matbua ile kömür tenvir ve teshin tedavi, ilânat reklâm, kablo, telefon esman ve masarifi ve ücuratı 
maddesine 245 000 lira tahsisatı munzamma ita kılınmıştır. 

3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
4 — Bu kanunun ahkâmını icraya Maliye ve İktisat Vekilleri memurdur. 11 - III 1931 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. H. V. Ma. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi 8. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik 
Mf. V. Na. V. Ik V. S. İ. M. V. 
Esat Hilmi Mustafa Şeref Hasta 

Gümrükler Umum Müdürlüğü 1930 senesi bütçesinde 3 000 liralık münakale yapılması hakkında 
1/865 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet ' 12-III-1931 

Muamelât Müdürlüğü "'" *"'" ;- :-'î> 
Sayı: 6/723 

B. M. M. Yüksek Eeisliğine 

Gümrükler Umum Müdürlüğünün 1930 bütçesinde yapılacak münakale hakkında Maliye Vekâ
letince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 11 - III -1931 tarihli içtimaında Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile tadkim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. Başvekil 
ismet 

Esbabı mucibe 

İzmir gümrüklerinde kereste meselesinden tehaddüs eden 300,000 liralık davanın takibi için muk-
tazi 3,000 liranın tesviyesine, bu tertibe mevzu tahsisat bakiyesi kalmaması hasebile>imkân olmadı
ğından sene nihayetine kadar tasarruf icrası mümkün 271 inci faslın 1 inci taamiye bedeli maddesin
den 3,000 liranın masarifi muhakeme maddesine nakli zarurî görülmüştür. c 
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Kanun lâyihası 

Madde 1 — 1930 senesi Gümrükler Umum Müdürlüğü bütçesinin 278 inci faslının birinci taamiye 
bedeli maddesinden 3,000 liranın bittenzil 271 inci faslın ikinci masarifi muhakeme maddesine müna
kalesine mezuniyet verilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye Vekili memurdur. 

11/111/1931 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. H. V. . Ma. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik 
Mf. V. Na. V. I k V . S. î. M. V. 
Esat Hilmi Mustafa Şeref Hasta 

İktisat Vekâleti 1930 senesi bütçesinde 120 000 liralık münakale yapılması hakkında 1/867 nu
maralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 12 - III - 1931 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı : 6/720 ' " ' , " . 

B. M.. M. Yüksek Reisliğine 

İktisat Vekâleti bütçesinde yapılacak münakale hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve İc
ra Vekilleri Heyetinin 11 - III - 1931 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştı
rılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Geçen sene kış mevsiminin fevkalâde mutedil geçmesi dolayısile süratle tekessür eden tarla 
farelerinin yaz ortasında mezruata zarar yapmağa başlamaları üzerine hemen bu muzır hayvana
tın itlafına iptidar ve işe ehemmiyet verilerek mücadeleye devam olunmuş ve bu tarihten şimdiye 
kadar farelerin mevcut olduğu vilâyata vekâlet bütçesinden 17,000 lira ve mevcut vesait ve me-
vaddı sıhhiyeye ilâveten 43 hora alâtı ve 10359 hora fişengi 84 kilo istirkinin mubayaa edilerek 
tevzi kılınmıştır. Bundan başka beş ton hamızı ersenikile 70,000 hora alâtı ve 134,000 hora şifen-
ginin mubayaasına teşebbüs edilmiştir. 

Binaenaleyh kış bu sene de hafif geçmekte olmasına nazaran önümüzdeki ilkbaharda mevcut 
farelerin tasavvurun fevkinde taammum ederek afat şeklini iktisap edeceği kuvvetle tahmin edil
mekte olduğundan bu itibarla melhuz tehlikenin ref'i ile mahsulâtın hasardan vikayesini teminen 
teşkilâtı ziraiyenin ayrıca mücadele memuru ve muakkiplerle takviyesine ve bu teşkilâta göre 
eldeki vesait ve levazımı itlaf iyenin tezyidine ih-tiyacı kat ' î olmasına binaen ilkbaharda yapılması 
icap eden teşkilâtta istihdam edilecek memurin ve muakkip ücuratile memurin harcırahlarına 
ve malzeme mubayaa ve nakliyesine karşılık olmak üzere senei haliye bütçesinin 654 üncü faslının 
birinci enstitüler maddesinden 80,000 ve ayni faslın üçüncü ıslah istasyonu maddesinden 14,000 
ve keza ayni faslın beşinci tohum temizleme müesseseleri maddesinden 26,000 lira ki ceman 120,000 
liranın tenzilile tahsisatın kâfi gplmiyeceği sabit olan 653 üncü faslın birinci muzır hayvanat hasta-
lıklarile mücadele masarifi umumiyesi maddesine nakli ilâvesi zarurî görülmüştür. 
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Kanun lâyihası, 

Madde 1 — 1930 malî senesi İktisat Vekâleti bütçesinin merbut cetvelde yazılı fasıl ve madde
leri arasında cem'an 120,000 liranın münakalesine mezuniyet verilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye Vekili memurdur. 

11/III/1931 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Ma. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik 
Mf. V. Na. V. Ik. V. S. t. M. V. 
Esat Hilmi Mustafa Şeref Hasta 

Münakale cetveli 

F. 

654 

653 
• 

M. 

1 
3 
5 
1" 

Muhassasatın nev'i 

Enstitüler 
Islah istasyonları 
Tohum temizleme müesseseleri 
Muzır hayvanat ve hastalıklarla mücadele masarifi 
ıımumiyesi 

Yekûn 

Zammı 
icap eden 

Lira 

120 000 
120 000 

Tenzili 
icap eden 

Lira 

80 000 
14 000 
26 000 

120 000 

Maliye, Nafıa ve iktisat Vekâletleri 1930 senesi bütçelerinde münakale yapılması hakkında 1/868 
numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/716 

12 - / / / - 1931 

B. M. M. Yüksek Reisliğim* 

Ilapisanelerin 1928 ve 1929 seneleri borçları için tahsisatı fevkalâde verilmesi hakkında Maliye 
Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 11 - III 1931 tarihli içtimaında Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktezasmın ifasına müsaade buyrulmasmı rica ederim efendim. 
Başvekil 

' İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

1928 ve 1929 seneleri zarfında hapishanelerin iaşe ve masarifi sairesi için müteahhitlerinden mu
bayaa ve istihlâk edilen ekmek bedelleri 1928 ve 1929 seneleri Dahiliye ve Adliye bütçelerinin ta
allûk ettiği tertiplerinden tahsisat bakiyesi olmadığından tesviye edilememiş ve bu suretle bir hay
li düyun tahakkuk etmiştir. Hapishanelerin Dahiliye Vekâletine merbut bulunduğu 1928 senesin
de tahakkuk eden düyundan yüz sekiz küsur bin liralık kısmı cari sene bütçesinden Dahiliye Ve-
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kâletince 1677 numaralı kanuna tevfikan gösterilen karşılığa müsteniden hazinece tediye edilmiş 
ise de elyevm tediye edilecek daha 180 000 küsur liralık borç vardır. 

Bu borcun ödenmesi için Dahiliye Vekâletince tekrar karşılık gösterilmesi mezkûr vekâlet büt
çesine mevzu tahsisatın senei haliye zarfında ifası mübrem ve zarurî olan hidematına ancak kifayet 
edebileceğine binaen imkânsız ve diğer taraftan bu borçların ödenmemesi Devlet taahhüdat ve 
mübayaatında fena tesirler icra edeceği tabiî bulunmuş olmakla beraber Devletin şeref ve itibarile 
de gayri kabili telif görülmüştür. Binaenaleyh eshabı istihkakın çok haklı olan müracaat ve sı
zıltılarına nihayet vermek üzere bu borçların karşılığının diğer devairin tasarruf icrası mümkün 
tertiplerinden temini derpiş edilerek keyfiyet Başvekâleti Celileden vekaletlere tamimen tebliğ kı
lınmıştı. Bunlardan şimdiye kadar İktisat Vekâletince 30 000, Nafıa Vekâletince 5 000 lira karşılık , 
verilebilmiştir. Bilâhare alınacak karşılıklar mucibince mütebaki borçlar için de ayrıca münakale 
teklif edilmek üzere şimdilik temin edilen mezkûr 35 000 liranın Maliye bütçesinde yeniden açılan 
bir fasla vazedilerek bir kısım borçların ödenmesi zarurî görülmüş ve merbut kanun lâyihası bu 
maksatla tanzim ve takdim kılınmıştır efendim. 

Kanun lâyihası 

Madde 1 — 1930 senesi Nafıa bütçesinin 602 inci faslının birinci resim ve alât ve edevatı fenniye leva
zımı maddesinden 5,000 ve İktisat Vekâleti bütçesinin 675 inci faslının birinci Yüksek Ziraat ve .Baytar -% 

mektebi maddesinden 30 000 lira ki mecmuu 35,000 liranın tenzili ile Maliye bütçesinde (hapisane-
lerin 1928 ve 1929 borçları) unvanı ile yeniden açılan 234 üncü fasla tahsisatı fevkalâde olarak 
ilâvesi kabul edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye Vekili memurdur. 

11 - III - 1931 
Bş. V. A£. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Ma. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik 
Mf. V. Na. V. Ik. V. s! I M. V. 
Esat Hilmi Mustafa Şeref Hasta 

Millî Müdafaa Vekaletile Umum Jandarma Kumandanlığı 1930 senesi bütçelerinde 127 065 liralık 
münakale yapılması hakkında 1/870 numaralı kanun lâyihası 

T c „ „ . . . - . , . . . . . . 

, Başvekâlet .12-111-1931 
Muamelât Müdürlüğü "*• *f . ' . 

- Sayı 6/724 . . . . . 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

M. M. Vekâleti ile Umum Janclarma Kumandanlığı bütçelerinde yapılacak münakale hakkın
da Maliye Vekâletince hazırlanan, ve İcra Vekilleri Heyetinin 11 - III -1931 tarihli içtimaında Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur 
\ Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasrnı rica ederim efendim. 

Başvekil 
v , • ' " ' " , İsmet 
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Esbabı mucibe lâyihası 

Ağrı Dağı hadisesi dolayısile şark ve cenuptaki askerî harekâta iştirak ettirilen seyyar jandar
maların 28' - 5 - 1930 tarih ve 9501 numaralı kararname mucibince emrinde bulundukları kolordularca 
iaşe edilmeleri icabeylemiş ve piyade seyyar alayı ile 2 inci ve 4 üncü seyyar jandarma tapurları 
9 uncu kolorduca 1 - 6 - 1930 birinci teşrin nihayetine kadar 3,5,7,8,9 ve 10 uncu seyyar taburlar da 
7 inci kolorduca 1 - 9 - 1930 tarihinden 2 inci teşrinin 22 isine kadar iaşe edilmiş olmasına binaen bu 
müddet zarfında Millî Müdafaa bütçesinin merbut cetvelde yazılı tenvir ve teshin, tayinat, yem bedeli 
ve nakliyat tertiplerinden mezkûr jandarma kıtaatı için sarf edilmiş olan cem'an 127 065 liranın 
jandarma bütçesinin teallûk ettiği tertiplerden tenzilen Millî Müdafaa bütçesinin alâkadar tertiplerine 
iade ve nakli zarurî görülmüş ve bu maksadı teminen merbut kanun lâyihası tanzim ve takdim edil
miştir. 

Kanun lâyihası 

Madde 1 — İ930 malî senesi Millî Müdafaa Vekâleti ve Umum Jandarma Kumandanlığı bütçe
lerinin merbut cetvelde yazılı fasıl ve maddeleri arasında cem'an 127 065 liralık münakalenin icrasına 
mezuniyet verilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye Vekili memurdur. 11 - I I I - 1931 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da, V. Ha. V. Ma. V. 
ismet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Küstü M. Abdülhalik 
Mf. V. Na. V. îk. V. S. î. M. V. 
Esat Hilmi Mustafa Şeref Hasta 

Münakale cetveli 

F. 

399 
406 

408 

688 
697 

701 

M. 

1 
1 
2 
2 

1 
1 
2 

Muhassasatın nev'i 

Tenvir ve teshin 
İaşe bedeli ve masrafları 
Hayvan yem Bedeli ve iaşe masrafları 
Melbusat, teçhizat ve sair eşyanın nakil 
masrafları 
Tenvir ve teshin 
Muayyenat 
Hayvan yem bedeli 
Nakliyat 

Tenzili 
lâzım gelen 

Lira 

4 500 
84 239 
37 826 

500 

127 0 6 5 

Zammı 
lâzım gelen 

Lira Bütçesi 

Jandarma 
x 
» 

» 
4 500 M. M. V. kara 

84 239 » » 
37 826 » y> 

500 » * 
127 065 
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Millî Müdafaa Vekâleti 1930 senesi bütçesinde 63 190 lira 15 kuruşluk münakale yapılması hak

kında 1/876 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 19-III-1931 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı: 6/773 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

M. Müdafaa Vekâleti kara bütçesinde yapılacak münakale hak-kında Maliye Vekâletince ha
zırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 18 - III - 931 tarihli içtimamda Yüksek Meclise arzı kararlaştı
rılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasraı rica ederim efendim. 
Başvekil 

îsmet 

Esbabı mucibe 

Muhtelif kolordularea 1929 senesinde tahsisatı mevcut olduğu halde sarfı tahakkuk edipte tediye 
edilmiyerek düyuna kalan 33,190 lira 15 kuruşun ve 1930 senesinde tekaüt olupta 912 numaralı 
kanunun tatbiki masrafından tediyesi lâzım gelen 28,488 liranın- ve 1929 senesinde tekaüt edi

lenlerin ikramiyesine verilmek üzere tahakkuk eden 1512 liranın ki cem'an 63,190 lira 15 kuruşun 
bütçede mevzu tahsisatın gayri kâfi gelmseine binaen senei haliye bütçesinde tasarruf edileceği anlaşı
lan 697 inci faslın birinci maddesinden tenzilile yukarıda, arzolunduğu veçhile 33,190 lira 15 kuruşun 
715 inci geçen sene düyunu faslına ve 28,488 liranın 714 üncü 912 numaralı. kanunun tatbiki masrafı 
faslına ve 1512 liranın da 718 inci faslı teşkil eden 1929 senesinde tekaüt olunanlara 912 numaralı 
kanun mucibince verilecek ikramiye karşılığına nakline mecburiyet hasıl olduğundan bu bapta tanzim 
kılınan kanun lâyihası rapten takdim kılındı efendim. 

Kanun lâyihası 

Madde 1 — Millî Müçlafaa Vekâletinin 1930 senesi kara bütçesinin 697 inci faslın birinci tayın 
maddesinden 63,190 lira 15 kuruşun tenzilile bundan 28,488 liranın 714 üncü 912 numaralı kanunun 
tatbiki masrafına ve 33,190 lira 15 kuruşun 715 inci geçen sene düyunu feslına ve 1512 liranın 
da 718 inci 1929 senesinde tekaüt olanlara 912 numaralı kanun mucibine verilecek ikramiye kar
şılığı faslına nakledilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükmünün icrasına Maliye Vekili memurdur. 

18- I I I -1931 
, Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V, Ha. V. • Ma. V. 

İsmet Yusuf Kemale Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik 
Mf. V. Na. V. Ik. V. S. t M. V. 
Esat Hilmi Mustafa Şeref Dr. Refik 
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Millî Müdafaa Vekâleti 1930 senesi bütçesinde 361 255 liralık münakale yapılması hakkında 1/877 

. numaral kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 10 - III - 1931 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı: 6/774 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Millî Müdafaa Vekâletinin 1930 senesi kara bütçesinde münakale icrası hakkında Maliye Vekâletin
ce hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 18/III/1931 tarihli içtimamda Yüksek Reisliğe arzı karar
laştırılan kanım lâyihası esbabı mueibesilc birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına -müsaade buyrulmasmr rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Muhtelif kolordulardan vürut eden düyun ilmühaberlerine nazaran 1929 senesinde tahsisat
tı mevcut olduğu halde sarfı tahakkuk edipte tediye edilmiyen tayınattan 246,588 lira 38 kuruş 
yem bedelinden 45,237 lira 50 kuruş ve mahrukattan 69,429 lira 12 kuruş ki ceman 361,255 lira 
borç tahakkuk etmiş ve 1930 senesi bütçesinde ise geçen sene düyunu namile mevzu tahsisatın işbu 
borcu ödemeğe gayri kâfi gelmiş olduğundan meblâğı mezkûrun temini tesviyesi için 261,255 lira
nın senei hafiye bütçesinin 697 inci faslın birinci tayinat maddesinden ve 100,000 lirasının da faslı 
mezkûrun ikinci yem bedeli tahsisatından tenzilde mecmuu olan 361,255 liranın 715 inci geçen se
ne düyunu faslına münakalesinin icrasına mecburiyet hasıl olmuştur. Bu bapta tanzim kılınan ka
nun lâyihası rapten takdim kılınmırtır. 

M M. Vekili 
\ | , , , ....!"•'.' Zekâi 

Kanun lâyihası 

MADDE 1 — Millî Müdafaa Vekâletinin 1930senesi kara bütçesinin 697 inci faslının birinci 
tayinat maddesinden 261 255, ikinci yem bedeli maddesinden 100 000 lira ki cem'an 361 255 lira
nın bittenzil 715 inci geçen sene düyunu faslına münakalesine mezuniyet verilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye Vekili memurdur. 

18 - III - 1931 
Bş. V. Ad. V. M. M. V, Da. V. Ha. V, Ma. V. 
îsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik 
Mf. V. ' Na. V. îk. V. S. t M. V. 
Esat Hilmi Mustafa Şeref Dr. Refik 
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Maliye Vekâleti 1930 senesi bütçesinde 30 500 liralık münakale yapılması hakkında 1/879 numaralı 

kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 19 - III - 1931 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı: 6/778 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Maliye Vekâleti 1930 bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri arasında münakale icrası hakkında Ma
liye Vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 18 - III - 1931 tarihli içtimaında Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasınm ifasına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Yeniden bir çok memurinin tekaüdü icra kılınmasına binaen ikramiyelerinin ve hastanelerde tah
tı tedavide bulunan memurinin tedavi ücretlerinin ve açıkta bulunan memurların maaşlarının itası 
için bütçeye mevzu tahsisat kâfi gelmemekte olduğundan bunların tediyelerini temin için senei ha-
liye bütçesinin 228 inci ( 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı ) faslına yeniden 30 500 liranın 
münakale suretile ilâvesine lüzum ve zaruret hasıl olmuş ve merbut kanun lâyihası bu esasa göre 
tanzim ve takdim kılınmıştır 

Kanun lâyihası 

MADDE 1 — Maliye Vekâletinin 1930 senesi bütçesinin merbut cetvelde yazılı fasıl ve madde
leri arasında 30 500 liranın münakalesine mezuniyet verilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye Vekili memurdur. 

Bş. V. 
İsmet 
Mf. V. 
Esat 

Ad. V. 
Yusuf Kemal 

Na. V. 
Hilmi 

M. M. V. 
Zekâi 
tk. V. 

Mustafa Şeref 

Da. V. Ha. V. 
Ş. Kaya Dr. T. Rüştü 
S. I. M. V. 
Dr. Refik 

18 - III - 1931 
Ma. V. 

M. Abdülhalik 
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Münakale cetveli 

Tenzili lâzım Zammı lâ-
gelen zım gelen 

Muhassasatın nev'i Lira Lira 

188 1" Komisyonlara memur olanların ücret ve hakkı huzuru 
197 Tetkikatı maliye masrafı 

'198 3 Mahlûlat ve mektumat ihbariyesi ve ferağ masrafları 
222 2 Düyunu Umumiye komiserliği teşkilâtı masrafı 
226 1518 numaralı kanunun 4 üncü maddesi mucibince 

verilecek prim karşılığı 
228 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Yekûn 

İktisat Vekâleti 1930 senesi bütçesinde 91 973 liralık münakale yapılması hakkında 1/880 numaralı 
kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 19 - III - 1931 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı: 6/779 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

iktisat Vekâleti 1930 senesi bütçesinde münakale icrası hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve 
İcra Vekilleri Heyetinin 18 - III - 1931 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasmm ifasına müsaade buyrulmasınî rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

îtlâf edilen hayvanat tazminatı için münakale suretile mukaddema talep edilen iki kalemde 60 
bin liralık tahsisat yerine Büyük Millet Meclisince 34 bin lira kabul buyrulmuştur. Muhtelif vilâyet
lerden kânunusani iptidasına kadar vürut eden ve bir listesi rapten takdim kılınan talepnamelere na
zaran tarihi mezkûre kadar tahakkuk eden tazminat miktarı 85 bin küsur liradan ibaret olup bundan 
meclisçe kabul buyrulan 34 bin lira tenzil- edildikten sonra kânunusani 1931 iptidasına kadar tahak
kuk etmiş olan (51973) lira tazminat borcu kaldığı ve sene nihayetine kadar beş ay için 40 b'inn ki 
cem'an 91 bin küsur liralık tazminata ihtiyaç görülmekte olduğundan çiftlik ve hayvanat eshabının za
rardan vikayesi zımnında ve münakale suretile tahsisat itası zarurî bulunduğunu mübeyyin esbabı mu
cibedir. 

Kanun lâyihası 

Madde 1 — İktisat Vekâleti 1930 senesi bütçesinin merbut cetvelde yazılı fasıl ve maddeleri 
arasında cem'an 91,973 liralık münakalenin icrasına mezuniyet verilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. -( 

F. M. 

7 500 
5 000 
2 000 
1 000 

1 5 0 0 0 
30 500 

3Ö~5CİÖ ~"~3Ö~5ÖQ 
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Madde 3 

Bş. V. 
îsmet 
Mf. V. 
Esat 

Bu kanunun hükmünü icraya Maliye Vekili memurdur. 
Ad. V. 

Yusuf Kemal 
•Na. V. 

Hilmi 

M. M. V. Da. V. 
Zekâi Ş. Kaya 
Ik. V. s! I. M. V. 

Mustafa Şeref Dr. Refik 

Ha. V. 
Dr. T. Rüştü 

18 - I I I - 1931 
Ma. V. 

M. Abdülhalik 

İktisat Vekâletinin 930 senesi bütçesinin muhtelif fasılları arasında yapılacak 
münakale cetveli 

Tenzili Zammı 
lâzımgelen Iâzımgelen 

Muhassasatın nev'i Lira Lira M. 

657 

643 
656 
656 
643 
652 
654 
654 
655 
658 
.664 
667 
657 

2 
3 
2 
1 
2 
1 
5 
3 
4 
3 
5 
2 
2 
5 

Bakteriyolojihane ve serum darülistihzarları 
Laboratuvarlar 
İslahı hayvanat ve acılığa ait 
Yüksek baytar mektebi 
Hayvan küçük sıhhiye memurlar mektebi 
Ziraata ait teşvikler 
Ziraî kurslar 
Islah istasyonları 
İpek böceği kışlatma ve fışkırtma ve boğma müesseseleri 
Mevaddı müştaile ve müstahzaratı kimyeviye rüsumu karşılığı 
İhsa masrafı 
Halı resmi ve boyalarının islâhı 
Maadin tetkikat ve taharriyatı masrafı 
İtlaf edilen hayvan tazminatı 

Yekûn 

10 000 
10 000 
1 500 
3 500 
2 000 
8 000 
3 000 
10 000 
4 000 

ı 20 000 
3 000 
5 000 
11 973 

91 973 
91 973 
91 973 

Umum Jandarma Kumandanlığı 1930 senesi bütçesinde 50 000 liralık münakale yapılması hakkında 
1/884 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı: 6/787 

21 - III - 1931 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Umum Jandarma Kumandanlığı 1930 malî sene bütçesinde 50 000 liralık münakale icrası hak
kında Maliye Vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 19 - III - 1931 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 
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Esbabı mucibe 

Jandarma bütçesinin 408 inci faslının birinci efrat sevk masrafı maddesine mevzu tahsisat ile bu 
maddeye münakale suretile zammedilen 50,000 liranın da kısmı azamı sarf edilmiştir. Halbuki nisan 
1931 de mekteplerden çıkarılacak namzet efrat kıtalara tevzi edilecek ve yerlerine yeni efrat alınacak 
ve ayni zamanda kıtaattaki efrattan müddeti mükellef esini ifa edenlerin terhisleri icra kılınacaktır. 

Gayri kâfi olan mevcut tahsisatla bu sevkiyatın yapılması kabil olamıyacağı gibi tevzi, celp, terhis 
neferlerinden her hangi bir tertibin tehiri de imkânsız bulunmaktadır. 

Bu hale nazaran muayyen zamanda bu şevkiyatı yapabilmek üzere bazı masarif attan tasarruf edil
mesi zarurî görülmüştür. Bu cümleden olarak sene nihayetine kadar Umum Jandarma Kumandanlığı 
1930 bütçesinin 406 inci faslının birinci iaşe bedeli maddesinden 20 000, 406 inci faslın 2 inci yem be
deli maddesinden 30,000 ki ceman 50,000 lira tasarrufu mümkün ve bu mebaliğ salifüzzikir 408 inci 
faslın birinei efrat sevkiyesi maddesine nakli muvafık görülmüş olmakla bu maksadı teminen merbut 
kanun lâyihası tanzim ve takdim kılınmıştır. 

Umum Jandarma Kumandanlığı bütçesinde elli bin liralık münakale icrası hakkında kanun 
lâyihası 

1 — Umum Jandarma Kumandanlığının 1930 malî senesi bütçesinin 406 inci tayinat faslının birinci 
iaşe bedeli ve masrafları maddesinden (20,000), ikinci hayvan yem bedeli ve iaşe masrafları madde
sinden 30,000 lira ki ceman (50,000*) liranın bitten zil 408 inci faslın birinci efrat sevk masrafı madde
sine • münakalesine mezuniyet verilmiştir. 

2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. , 
3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye Vekili memurdur. 

19/111/1931 
Bş. V. Ad.V. M. M. V. Da.V. Ha. V. Ma. V. 
tsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M.Âbdülhalik 
Mf. V. Na. V. tk. V. S. I. M. V. 
Esat Hilmi Mustafa Şeref Dr. Refik 

Emniyeti Umumiye Umum Müdürlüğü bütçesinde 20 000 liralık münakale yapılması hakkında 1/885 
numaralı kan un lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 22 - III -1931 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı: 6/810 

B. M. M. Yük sek Reisliğine 

Emniyet İşleri Umum Müdürlüğü 1930 senesi bütçesinin fasıl ve maddeleri arasında yapılacak 
münakale hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 22 - I I I - 1931 tari
hinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesile birlikte takdim olun
muştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasını rica ederim. 
Başvekil 

İsmet 
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Emniyet İşleri Umum Müdürlüğünün 1930 senesi malî bütçesinde yapılan 20 000 liralık münakaleye ait 

esbabı mucibe muhtırasıdır. * 

Emniyet İşleri Umum Müdürlüğünün 1930 senesi malî bütçesinin 372 inci faslın 2 inci defatir 
ve evrakı matbua maddesine vilâyetlerde şiddetle ihtiyaç olduğu bitteftiş anlaşılan defatirin te
mini için 3 000 lira ve 373 üncü harcirah faslına nisan 1931 nihayetinde devrei tahsiliyeleri hitam 
bulacak olan polis mekteplerinden çıkacak namzet ve polis memurlarının mahalli müretteplerine 
gönderilmeleri ve vilâyatta mevcut münhalâta sür'atle memur tayini için 5 000 lira ye 378 inci 
faslın ikinci tamir maddesine Ankarada istimal edilmekte olan takip motosikletlerinin müstacelen 
tamiri lüzumuna binaen 1 000 lira ve 380 inci polis karakolları tamir masrafı faslma kış dolayısile 
bozulmuş olan ve barınamıyacak hale gelmiş bulunan karakolların tamiri için 1 000 lira ve 387 in
ci 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı faslına yeni tekaüt kanunu tatbiki dolayısile 10 000 lira 
zammına lüzum ve ihtiyaç görülmüş ve işbu zamlar yekûnu 20 000 liraya baliğ olmuş ve mukabilin
de berveçhi balâ arzedilen zaruretlerin temini mecburiyetine binaen zabıta memurlarının bazıları 
geçen seneki yazlık elbiselerüe idare edilmek şartile mecburi olarak 376 inci faslın 1 inci zabita 
memurlarının melbusat masarifi maddesinden tasarruf edilecek bulunan 20 000 liranın tenziline 
ait esbabı mucibe muhtırasıdır. 

Emniyet İşleri Umum Müdürlüğünün 1930 malî senesi bütçesine yapılan 20,000 liraya ait mü
nakale kanunu lâyihası 

Birinci madde — Emniyet İşleri Umum Müdürlüğünün 1930 malî senesi bütçesinde merbut cetvel 
mucibince 20,000 liralık münakalenin icrasına mezuniyet verilmiştir. 

İkinci madde — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Üçüncü madde — Bu kanunun icrasına Maliye Vekili memurdur. 

22/111/1931 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da V. Ha. V.' Ma. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü • M. Abdülhalik 
Mf. V, Na. V. Ik. V. S. 1. M. V. 
Esat Mustafa Şeref Dr. Refik ' * 

Emniyeti Umumiye Müdürlüğünün 1930 senesi bütçesinde yapılacak 20 000 
liralık münakaleye ait cetveldir 

Zammı Tenzili 
lâzım gelen lâzım gelen 

F. M. Muhassasatı nev'i Lira Lira 

372 3 Defatir ve evrakı matbua 
373 Harcırah 
378 2 Vesaiti nakliye tamiri 
380 Polis karakollarının tamir masrafı 
387 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
376 1 Zabıta memurlarının melbusat masrafı 20 000 

20 000 20 000 

3 
5 
1 
,1 

10 

000 
000 
000 
000 
000 
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Harita Umum Müdürlüğü 1930 senesi bütçesinde 3 930 liraltk münakale yapılması hakkmda 1/8% 

numaralı kamm lâyihası 

T. €. 
Başvekâlet 22 - III - 1931 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı: 6/809 * ' 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Harita Umum Müdürlüğü 1930 senesi bütçesinin fasılları arasında yapılacak münakale hak
kında Maliye Vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 22 - III - 1931 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasmı rica ederim efendim. 
Başvekil 

'i , , • . v , -"\ •••-:•,,,. .,*., İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Bölük ve daire için mubayaası pek lüzumlu ve zarurî görülen ve faslında pek az tahsisatı kal
mış olmasından dolayı mevcut tahsisatla mubayaasına imkân bulunmıyan bazı eşyanın alınabilmesi 
için 825 inci mefruşat faslına 1430 ve yine tahsisatı pek az kalmış olan 826 inci fasini birinci tenvir 
ve teshin maddesine elektrik ücreti olarak 100 ve senenin nısfı evvelinde tahsisatı bitmiş olan 
826 inci faslın ikinci kırtasiye maddesine 300 ve umum müdürlük defatir ve kuyudunun ve sair 
ihtiyaeatın temini için faslında para kalmamış olan 829 uncu faslın üçüncü evrakı matbua mad
desine 400 ve kamyonların tamirine ihtiyaç hasıl olmuş olup işbu masrafın taallûk ettiği maddede ise 
tahsisat kalmamış bulunduğundan 839 uncu faslın ikinci tamir maddesine 650 lira ve gemi ve kam
yonlara muktazi benzin vesairenin tedariki için tahsisatı pek az kalmış olan 839 uncu faslın üçün
cü işletme maddesine 300 ve matbaanın elektriksarfiyatına karşılık olmak üzere 844 üncü faslın 
üçüncü işletme maddesine 750 lira ki ceman 3930 liranın fasıllar arasında münakalesine zaruret ha
sıl olmuş ve bu maksatla tanzim kılınan lâyihai kanuniye merbutan takdim kılınmıştır. 

M. M. V. 
••' • ' ' "••' '" '" '" • .V ' : ? " . \ ' Zekâi 

Kanun lâyihası 

Madde 1 — Harita Umum Müdürlüğü 1930 senesi bütçesinin merbut cetvelde yazılı fasıl ve madde
leri arasında ceman 3,930 liranın münakalesine mezuniyet verilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye Vekili memurdur. 

22/111/1931 
Da V. Ha. V. Ma. V. 

8. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik 
S. t. M. V. 
Dr. Refik ^ 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
îsmet Yusuf Kemal Zekâi 
Mf. V.T Na. V. îk. V. 
Esat Mustafa Şeref 
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Zammı lâzım Tenzili lâzım 

gelen gelen 
F. 

828 
829 
834 
835 
835 
825 
826 
826 
829 
839 
839 
844 

M. 

1 
1 
1 
2 

1 
2 
3 
2 
3 
3 

Muhassasatîn nev'i 
İkramiye 
Bedeli icar 
Melbusat 
Malzemei Sıhhîye 
Malzemei haytariye 
Mefruşat 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 
Evrakı matbua 
Vesaiti nakliye tamir 

» » İştletme 
Matbaa işletme 

lira 

1430 
100 
300 
400 
650 
300 
750 

3930 

lira 

3 000 
500 

80 
300 

50 

3930 

Maliye Vekâleti 1930 senesi bütçesinde 30 000 lira îk münakale yapılması hakkında 1/888 numaralı 
kanun lâyihası 

T.C. 
Başvekâlet 22 - V - 1931 • 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/812 

İ M . M. Yüksek JRe*slâ#«ıe 

Maliye Vekâletinin 1930 senesi bütçesinin bazı fasılları arasında münakale icrası hakkında Maliye 
Vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri eyetince 22-111-1931 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim . 
Başvekil 

İ .< • • ... . . y ' : İsmet i 

Esbabı mucibe lâyihası 

1930 senesi Maliye bütçesinin 184 üncü faslının 1 inci memurlar harcirahı maddesile 2 inci müfet
tişler harcirahı maddesine mevzu tahsisat sarf edilerek elyevm cüz'i kalan bakiye ile sene nihayetine 
kadar ifası zarurî teftişlerle tayinlerin icrası mümkün olmadığından bunların karşılığı olarak tasarruf 
temini kabil olan 188 inci faslın birinci komisyonlar hakkı huzuru maddesinden 20 000 ve 201 inci 
fasıldan 10 000 ki cem'an 30 000 liranın tenzilile mezkûr 184 üncü fasla merbut cetvel mucibince 
münakalesi zarurî görülmüş ve bu maksadı teminen merbut kanun lâyihası tanzim ve takdim kılın
mıştır. 
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Kanun lâyihası 

Madde 1 — 1930 senesi Maliye Vekâleti bütçesinin merbut cetvelde yazılı fasıl ve maddeleri ara
sında cem'ah 30,000 liralık münakale icrasına mezuniyet verilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye Vekili memurdur. 

22/111/1931 
Bş. V. . Ad. V. M. M. V. Da V. Ha. V. Ma. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi 8. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik 
Mf. V. Na. V. îk. V. S. I. M. V. 
Esat Mustafa Şeref Dr. Refik 

Münakale cetveli 

F. 

188 
201 

184 
184 

M. Muhassasatın nev'i 

1 Komisyonlar hakkı kuzuru 
1352 numaralı kanun mucibince yapılacak mebani 
inşaat masrafı 

1 Memurlar harcırahı 
2 Müfettişler harcirahı 

Yekûn 

Tenzil Zam 
20 000 

10 000 
10 000 
20 000 

30 000 30 000 

Maliye ve İktisat Vekâletleri 1930 senesi bütçelerinde 3 000 liralık münakale yapılması hakkında 
1/889 numaralı kanun lâyihası 

TC. 
Başvekâlet 22 - IH - 1931 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı: 6/813 *'" ' " " 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

İktisat Vekâleti bütçesinden Maliye Vekâleti bütçesine münakale icrası hakkında Maliye Vekâ
letince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 22 - III -1931 tarihinde Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasınm ifasına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

•\ .. İsmet 

Esbabı mucibe 

Maliye bütçesine mevzu masarifi gayri melhuza tahsisatı sarfedilmiş ve bu fasıldan tediyat ic
rasını istilzam edecek bazı zarurî hizmetlerin ifasını teminen îktısat Vekâleti bütçesinin sene ni
hayetine kadar tasarrufu mümkün görülen 662 inci faslından 3,000 liranın mezkûr fasla nakli 
muvafık görülmüş ve merbut kanun lâyihası tanzim kılınmıştır. 



Kanun lâyihası, 

Madde 1 — İktisat Vekâleti 1930 bütçesinin 662 inci orman işletme masarifi faslından 3,000 liranın 
Maliye Vekâleti 1930 bütçesinin 208 inci masarifi gayri melhuza faslına nakline mezuniyet verilmiştir. 

Madde 2 — 6u kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanun ahkâmını icraya Maliye Vekili memurdur. 

22/111/1931 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da V. Ha. V. Ma. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik 
Mf. V. Nâ. V. Ik. V. S. î. M. V. 
Esat Mustafa Şeref Dr. Refik 

Millî Müdafaa Vekâletile Harita Umum Müdürlüğü 1930 senesi bütçesinde 48 610 lirlık münakale 
yapılması hakkında 1/890 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 23 ~ HI - 1931 

Muamelât müdürlüğü ' [ 
Sayı: 6/821 . ' ' " " ' ! , , , . 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1930 senesi Millî Müdafaa Vekâleti Deniz ve Harita bütçelerinde yapılacak münakale hakkında 
Maliye Vekâletince hazırlanan ve tcra Vekilleri Heyetince 22 - III - 1931 tarihinde Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasınm ifasına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

îsmei 

Esbabı mucibe lâyihası 

1930 senesi deniz bütçesinin 751 inci maaşatı umumiye faslına mevzu tahsisat bazı esbap dola-
yısile kadroda mevcut zabitanın sene nihayetine kadar maaşlarını temine gayri kâfi bulunduğundan 
Harita Umum Müdürlüğü bütçesinin 821 inci maaşat faslında fazla görülen 37 000 liranın imhası 
suretile deniz bütçesinin mezkûr 751 inci faslına tahsisatı munzamma olarak verilmesine mecburiyet 
hasıl olmuştur. 

Büyük erkânı harbiyeee gösterilen lüzum üzerine talim ve terbiye için donanmanın fazla seyirde 
bulunabilmeleri için muktazi kömürün mevcut tahsisatla temini kabil olamıyacağından Harita bütçe
sinin merbut listede fasıl ve maddeleri yazılı tahsisattan es'arın düşmesi sebebile tasarruf edilen 
cem 'an 11 610 liranın deniz bütçesinin 766 inci faslın ikinci devri çarh maddesine münakalesinin 
icrasına mecburiyet ve zaruret hasıl olmuştur. 

Kanun lâyihası 

Madde 1 — 1930 senesi Millî Müdafaa Vekâleti deniz ve Harita bütçelerinin merbut cetvelde yazılı 
fasıl ve maddeleri arasında cem'an 48,610 liranın münakalesine mezuniyet verilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
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Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye Vekili memurdur. 

22/111/1931 
Bş, V. Ad. V. M. M. V. Da V. Ha. V. 
îsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü 
Mf. V. Na. V. îk. V. S. 1 M. V. 
Ijlsat Hilmi Mustafa Şeref Dr. Refik 

Ma. V. 
M. Abdülhalik 

M. Muhassasatın nev'i 

821 
751 
829 
832 
833 

834 

835 
766 

1 

1 
2 
3 
1 
3 
2 
2 

Maaşatı umumiye 
y> » 

Bedeli icar 
Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
Efrat ve iaşe masrafı 
Hayvan yem bedeli 
Mahrukat 
Melbusat 
Muytabiye 
Ecza ve malzemei baytariye 
Devri çark 

Yekûn 

Tenzili 
lâzım gelen 

Lira 

37 000 

300 
50 

4 600 
3 000 
2 000 
1 000 

600 
60 

48 610 

Zammı 
lâzım gelen 

Lira 

37 000 

11 610 
48 610 

Millî Müdafaa ve İktisat Vekâletleri 1930 senesi bütçelerinde 450 000 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/891 numaralı kanun lâyihası 

T, Gf 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı: 6/823 

23 - III -1931 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Millî Müdafaa ve İktisat Vekâletleri 1930 senesi bütçelerinde yapılacak münakale hakkında Ma
liye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim kılınmıştır. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrülmasmı rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe 

1930 senesi bütçesi Büyük Millet Meclisince kabul ve tasdik buyrulduktan ve bu bütçe ile Mil
lî Müdafaa Vekâletinin mezkûr senenin normal vaziyetine göre ifası lâzım hizmetler karşılığı 
tahsisatın sarfına mezuniyet verildikten sonra şarkta başlıyan harekât, bu kuvveti garnizonla
rından alıp harekât mıntakasına sevkeylemek ve oralarda da askerî harekâtın ilcaatına göre sevk 
ve idarelerini başarabilmek için bir takım fuzulî masraflar ihtiyarını istilzam eylemiştir. 
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Bu maşrıkların en bariz tesirleri nakliye işlerinde ve efrat ve hayvanatın harekâtın devamı 

müddetince garnizonlarında bulunduklarına nisbeile melbusat ve teçhizatın daha ziyade yıpran
mış bulunmalarında görülmüştür. 

Vakıa, Ağrı harekâtında ihtiyar olunan nakliye masraflarına karşı Millî Müdafaa Vekâletinin 
1930 senesi bütçesinin 701 inci nakliye faslına ilâveten bilâhare 400 000 liralık tahsisat ita buy-
rulmuş ise de işbu tahsisat mezkûr harekâtın icrası için yapılmış olan masraflardan esasen noksan 
olduğundan mezkûr masraflardan mütevellit borçlara serpiştirilmiş olduğu halde devlet ve ecnebi 
demiryolları ile seyrisefaine ve kara nakliyatı için ahaliye olan borçlar tediye edilememiştir. 

Bu borçları tasfiye ve eda edebilmek ve sene nihayetine kadar vekâletin nakliye işlerini yapa
bilmek için ayni fasıldan 300,000 liralık bir tahsisata ihtiyaç tahakkuk eylemektedir. 

Bundan başka Ağrı harekâtında miadından evvel yıpranarak mahvolmuş olan melbusat ve teç
hizatı telâfi ve idame edebilmek için vekâlet 698 inci faslın 1 inci maddesinden de 149 840 liralık 
bir tahsisat ihtiyacının kat'î tesiri altındadır. 

1929 senesi düyunundan henüz tediye edilmiyerek kalmış 160 lira gibi cüz'î bir borcun tedi
yesi için de ayni miktarda bir tahsisata lüzum vardır ki üç kalemde arzolunan tahsisata ihtiyaç mec
muu 450 000 liraya baliğ olmaktadır. 

Memleketin malî vaziyeti bu ihtiyacın 1930 senesi muVazenei umumiyesi dahilinden teminini 
âmir olmakla vekâletçe bu hususta yapılan uzun ve derin tetkikler neticesinde mezkûr tahsisattan 
300 000 lirasının vekâlet bütçesinin 697 inci muayyenat faslının 1, 2 inci maddelerine mevzu 
tahsisattan ve 150 000 lirasının da iktisat Vekâleti bütçesinin 675 inci faslının 1 inci maddesinde 
mevcut tahsisattan tenkisi mümkün ve muvafık olacağı anlaşılmıştır. 

Ağrı harekâtından mütevellit borçların gelecek seneye devredilmeksizin gerek halka ve gerek 
devlet veya ecnebi şirketlere tediye edilmesi gibi pek mühim ve mübrem ihtiyaçları izale edeceğin
den maruz kanun lâyihası bu esasa göre tanzim ve takdim kılınmıştır. 

Kanun lâyihası 

Madde 1 — Millî Müdafaa ve İktisat Vekâletleri ,1930 senesi bütçelerinde merbut cetvelde yazılı fa
sıl ve maddeler arasında cem'an 450 000 liralık münakale icrasına mezuniyet verilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir! 
Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye Vekili memurdur. 

22/HI/1931 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da V. Ha. V. Ma. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik 
Mf. V. Na.V. Ik. V. S. î. M. V. 
Esat Hilmi Mustafa Şeref Dr. Refik 

F. 

697 

675 
701 
698 
715 

M. 

1 
2 
1 

1 

Mhassasatın nev'i 

Tayinat 
Hayvan yem bedeli 
Yüksek Ziraat ve Baytar Mektebi 
Nakliyat 
Melbusat ^ 
Geçen sene düyunu 

Tenzili 
lâzım gelen 

Lira 

160 000 
140 000 
150 000 

-

450 000 

Zammı 
lâzım gelen 

Lira 

300 000 
149 840 

160 
450 000 
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Millî Müdafaa Vekâleti 1930 senesi hava bütçesinde 2500 liralık münakale yapılması hakkında 1/892 

numaralı kanun lâyihası 

T. C. - i ' " " - . .•• 

Başvekâlet ' 23 - III - 1931 
Muamelât Müdürlüğü 

Sayı: 6/820 'C , 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

•' Millî Müdafaa Vekâleti 1930 senesi hava bütçesinde yapılacak münakale hakkında Maliye Ve
kâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 22 - III -1931 tarihinde Yüksek Meclise arzi karar
laştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim kılınmıştır. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

889 numaralı kanunun 8 inci maddesi mucibince hazarda ve seferde vazife ile uçuş esnasında şe
hit düşenlerin kanunî mirasçılarına bir defaya mahsus olarak verilmesi lâzım gelen 2 500 lira na-
ktî tazminatı senei haliye bütçesinin 742 inci tayyare şehitleri tazminatı faslına mevzu tahsisatın 
tamamen istimal olunduğu cihetle bu defa Diyarbekirde şehit düşen gedikli Cevdet Efendi vere
sesine mezkûr kanun mucibince tediyesi icap eden 2 500 liranın münakalesi zarurî görülmüştür e-
fendim. 

Kanun lâyihası 

Madde 1 — Millî Müdafaa Vekâleti 1930 senesi hava bütçesinin 735 inci faslının birinci tayinat 
maddesinden 2,500 liranın tenzilile 742 inci tayyare şehitleri tazminatı faslına münakalesine mezuni
yet verilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye Vekili memurdur. 

22/111/1931 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da V. Ha. V. Ma. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekât Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. AbdülhaUk 
Mf. V, Na. V. Ik. V. S. î. M. V. 
Esat Hilmi Mustafa Şeref Dr. Refik ' 

Millî Müdafaa Vekâleti 1930 senesi deniz bütçesinde 79 826 liralık münakale yapılması hakkında 
1/893 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 23 • III - 1931 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı: 6/822 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1930 senesi Millî Müdafaa Vekâleti deniz bütçesinin bazı fasılları arasında yapılacak münakale 
hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 22 - III -1931 tarihinde Yük-
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sek Meelise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Maktazasının ifasına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

1 - Donanmanın kısmı azaminin tamiri icra edilmesi ve bir kısmının da tamirlerinin derdest bu
lunması dolayısile levazım ve teçhizatı harbiye faslında para kalmamıştır. 

2 -1930 bütçesinin harcirah faslına mevzu tahsisat tahdidi sin kanunu mucibince bu sene fazla 
zabit tekaüt edilmesinden dolayı gayri kâfi gelmiş ve senenin dokuzuncu ayı olduğu halde bu fasılda 
para kalmamıştır. 

3 - Donanmanın, talim ve terbiye münasebetile fazla seyir yaptığı için taamiye faslına mevzu tah
sisat gayri kâfi görülmektedir. 

4 - Deniz matbaasının fazla faaliyeti münasebetile tahsisatı mevzuası kifayet etmemiştir. 
5 - Ecza ve malzemei sıhhiye mubayaası için konulan tahsisatın azlığı hasebile elyevm mevcut ih

tiyaca rağmen para kalmamıştır. 
6 - îtalyada inşaatı hitam bulan ve mayıs on beşte İstanbul limanında bulunmaları mukavele 

iktizasından olan distiroy elerin bir kısım mürettebatının Italyaya şevki icap ve bu mürettebatın şevk
lerini temin edecek harcırahın bitmiş bulunması hasebile bu fasla münakale icrası zaruret kesbetmiştir. 

7 - Distiroyerlere gönderilecek gedikli zabitanına verilecek elbise bedeli de kalmamıştır. 
Mevaddı maruzadaki mübrem ihtiyaçların temini için bütçeden 79 826 lira tasarruf imkânı elde 

edilmiştir. Kanun lâyihasının aynen kabulünü arz ve teklif eylerim. 

>:' 

1930 senesi deniz bütçesinin bazı fasıllarından münakale icrasına dair kanun 
Madde 1 — 1930 senesi deniz bütçesinin ilişik listede yazılı fasılları beyninde 79 826 liranın mü

nakalesi icra edilmiştir. 
Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya Maliye Vekili memurdur. • • 

22/111/1931 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da V. Ha. V. Ma. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik 
Mf. V. Na. V. Ik. V. S. 1. M. V. 
Esat Hilmi Mustafa Şeref Dr, Refik | 
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F. M» Muhassasatın nev'i 

765 Levazım ve teçhizatı harbiye ve fenniye ve tahkimat 
masrafı 

760 Harcırah 
763 2 659 numaralı kanun mucibince verilecek taamiye 

bedeli 
778 3 Matbaa ve amele ücretleri 
767 1 Ecza ve malzemei sıhhiye 
775 Ecnebi memleketlere memuren gönderilecek zabitan 

ve memurin harcirahları 
764 1 Melbusat 
756 1, Tenvir ve teshin 
763 4* Mahrukat 
759 1 Bedeli icar 
766 1 Levazımı müteferrika 
776 Staj, tahsil ve tedavi masarifi 
763 3 Hayvan yem bedeli 
763 1 Deniz efrat ve talebesinin iaşe masrafı veya bedeli 
772 1 Vesaiti nakliye mubayaası, 
772 2 Tamir 
772 3 İşletme 
764 3 Muytabiye 

~ 79 826 79 826 

idare Heytinin, Divanı Muhasebat 1930 senesi bütçesinde 5 000 liralık münakale yapılması hakkında 
2/156 numaralı kanun lâyihası 

Yüksek Reisliğe 

Nakliye vasıtaları hakkındaki kanuna merbut cetvelin tadiline dair olan 21 - I I I - 1931 tarihli 
kanunla Divanı Muhasebat Birinci Reisliği için kabul edilmiş olan otomobilin mübayaasile iki aylık 
masrafının ihtyaç gösterdiği beş bin liranın tasarruf suretile temini düşünülerek bu.bapta yapılan 
tetkikat neticesinde de 57 inci faslın birinci bedeli icar tertibinden iki ve faslı mezkûrun üçüncü 
de^atir ve evrakı matbua maddesinden bin ve 58 inci harcirah tertibinden iki bin liranın ki cem'an 
beş bin liranın tasarruf edilebileceği anlaşılmakla mebaliği mezburdan Divanı Muhasebatın 1930 
bütçesinde otomobil masrafı faslı namile açılacak yeni bir faslın birinei maddesine mubayaa bedeli 
olarak (4 500) ve ikinci maddesine de işletme masrafı olarak beş yüz liranın vaz'ı Divanı Muhasebat 
Riyasetinin melfuf tezkeresile rica edilmiş olmasına binaen atideki mevadı kanuniyenin kabulünü arz 
ve teklif ederiz . 

idare Âmirlerinden 
Falih Rıfkı Necip Ali Şükrü 

Tenzili ] lâzım 
gelen 
Lira 

3 
1 

6 
11 
3 

52 

450 
558 
433 
485 
500 
000 
000 
200 
150 
750 
300 

Zammı lâzım 
gelen 
Lira 

40 000 
3 000 

8 000 
1 000 
1 000 

25 826 
1 000 
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Madde 1 — 1930 senei maliyesi Divanı Muhasebat bütçesinin 57 inci faslın birinci bedeli icar 

maddsinden iki bin ve mezkûr faslın üçüncü defâtir ve evrakı matbua maddesinden bin ve 58 inci har-
cirah faslından iki bin lira tenzil edilerek ayni bütçede yeniden açılan 66 inci otomobil masrafı 
faslının birinci mubayaa maddesine dört bin beş yüz ve ikinci işletme maddesine beş yüz lira zam 
ve ilâve edilmişitir. 

Madde 2 — İşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir. 
Madde 3 — tşbu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

T.C. ' • ' . ' " " . " . ' . " " ' ' 
Başvekâlet 25 - III - 1931 

Muamelât Müdürlüğü ^ ' * ; ' ". * ' 
S a y ı : 6/875 ' " ;'.'".•;:..... . ..., J 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

İktisat bütçesinden Şurayi Devlet ve Adliye bütçelerinde münakale yapılması hakkında Maliye 
Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâ
yihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasmın ifasma müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

V; îsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Ahiren Meclisi Âlice kabul buyrulan kanun mucibince Şurayı Devlet ve mahkemei temyiz riyaset 
makamlarına tahsisi icap eden makam otomobillerinin mubayaa bedelleri ile işletme masraflarının 
temini için sene nihayetine kadar tasarrufu mümkün bulunduğu anlaş A n İktisat Vekâleti bütçesinin 
675 inci inşaat, tesisat ve tamirat faslının 2 inci ziraat maddesinden 10 000 liranın tenzili ile Adliye 
Vekâleti bütçesinde mahkemei temyiz makam otomobili namile yeniden açılan 530 uncu makam otomo
bili faslının birinci mubayaa maddesine 4 500 ve 2 inci işletme maddesine 500 ve Devlet Şurası bütçe
limde keza makam otomobili namile yeniden açılan 113 üncü faslın birinci mubayaa maddesine 4 500 
ve 2 inci işletme maddesine 500 liranın tahsisatı fevkalâde olarak ilâvesi zururî görülmüş ve merbut 
kanun lâyihası bu esasa göre tanzim kılınmıştır. , 

Kanun lâyihası 
Madde 1 — 1930 senesi İktisat Vekâleti bütçesinin 675 inci inşaat ve tamirat faslının 2 inci zi

raat maddesinden (10,000) liranın bittenzil 1930 senesi Şurayi Devlet bütçesinde makam otomobili 
namile yeniden açılan 113 üncü faslın birinci mubayaa maddesine, 4,500 2inci işletme maddesi
ne 500 ve Adliye bütçesinde Mahkemei Temyiz makam otomobili namile yeniden açılan 530 uncu 
faslın birinci mubayaa maddesine 4,500, 2 inci işletme maddesine 500 lira tahsisatı fevkalâde ola
rak ilâve edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye Vekili memurdur. 

24-111-1931 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da V. Ha. V. Ma. V. 
ismet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Büstü M. Abdülhalik 

r Mİ V, Na. V. îk. V. S. 1. M. V. 
Esat Hilmi Mustafa Şeref Dr. Refik 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M, 
Bütçe Encümeni 

M. No. 86 
Esas No. 1/864,865,867,868 y 

870,876,877,879,880,884,885, 
886,887^888,889,890,891,892, 

893,897, 2/156 

25 - III - 1931 

Yüksek Reisliğe 

1930 senesi bütçesinin muhtelif fasılları arasında münakale yapılmasına dair olup muhtelif tarih
lerde Encümenimize havale olunan on dokuz adet kanun lâyihası ile bir adet kanun teklifi ayrı ay
rı tetkik ve müzakere olundu. 

Teklif olunan lâyihalar esbabı mucibelerme ve ayrıca «İman izahat üzerine bazı tadilâtla kabul 
olunmuş ve hapishanelerin eski senelere ait borçlarına karşılık olmak üzere Hükümetçe teklif olunan 
35,000 liralık tahsisat encümenimizce sene nihayetine kadar sarf edilmiyeceği anlaşılan bazı tertiplerden 
elde edilen 145 000 liralık tahsisat ile 180 000 liraya çıkarılmakla beraber gerek bu ve gerek 1772 
numaralı kanun mucibince teklif olunan 15 000 liralık tahsisat yeniden açıla-n fasıllara tahsisatı 
fevkalâde olarak konulmuştur. 

Ayri bir bütçe ile idare olunan Seyrisefain İdaresinin tahsisatı munzammasına ait olan 1/863 nu
maralı kanun lâyihasının ikinci maddesinden maada olan kısmı birleştirilmek suretile ayrı ayrı iki lâ
yiha hazırlanmıştır. Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis 
İstanbul 
Fuat 

Elâziz 
H. Tahsin 

Rs. V. M. M. Kâ. 
Burdur Gazi Antep Giresun 

Vahit Remzi Bey Kâzım 
imzada bulunmadı. 

İsparta Konya Kütahya 
Mükerrem K. Hüsnü Niyazi Asım 

Aydın 
Mühendis 

Mitat 

Sivas 
Rasim 

Niğde 
Faik 

Sivas 
Remzi 

Erzurum 
Aziz 

Maraş 
Bshçet 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

1930 senesi bütçesinde münakale icrasına ve tahsisah fevkalâde verilmesine dair kanun lâyihası 

Madde 1 — 1930 senesi bütçesinin merbut (1) numaralı cetvelde yazılı fasıl ve maddelerinden 
cem'an 1 899 664 lira tenzil edilmiştir. 

Madde 2 — Birinci madde mucibince tenzil edilen mebaliğden 1 704 664 lirası merbut (2) 
numaralı cetvelde gösterilen tertiplere ilâve edilmiş ve 195 000 lirası hapishanelerin 1928 ve 1929 
borçları ve vasaiti nakliye masrafı namlarile yeniden açılan 66,113,234 ve 530 uncu fasıllara tahsi
satı fevkalâde olarak konulmuştur. t 

Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden mutebrdir. ' / ' '; ...;:. 

Madde 4 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye Vekili memurdur. ; ; - -
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[1] numaralı cetvel 

p; M. Muhassasatın nevi 

57 1 Bedeli icar 
3 Defatir ve evrakı matbua 

Fasıl yekûnu 
58 Harcırah 

188 1 Komisyonlara memur olanların ücret ve hakkı huzuru 
197 Tetkikatı maliye masrafı 
1(98 3 Mahlûlât ve mektumat ihbariyesi ve ferağ masrafları 
20*î 1352 manaraltkınuttî mucibince yapılacak mebani inşaat masrafları 

ve istimlâk bedelleri ile 1240 numaralı kanun mucibince inşa 
edilen Hıfzıssıha Enstitüsü tesisatına karşılık olmak üzere hudut 
ve sahiller sıhhiye bütçesine muavenet 

222 2 Masarifi idare 
226 1518 numaralı kanunun dördüncü maddesi mucibince verilecek 

prim karşılığı 

278 1 1615 numaralı kanun mucibince verilecek taamiye bedeli 

376 1 Zabita memurlarıma rneibusat masarifi • 

406 Tayinat 
1 İaşe bedeli ve masrafları 
2 Hayvan yem bedeli ve iaşe masrafları Fasıl yekûnu 

523 1 Tayinat 

602 1 Resim ve alât ve edevatı fenniye levazımı 
643 1 Ziraata, ait 

2 Islahı hayvanat ve avcılığa ait 

652 5 Ziraî kurslar 

fas ı l yekûnu 

Lira 
2 
1 
000 
000 

3 000 
2 000 
27 
5 
2 

500 
000 
000 

10 000 
1 000 

15 000 
3 000 
20 000 

104 239 
67 826 

172 065 
5 000 
5 000 
8 000 
1 500 
9 500 
3 000 

654 1 Enstitüler 80 Ot)t) 
3 Islah istasyon lan .24 000 
4 İpek böceği kışlatma ve fışkırtma ve boğma müesseseleri 4 000 
5 Tohum temizleme müesseleri 26 000 

Fasıl yekûnu 134 000 
665 2 Pulluk tedarik ve tevzii 260000 

3 Mevadı müşteile ve müstahzaratı kimyeviye rüsumu karşılığı 90 000 
Fasıl yekûnu 3 5 0 OOO 

656 1 Yüksek Baytar Mektebi 3 500 
2 Hayvan küçük sıhhiye memurları mektebi 2 000 

Fası l yekûnu 5 500 
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F. M. Mühassasâtin nev'i Lira 

658 * 5 İhsa masrafı 3 000 

662 Orman işletme masarifi umumiyesi 

663 1 Kurslar 

664 2 Halı resim ve boyalarının ıslahı 

667 2 Maadin tetkikat ve taharriyat masrafı 

675 1 Yüksek Ziraat ve Baytar mektebi 
2 Ziraat 

F«sıl yekûnu 

697 1 Tayinat 
2 Hayvan yem bedeli 

735 1 Tayinat 

756 1 Tenvir ve teshin 

759 1 Bedeli icar ' 

762 1 Deniz efrat ve talebelerinin inse masrafı veya bedeli 
3 Hayvam yem bedeli 
4 Mahrukat 

Fasıl Yekûnu 48 5 5 8 

772 Vesaiti nakliye masrafı 
1 Mubayaa 200 
2 Tamir 150 
3 İşletme 750 

Fasıl Yekûnu 1 100 

Fasıl yekûnu 

3 
5 
5 
21 
180 
65 

000 
000 
000 
973 
000 
000 

245 000 
484 
240 

445 
000 

7^4 445 
S§2 500 

3 

44 
3 
1 

450 
433 
000 
000 
558 

776 Staj, tahsil ve tedavi masrafı 11 500 

821 Maaşatı umumiye 37 000 

828 İkramiye 3 000 

829 1 Bedeli icar 

832 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

833 Muayyenat 
1 Efrat iaşe masrafı 
2 Hayvan yem bedeli 
3 Mahrukat 

W 

Fasıl Yekûnu 

400 
50 

4 600.-
3 000 
2 000 
9 600 
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Muhassasatın nev'i Lira 

Melbusat s 1 080 

Muytabiye 600 

Fasıl Yekûnu 1 680 

Levazımı sıhhiye 
Ecza ve malzemei sıhhiye 300 

» » baytariye 110 
Fasıl Yekânu 410 

Yekûn 1 899 664 



F. 

184 

M. 

1 
Harcırah 
Memurlar 
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[2] - Numaralı cetvel 

Muhassasatın nev'i Lira 

10 000 
20 000 
3 0 0 0 0 

3 

260 

30 

000 

000 

500 

2 Müfettişler 

Fasıl yekrtnu 

208 Masarifi gayri melhuza 

215 Seyrisefaine verilecek tahsisat 

228 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

271 2 Masarifi muhakeme 3 000 

372 3 Defatir ve evrakı matbua 3 000 

373 Harcırah 5 000 

378 2 Tamir " 1 000 

380 Polis karakollarının tamir masrafı 1 000 

387 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı İO 000 

408 1 Efrat sevk masrafı 50 000 

653 1 Muzur hayvanat ve hastalıklarla mücadele masarifi umumiyesi 120 000 

657 5 İtlaf edilen hayvan tazminatı 

698 1 Melbusat 

701 Nakliyat 

709 İnşaat ve tamirat ve sabit tesisat masrafları 

714 912 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
715 Geçen sene düyunu 3g4 605 

718 1929 senesinde tekaüt olanlarla 912 numaralı kânun mucibince 
verilecek ikramiye karşılığı 1 512 

742 Tayyare şehitleri tazminatı 2 500 

751 Maaşatı umumiye 

760 Harcırah 

764 1 Melbusat 

765 Levazım ve teçhizatı harbiye ve fenniye ve tahkimiye masrafı 40 000 

71 

149 

400 

10 

40 

973 

840 

000 

000 

l 5 3 
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Muhassasatın nev'i 

766 2 

767 1 

775 

Devri çarh 

Ecza ve malzemei sıhhiye 

Ecnebi memleketlere memuren gönderilecek zabitan ve memurin 
harcırahları 

778 

825 

826 

839 

844 

66 

113 

234 
530 

3 

1 
2 

2 
3 

3 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

işletme ve amele ücretleri 

Mefruşat 

Levazım 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Tamir 
İşletme 

İşletme 

Vasaiti nakliye masrafı 
Mubayaa 
İşletme 

Vasaiti nakliye masrafı 
Mubayaa 
İşletme 

Hapishanelerin 1928 ve ı 

Vasaiti nakliye masarifi 
Mubayaa 
İşletme 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 
Yekûn 

Lira 

5 

ı 
25 

1 

125 

826 

000 

1 430 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

300 
4 0 0 

650 
300 

9 5 0 

750 

4 500 
500 

5 0 0 0 

4 500 
500 

5 0 0 0 
180 000 

4 500 
500 

5 0 0 0 
1899 664 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

ÎÖâO senesi Seyrısefain İdaresi bütçesine munzam tahsisat verilmesine dair kanun lâyihası 

Madde 1 — Seyrisefain İdaresinin 1930 senesi bütçesinin ikinci faslının ikinci maddesine 15 000 
ve üçüncü maddesine 245 000 liralık munzam tahsisat verilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden mutebrdir» 

Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye İktisat Vekilleri memurdur» 

\ 



/ 



Sıra NQ 112 
Haliharpte bulunan ordular yaralılarının tehvini İztirap ve 
ıslâhı halleri ve üseraya yapılacak muamele hakkındaki 
mukavelelerin tasdikine dair 1/745 numaralı kanun lâyihası 

ve Millî Müdafaa ve Hariciye Encümenleri mazbataları 

• 13 - VII - 1930 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Hali harpte bulunan ordular yaralılarının tehvini iztirap ve İslahı halleri ve üseraya yapılacak mu
amele hakkında 1 temmuz 1929 tarihinde Cenevrede toplanan siyasî konferans tarafından hazırlanıp 
27 temmuz 1929 tarihinde imza olunan iki mukavelename ile bir senedi nihainin tasdikine mütedair 
Hariciye Vekâletince tanzim ve İcra Vekilleri Heyetinin 5/VII/1930 tarihli içtimaında Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe mazbatası ve teferrüatile birlikte takdim olun
muştur. •• ,:* •.-. • 

Muktazasının ifa ve neticesinin iş'ar buy rulma sini rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Sırf insanî gayelerden mülhem olarak, hali harpte bulunan ordulara mensup yaralı ve hastaların 
tehvini iztirap ve İslahı hallerine çare bulmak ve harp esirlerine yapılacak muameleye dair bir «Co-
des> t$nzim ve görülen lüzuma mebni 1906 Cenevre mukavelenamesinde bazı tadilât icra etmek mak-
sadile İsviçre Federal Hükümetinin teşebbüsatı üzerine Beynelmilel Salibi Ahmer Komitesi ve bütün 
alâkadar devletlerin ve bu meyanda Cumhuriyet Hükümetimizin de iştirakile 1 temmuz 1929 tarihin
de .Cenevrede in'ikat etmiş bulunan konferansta tanzim ve Heyeti murahhasamızca da.27 temmuz 
1929 tarihinde imza edilmiş olan iki kıt'a mukavelename ve bir senedi nihaî Fransızca metni asılları 
Türkçe tercümelerile birlikte lef fen takdim kılınmıştır. 

Balâda arzolunduğu veçhile sırf insanî gayeleri istihdaf eden ve ahkâmı memleketimizin menafi
me hiç bir veçhile münafi bulunmıyan işbu mukavelâtın bir an evvel tasdikına tevessül buyrulmasınm 
teminini istirham ederim efendim. 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât, Müdürlüğü 
Sayı: 6/2398 
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Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
M. Müdafaa Encümeni 27/XI/1939 

Karar No: 4 
Em&No: 1/745 

B. M. M. Yüksek- Reisliğine 

Başvekâletin 13 - VII - 1930 tarihli tezkeresi le encümenimize muhavvel ve «hali harpte bulu
nan ordulara mensup yaralı ve hastaların iztiraplarmm tehvini ve harp esirlerine yapılacak muamele 
hakkında Beynelmilel Salibi Ahmer Komitesi ile bütün alâkadar devletlerin ve bu meyanda Cumhu
riyet Hükümetimizin iştirakile 27 temmuz 1929 tarihinde Cenevrede imza edilmiş olan iki mukavele
name ve bir senedi nihainin tasdikine dair kanun lâyihası ve merbutu evrak esbabı mucibe mazbatası 
beraber tetkik edildi. 

Sırf insanî gayeleri istihdaf eden ve ahkâmı memleketimizin menfaatlanna dokunmıyan mevzubahs 
iki mukavelename ile bir senedi nihainin tasdik edilmesini tazammun eden kanun lâyihasının kabule 
şayan olduğunun Heyeti Umumiyeye arzına encümenimiz karar vermiştir. 

Havale veçhile evrakın Hariciye Encümenine tevdii arzolunur. 

M. M. En. Beisi Na. M. M. Kâ. Âza Âza Âza Âza 
tstanbul Bitlis Diyarbekir Kars 

İhsan îhsan Muhiddin Nami Ahmet Saffet Kâzım Faik Recai 

Hariciye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye Encümeni 

Esas No. 1/745 
Yüksek Reisliğe 

Hali harpte bulunan ordulara mensup yaralı ve hastaların iztiraplarmın tehvini ve hallerinin 
islâhı ve harp esirlerine yapılacak muamele hakkında 1 temmuz 1929 tarihinde Cenevrede toplanan 
siyasî konferans tarafından hazırlanan ve 27 temmuz 1929 tarihinde imza edilen iki kıt'a mukavele
name ile bir senedi nihaînin tasdikma ait olup encümenimize havale buyrulan kanun lâyihası ve 
merbutu Millî Müdafaa Encümeninin mazbatasile birlikte tetkik ve müzakere olundu. 

Millî Müdafaa Encümeninin de tasvibine iktiran eden Hükümetin esbabı mucibesinde izah edil
diği veçhile sırf insanî gayeleri istihdaf edip memleketimizin menfaatlanna hiç bir suretle dokunmıyan 
mezkûr iki mukavelename ile bir senedi nihaînin tasdikma ait kanun lâyihası aynen kabul olunmuş 
ve Heyeti Umumiyeye arzı kararlaştırılmıştır. 

Ha. E. Reisi 
Erzincan 
Saffet Ziya 

Mardin 
Yakup Kadri 

M. M. 
Siirt 

Mahmut 

Samsun 
Nusrat Sadullah 

Kâ. 
Edirne 
Zeki Mesut 

Sivas 
Necmeddin 

Antalya 
S. Şevket 

Bursa 
Münür 

Kocaeli 
/. Süreyya 

t 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hali harpte bulunan ordular yaraklarının tehvini iztırap ve İslahı halleri ve üseraya yapılacak mu
amele hakkında 1 temmuz 1929 tarihinde Cenevrede in'ikat eden siyasî konferans tarafından ihzar ve 
27 temmuz 1929 da imza olunan iki adet mukavele ile bir senedi nihainin tasdikine dair kanun lâyihası 

1 — Hali harpte bulunan ordular yaralılarının tehvini iztırap ve islâhı halleri ve üseraya yapıla
cak muamele hakkında. 1 temmuz 1929 tarihinde Cenevrede in'ikat eden siyasî konferans tarafından 
ihzar ve-27 temmuz 1929 tarihinde imza olunan iki kıt'a mukavelename ile bir senedi nihaî kabul 
ve tasdik olunmuştur. 

2 — Bu kanunun ahkâmının icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

3 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren muteberdir. 
< 5 -VII.-1930 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Ma. V. 
îsmei M.Esat M. Abdülhalik Ş. Kaya Dr. T. Rüştü Ş.Savacoğlu 
Mf. V. Na. V. Ik. V. S. 1. M. V. 

Cemal Hüsnü Recep Şakir Dr. Refik 
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Birinci fasıl 

Mecruhlar ve hastalar 

Madde — 1 

Gerek askerlerden ve gerekse orduya resmen 
merbut eşhası saireden mecruh veya hasta 
olanlar her hususta mazharı riayet ve himaye 
olacaklardır; bunlar eline düşdükleri muharip 
Devlet tarafından tabiyyet farkı gözetilmiyerek 
insaniyetkârane muamele görecekler ve tedavi 
olunacaklardır. 

Maahaza mecruhin ve hastagânı düşmanına 
terketmek mecburiyetinde bulunan tarafı muha
rip ahvali askeriyenin müsaadesi nisbetinde teda
vilerine medar olmak üzere memurin ve levazımı 
sıhhiyeden bir miktarını dahi bırakacaktır. 

Madde — 2 

Tarafeynden bir ordunun mecruh ve hastaları 
evvelki madde mucibince bakılmak şartile diğer mu
harip tarafın eline düştüğü takdirde esiri harp ad
dolunarak üseraya mahsus hukuku beyneddüvel ka-
vaidi bunlara da tatbik kılınacaktır. 

Maamafih tarafeyni muharibeyn mecburiyeti 
hazıra haricinde esir mecruhun ve hastegânın lehine 
olmak üzere faideli gördükleri bent ve fıkaratı havi 
akitlerde bulunmakta muhtardırlar. 

Madde — 3 

Her muharebeden sonra meydani harbi işgal 
eden taraf mecruh ve maktulleri taharri ve bunları 
yağma ve garetten ve muamelâtı gayri lâyikadan 
siyanet için tedabir ittihaz edecektir. 

Ahval müsait olduğu takdirde iki hat arasında 
kalmış olan mecruhların kaldırılmasına müsaade 
etmek üzere mevzii bir mütareke akti veya ateşin 
tevkifi takarrür ettirilecektir. 

Madde — 4 

Tarafeyni muharibeyn topladıkları veyahut 
buldukları mecruh, hasta ve maktullerin esamisi 
ile beraber bunların hüviyetlerini tayine medar 
olacak bilcümle malûmatı mümkün olduğu kadar 
kısa bir müddet zarfında mütekabilen yekdiğerine 
bildireceklerdir. 

LENAME 

Vefiyat ilmühaberlerini tanzim ve irsal ede
ceklerdir. 

Ayni zamanda meydani harpte veya maktuli-
nin üzerinde bulunan şahsa ait bilcümle eşyayı ve 
bilhassa hüviyet varakalarının nısfını - nısfı diğeri 
mevtaların üzerinde merbut olarak kalacaktır, -
derç ve irsal edeceklerdir. Maktulinin defin veya 
ihraklarmdan evvel tahakkuku mevt ve berayi ih
bar tayini hüviyet maksadile vücutlarının dikkatli 
bir muayeneden ve kabil olduğu takdirde muaye-
nei tıbbiyeden geçirilmesine dikkat ve nezaret 
edeceklerdir. 

Bundan maada hürmet ve tazim ile defnolun-
malarma ve metfenlerine riayet edilmesine ve dâ
ima kolaylıkla bulunabilmesine dikkat ve nazaret 
edeceklerdir. 

Bu husus için sonraki mahalli definleri neresi 
olursa olsun hini hacette mevtaların tebyini hü
viyetini ve muhtemel bir ihracı em vat keyfiyetini 
mümkün kılmak üzere muhasamatın hini bed'inde 
bir mezarlıklar idaresi teşkil eyliyeceklerdir. 

Hitamı muhasematta mezarlıklarla bu mezarlık
larda veya diğer mahallerde metfun maktulinin 
esamisini müş'ir defterlerini yekdiğerine tevdi e-
deceklerdir. 

Madde — 5 

Memurini askeriye vuku bulacak davete icabet 
edenlere bazı gûna suhulet ve himayei mahsusa bah
şederek orduların mecruh ve hastalarını kendi tahtı 
nezaret ve murakabelerinde toplayıp tedavi etmek 
üzere sekenei mahalliyenin gayreti şefkatkâranesine 
müracaat edebileceklerdir. 

İkinci fasıl 

Teşkilât ve müessesat 

Madde — 6 
Seyyar teşkilâtı sıhhiye yani seferber ordularla 

beraber gitmek üzere vücuda getirilen teşkilât ile 
umuru sıhhiyeye ait sabit müessesat muharipler 
tarafından mazharı riayet ve himaye olacaklardır. 

Madde — 7 

Teşkilât ve müessesatı sıhhiyeden düşmana za
rar iras edecek surette istifade edildiği takdirde 
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teşkilât ve müessesatı mezkûreye bahşolunan hi
maye refolunur. 

Madde — 8 

Atiyüzzikir hususat teşkilât ve müessesatı sıhhi
yeden birini altıncı madde ile temin olunan himaye
den mahrum edecek mahiyeti haiz addedilmiyecek-
tir. 

1 — Teşkilât ve müessesatı sıhhiye memurin ve 
müstahdemininin müsellâh olması ve bunların ne
fislerini ve yahut idarelerindeki hasta ve mecruh
ları müdafaa için silâhlarını istimal eylemeleri 

2 — Müsellâh hasta bakıcıların f ikdamndan do
layı teşkilât ve müessesatı sıhhiyenin bir müfrezei 
askeriye veya karakol tarafından muhfazası. 

3 - Teşkilât ve müessesatı sıhhiyede mecruh ve 
hastalardan almmış ve henüz memurini aidesine 
tevdi edilmemiş olan eslihai hafife ve mühimmatın 
bulunması; 

4 - Teşkilât ve müessesatı sıhhiye derununda 
kendi eczayi mütemmimesinden olmıyan umuru 
baytariyeye ait memurin ve müstahdemin ile mal-
zemei baytariyenin bulunması 

Üçüncü fasü 

Memurin ve müstahdemini sıhhiye 

Madde — 9 

Münhasıran mecruhin ve hastegânı kaldırmak, 
nakil ve tedavi etmekle ve keza teşkilât ve müesse
satı sıhhiyelerde umuru idare ile mükellef memurin 
ve müstahdemin ile ordulara merbut memurini ru
haniye her gûna ahvalde mazharı himaye ve riayet 
olacaklardır. Bunlar düşman eline düştükleri tak
dirde kendilerine üserayi harbiye gibi muamele 
edilmiyecektir. Keza hini hacette mecruhin ve has-
tagânın kaldırılmasında ve naklü tedavisinde istih
dam olunmak üzere hususî bir surette yetiştirilmiş 
olan muavin hasta bakıcılarla tezkereciler hüvviyet 
varaklarını haiz oldukları ve bu vazifeyi ifaları es
nasında ele geçtikleri takdirde daimî memurin ve 
müstahdemini sıhhiyenin tabi oldukları kavaide tabi 
tutulacaklardır. 

Madde 10 — 

Hükümeti metbualan tarafınadn usulü veçhile 
tanmmış ve mezuniyet istihsal eylemiş olan ve 
orduların teşkilât ve müessesatı sıhhiyesinde 

•istihdam edilen muaveneti ihtiyariye cemiyet
leri efradı haklarında dahi, kavanin ve nizamatı 
askeriye tabi olmak şartile, dokuzuncu maddenin 
birinci fıkrasında beyan olunan memurin ve müs
tahdemin misillü muamele olunur. 

Tarafeyni müteakideynden her biri gerek biri 
gerek henüz vakti sulha ve gerekse muhasamatın 
bidayet veya cereyanı esnasında ve her halde 
bilfiil istihdamdan evvel kendi ordularının resmî 
heyeti sıhhiyesine mes'uliyeti zatiyesi tahtında 
icrayi muavenet için mezuniyet verdiği cemiyet
lerin isimlerini diğer tarafa resmen tebliga mee-
burdur. 

Madde — 11 
Bitaraf bir memleket tarafından tasdik olun

muş bir cemiyet hükümeti metbuasmm evvelce 
muvafakati ve bizzat muharip devletin mezuniye
ti munzam olmadıkça kendi memurin ve müstah
demin ve teşkilâtı sıhhiyesile bir muharip hükümete 
ifayi muavenet edemez. 

Bu muaveneti kabul eden muharip taraf bir gû
na istifadeye mübaşeret etmezden evvel keyfiyeti 
düşmana tebliğ etmeğe mecburdur. 

Madde — 12 

9,10,11 inci maddelerde zikrolunan memurin ve 
müstahdemin muhasım taraf m yedi hükmüne 
düşdükten sonra alakonulmıyacaklardır. 

İdareleri için bir yol açılır açılmaz icabatı 
askeriye müsait olduğu takdirde tabi oldukları 
muharip, devlete iade kılınacaklardır. 

Bunlar iadelerine intizaren muhasım tarafın 
idaresi altında vazifelerini ifaya devam edecekler
dir. ve tercihan tabi oldukları muharip devletin 
mecruh ve hastalarını tedaviye memur edilecek
lerdir. 

Hini azimetlerinde kendilerine ait eşya ve 
alât ile silâh ve vesaiti nakliyeyi dahi götürecek
lerdir. -

Madde — 13 

Tarafeyni muharibeyn 9, 10, 11 inci maddeler
de zikrolunan memurin ve müstahdemin kendi el
lerinde bulunduğu müddetçe bunlara kendi ordu
sunda mukabil ve muadil rütbede bulunan memu
rin ve müstahdemine mahsus iskân, infak, tahsi
sat ve maaşatın aynını temin edeceklerdir. 

I Ve muhasamata iptidar olunur olunmaz memurin 
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ve mütab^emini sihhiyelerinin tekabül ettiği rütbe 
ve dereceleri aralarında kararlaştıracaklardır. ,. 

Dördüncü fasıl 

Mebani ve malzeme 

Madde — 14 

Seyyar teşkilâtı sıhhiye hangi sınıf teşkilâttan 
olduğuna bakılmıyarak muhasım tarafın eline düş
tüğü takdirde malzeme vesaiti nakliye ile memur 
ve müstahdemleri kendilerine bırakılacaktır. 

Maahaza memurini askeriyei aidesi bunları 
asker mecruh ve hastaların tedavisinde kullanmak 
salâhiyetini haiz olacaktır. Bunların iadesi me
murini sıhhiye için tayin kılınan şerait tahtında 
ve mümkün oldukça ayni zamanda vuku bula
caktır. 

Madde — 15 

Ordunun sıhhî müessesatı sabitesinin mebani 
ve malzemesi harp kanunlarına tabi tutulacaklar-
sa da mecruh ve hastalara lâzım olduğu müddetçe 
başka işlerde kullanılmıyacaklardır. Maamaf ih ha-
rakâtı seferiyede bulunan kıtaatın kumandanları 
icabatı mübremei askeriyede bunlardan istifade 
edebilecekler ve fakat evvel be evvel derunlarmda 
bulunan mecruhin ve hastagânın muhafazasını te
min eyliyeeeklerdir. 

'Madde —16 

Mukavele ahkâmından müstefit olan muavenet 
cemiyetlerine ait mebani emlâki hususiyeden ma-
dut olacaktır. 

Bu cemiyetlere ait malzeme dahi nerede bulu
nursa bulunsun keza emvali hususiyeden madüt 
bulunacaktır. 

Kavanin ve adâtı harbiye ile muhariplere te
min olunan tekâlifi harbiye hakkı ancak lüzumu 
mübrem halinde ve mecruhlarla hastaların mukad
deratı tahtı temine alınmak şartile tatbik oluna
caktır. 

Beşinci fasıl 

Nakliyatı sıhhiye 

Madde —17 

Münferit veya kafile halinde seyrüsefe edecek 

sihhî tahliyelere mahsus ıslâh edilmiş her nevi a* 
rabalar hakkında seyyar teşkilâtı sihhiye misilli 
muamele olunacaktır. 

Ahkâmı mahsusai atiye müstesnadır. 
Münferit veya kafile halindeki nakliyatı sıh

hiye arabalarının yolunu kesen devlet icabatı as
keriye lüzum gösterdiği takdirde hamil olduğu 
mecruhin ve hastagâne her hususta bakmağı der-
uhde ederek bunları tevkif ve kafileyi dağıtabile
cektir. Bu arabaların o mevkide vazifeleri hitam 
bulunca 14 üncü maddede mezkûr şerait dahilinde 
iade olunacaktır. 

Nakliyata memur ve bu bapta muntazam evra
kı hamil bulunan memurin ve müstahdemini aske
riyeye 12 inci maddede mezkûr memurini sıhhiye 
hakkındaki şerait dahilinde ve 18 inci maddenin 
altıncı fıkrasındaki kaydı ihtiyati dairesinde iade 
olunacaktır . 

Tahliye için hususî bir surette teşkil kılınmış 
olan bilcümle vesaiti nakliye ile umuru sıhhiyeye 
ait işbu vasaiti sıhhiyenin tadil ve İslahına yarayan 
malzeme ve mevat dördüncü faslın ahkâmına 
tebaan iade olunacaklardır. 

Umum sıhhiyeye ait olanlardan maada nakli
yatı askeriyeye ait vesait ise koşum hayvanatile 
beraber zapt ve müsadere olunacaktır. 

Sivil memurin ve tekâlifi harbiye suretile alın
mış nakliye vesaitinin kâffesi hukuku düvel ka-
vaidi umumiyesine tabi tutulacaktır. 

Madde — 18 

Sıhhî vesaiti nakliye makamında kullanılan ha
vaî cihazlar münhasıran mecruhin ve hastagânın 
tahliyesine, memurini sıhhiye ile malzemei sıhhiye
yi nakle tahsis kılındıkları müddetçe mukavelena
medeki himayeden müstefit olacaklardır. Bunlar 
beyaza boyanmış olacaklar ve alt üst satıhları üze
rinde millî renklerle beraber görünebilecek surette 
on dokuzuncu maddede mezkûr alâmeti farikayı 
hamil bulunacaklardır. 

Ruhsatı mahsusa ve katiyeyi hâiz olmadıkça 
ateş hattı ile' alelûmum düşman arazisi veya düş
man tarafından işgal edilmiş olan arazinin ve mec
ruhların tevzi olunduğu büyük tıbbî menziller ile
risinde bulunan mıntakanın fevkinde uçmak me-
nolunacaktır. 

Sıhhî hava cihazları yere inmek hususunda vu
ku bulacak her ihtara itaat etmek mecburiyetinde 
bulunacaktır. 
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Düşman arasizin© veya işg&l tahtındaki araziye 

bu yolda bilmecburiyg ve yahutta bittesadüf vu
ku bulacak inmelerde mecruhin ve hastagân ile 
cihazı havaide dahil olduğu halde memurin ve 
müstahdemin ve malzemei sıhhiye dahi mukavele-
namei hazıra ahkâmından istifade edeceklerdir. 

Ele geçen pilot, telsiz telgraf mühendis ve me
murları ancak muhasambatm nihayetine kadar 
hidematı sıhhiyeden gayri mahalde kullanılmamak 
şartile iade edileceklerdir. 

Altıncı fasıl 

Alâmeti farika 

Madde — 19 

İsviçreye karşı bir nişanei hürmet olmak üze
re Hükümeti Müttehidenin millî renklerinin aksu 
tebdilile husule gelmiş olan beyaz zemin üzerine 
kırmızı salipten müşekkel arma alâmeti ordular-
daki hidematı sıhhiyenin işaret ve alâmeti fari
kası olarak ipka edilmiştir. 

Maahaza ötedenberi alâmeti farika olarak Sa-
libiahiner yerine beyaz zemin üzerine Hilâliahme-
ri ve yahut ta şiri hurşidi suruh'u kollananlar için 
bu işaretlerde mukavelenamei hazıraya ithal ve 
kabul olunmuştur. 

Madde — 20 

İşbu alâmet bayrak ve pazubentlerle umuru 
sıhhiyeye ait bilcümle malzeme üzerine salâhiyet-
tar memurini askeriyenin müsaadesi tahtında vaz 
ve talik olunacaktır. 

Madde — 21 

Dokuzuncu maddenin birinci fıkrasile onuncu 
ve on birinci maddeler mucibince mazharı himaye 
olan memurin ve müstahdemin sol kollarında me
murini aidei askeriye tarafından temhir ve tasdik 
olunmuş alâmeti farikayı havi bir pazubent taka
caklardır. 

Dokuzuncu maddenin birinci ve ikinci fıkra
sındaki memurin ve müstahedmin ya tezkerei aske
riyelerine verileeek bir meşruhattan veya hususî 
bir vesikadan ibarej bir hüviyet varakasını hamil 
bulunacaklardır. 

Onuneu ve on birinci maddelerde mezkûr ve el-
bisei askeriyeyi lâbis olmıyan eşhas salâhiyettar 
memurini askeriye tarafından verilmiş ve mumailey

himin sjf*tjısıhhiy esini iaıusaddak fotoğraflı bdr hüv-
viyet tasdiksnameşJBİ hamil olacaklardır. 

Her, bar ordunun hüvviyetvarakaları yeknesak 
ve ayni biçimde olacaktır. 

Memurinye müstahdemini sıhhiye hiç bir suret
le alâmetlerinden ve ne de zatlarına mahsus hüvvi
yet varakalarından mahrum edilmiyeceklerdir. 

Zayi olduğu takdirde,bunların nüshai şaniyle-
lerini istihsal etmek hakkını haiz olacaklardır., 

Madde —22 

Alâmeti farika olmak üzere işbu mukavelena
me ile kabul edilen bayrak ancak memurini aske
riyenin müsaadesi tahtmda masuniyetleri lâzım 
gelen teşkilât ve müesâesat tarafından çekilecektir. 
Mezkur bayrakla beraber tarafı muharibVait millî 
bayrağı tarafı mezkûre mensup,sabit müessesatı 
sıhhiye çekmeğe mecbur, seyyar teşkilâtı sıhhiye 
ise çekmekte muhayyer tutulacaklardır. 
ı Maahaza düşman eline düşen teşkilâtı sıhhiye 
bu hal ve mevkide kaldıkları müddetçe işbu muka
velename ile kabul edilen bayraktan gayrı bir 
bayrak keşide edemiyeceklerdir. 

Tarafeyni muharibeyn her gûna ef'ali teca-
vüziyenin imkânı husulüne mani olmak üzere 
teşkilât ve müessesatı sıhhiyeyi irae eden alâmeti 
farikanın ieabatı askeriyenin müsaadesi nisbetinde 
kara, hava ve deniz kuvvetleri tarafından aşikâr 
surette görünebilecek surette olması için tedabiri 
lâzıma ittihaz edeceklerdir. 

Madde — 23 

On birinci maddede mezkûr şerait tahtında 
ibrazı hidemata mezuniyet istihsal etmiş olan bi
taraf memleketlerin teşkilâtı sıhhiyeleri mukave
lename mucibince kabul olunan bayrakla beraber 
hizmetinde bulunduğu muharip taraf m millî bay
rağını da çekmeğe mecburdur. 

Bunlar muhariplerden birine vazif ei muavenette 
devam ettikleri müddetçe ayni surette kendi millî 
bayraklarını da çekmek hakkını haizdirler. 

Evvelki maddenin ikinci fıkrası ahkâmı bunlar 
hakkmda da caridir. 

Madde —24 

Beyaz zemin üzerine Salibiahmer alâmeti ve Sa-
libiahmer veya Cinevre Salibi kelimeleri gerek 
esnayi sulh ve gerek esnayi harpte ancak mukavele
name mucibince mazharı himaye olan teşkilât ve 
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müessesatı sıhhiye ile memurin ve müstahdemin ve 
malzemeyi irae etmek için kullanılacaktır. 

Keza on dokuzuncu maddenin ikinci fıkrasında 
mezkûr alâmetlerde [•] bunları istimal eden devlet
ler tarafından ayni maksada hasrolunacaktır. 

Bundan maada onuncu maddede mezkûr gönül
lü muavenet cemiyetleri dahi memleketinin kavanin 
ve nizamatına tevfikan vakti sulhte insaniyetkârane 
faaliyet ve icraatlarında mezkûr alâmeti farikayı 
kullanabilmek salâhiyetini haiz olacaklardır. 

İstisnai bir surettö olarak Salibiahmer (Hilâli-
ahmer, şiri hurşidi sürh) millî cemiyetlerden biri
nin müsaadei mahsüsasile münhasıran hasta ve 
mecruhları meccanen tedavi edecek hususî muave
net mevkilerinin bulunduğu yerleri irae için dahi 
vakti sulhta mukavelenamece kabul edilen alâmeti 
farika kaullanılabilecektir. 

Yedinci fasıl 

Mukavelename ahkâmının tatbik ve icrası 

Madde — 25 

Tarafeyni aliyeyni akıdeyn taraflarından işbu 
mukavelename ahkâmına bilcümle şerait ve ahvalde 
riayet olunacaktır. 

Vakti harpte muharip devletler meyanmda mu
kavelenameye vaziulimza olmıyan bir muharip dev
let bulunduğu takdirde dahi mukavelenameye dahil 
bulunanlar arasında ahkâmı mecburiyülittiba ola
caktır. 

Madde — 26 

Muharip ordular baş kumandanları evvelki mad
delerin teferruatı ieraiyesile maddelerde musarrah 
olmıyan ahvalde mensup oldukları hükümetlerden 
alacakları talimata ve mukavelenamei haziranın ka- i 
vaidi umumiyesine tevfiki hareket edeceklerdir. 

Madde —27 

Tarafeyn aliyeyni akıdeyn kendi ordularını ve j 
bilhassa mazharı himaye olan memurin ve müstah
demini mukavelenamei hazıra ahkâmından haberdar j 
edecek ve ahaliye bildirmek için de tedabiri lâzime-
ye tevessül eyliyeceklerdir. 

/*/ Yeni Türkiye Cumhuriyeti ve saire içini 
hilâli ahmer ve îran için şir hursidi sürhü îran alâ
metidir. 

i Sekizinci fasıl 

Sui istimalât ile hilafı mukaveU 
ahval ve harekâtın zecir ve men.i 

Madde — 28 

Tarafeyni aliyeyni akıdeyn hükümetleri meya
nmda kanunları hali hazırda ahkâmı kâfiyeyi cami 
olmryanlar her zaman atideki ahvalin men'i için 
tedabiri lâzıme ittihaz veya meclislerine teklif 
edeceklerdir: 

A) Mukavelenamei hazıra tarafından salâhi-
yettar efrat veya cemiyattan gayrı hiç bir fert veya 
cemiyetin ne Salibiahmer veya Cinevre Salibiah
mer ve unvanını ve nede buna benzer bir şekil ve 
işaret veya unvanları bir maksadı ticaret veya her 
hangi diğer bir maksatla istimallerine müsaade 
edilmiyecektir. 

B) îsviçreye şükran makamında hükümeti müt
tehide renklerinin berakisedilerek kabul edilmiş 
olmasından dolayı mezkûr hükümeti müttehide 
armasının veyahut buna benzer eşkâl ve işaratın 
gerek bir fabrika veya ticaret markası makamında 
veya bu markaları teşkil eden anasır meyanında ve 
gerek kavanini meşruai ticarete mugayir bir mak
sat tahtında ve gerekse İsviçrelilerin hissiyatı mil-
liyelerini rencide edebilecek şerait dahilinde eşhası 
hususiye veya cemiyet tarafından istimallerine mü
saade edilmiyecektir. 

(A) harfile menolunan Salibiahmer veya Cenev
re Salibi alâmet ve unvanının ve yahut bunu taklit 
makamında olan eşkâl ve işarat veya unvanlarla (B) 
harfile menolunan İsviçre hükümeti müttehidesi ar
masının ve yahut bunu taklit makamında olan eş
kâl ve işaratın memnuiyeti her memleketin kavanin 
meclislerinin tayin ettiği müddetten itibaren ve 
en nihayet mukavelenamei haziranın mevkii icraya 
vaz'ından beş sene sonra teşrini gösterecektir. Mu
kavelenamenin mevkii icraya vaz 'ından sonra mem
nuiyeti vakıa hilâfına bir fabrika veya ticaret 
markası ittihazı caiz olmıyacaktır. 

Madde — 29 

Tarafeyni aliyeyni akıdeyin hükümetleri kava-
nini cezaiyelerinin ademi kifayeti halinde, vakti 
harpte mukavelenamei haziranın ahkâmına muga
yir bilcümle efali zecir ve menedecek tedabiri lâzı-
meyi ittihaz veya teşrii meclislerine teklif edecek-

I lerdir. 
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îşbu men ve zecre müteallik ahkâmı isviçre 

müttehit meclisi vesatetile mukavelenamei haziranın 
tasdiki tarihinden itibaren beş sene zarfında yek
diğerine tebliğ eyliyeceklerdir. 

Madde — 30 

Muhasımlardan biri tarafından vuku bulacak 
talep üzerine alâkadar taraflar arasında tesbit 
kılınacak usul dairesinde mukavelenamenin ihlâ
line dair dermeyan edilen hususat hakkında bir 
tahkikatı evveliye icra edilecektir. Keyfiyet sabit 
olduğu takdirde tarafeyni muhasımeyn bu ahvale 
nihayet vererek sür'ati mümküne ile menedecek-
lerdir. 

Ahkâmı nihaiye 

Madde — 31 

Bu günkü tarihle yadolunacak olan mevcut mu
kavelenamei hazıra 1 temmuz 1929 da Cinevrede 
kuşat edilen konferansta vekilleri bulunan memle
ketler ile vekil bulundurmıyarak 1864 ve 1906 Ci-
nevre mukavelenamelerine iştirak etmiş olanlar ta
rafından 1930 şubatının birinci gününe kadar imza 
olunabilecektir. 

Madde — 32 

Mukavelenamei hazıra sür'ati mümküne ile tas
dik olunacak ve tasdiknameler Berne şehrinde tev
di kılınacaktır. 

Her tasdikname hüccetinin tevdiinde bir zabıt
name tanzim olunarak bunun bir musaddak sureti 
mukavelenameyi namlarına imza ettiren veyahut 
iltihaklarını bildiren umum memleketler hükümet
lerine isviçre Hükümeti Müttehidesi Meclisi tara
fından tevdi kılınacaktır. 

Madde — 33 

Mukavelenamei hazıra ekalli iki tasdikname 
hüccetinin tevdii tarihinden itibaren altı ay müru
runda mevkii icraya konacaktır. 

En nihayet tarafeyni aliyeyni akıdeyn tarafın
dan kendi tasdikname hüccetlerinin tevdiinden altı 
ay sonra mevkii icraya konacaktır. 

Madde — 34 

Mukavelenamei hazıra tarafeyni aliyeyni akı
deyn arasındaki münasebatta 22 ağustos 1864 ve 6 

I temmuz 1906 mukavelenameleri makamına kaim 
olacaktır. 

Madde —35 

Mukavelenamei hazıra mevkii icraya vazolun-
duğu tarihten itibaren muakevelenamei mezkûre 
namlarına imza edilmiş olan memleketler namına 
vuku bulacak iltihak ve iştirake küşade bulunacak
tır. 

Madde — 36 

Bu baptaki iltihak ve iştirakler tahriren isviçre 
hükümeti müttehidesi meclisine bildirilecek ve ta
rihi vusullerinden altı ay sonra mer'iyülicra olacak
tır. ' * 

isviçre hükümeti müttehidesi meclisi mukavele
nameye vaz 'i imza veya iltihak ve iştiraklerini be
yan eden hükümetleri diğer bütün memleketler hü
kümetlerine tebliğ eyliyecektir. 

Madde —37 

Muharip devletler tarafından muhasamata ipti-
dardan evvel veya sonra vuku bulacak tasdikname
lerin tevdi veya iltihakı ve iştiraklerinin tebliği hali 
harp hasebile derhal mer'iyete girecektir. 

isviçre hükümeti müttehidesi meclisi hali harp
teki devletlerden aldığı tasdikname veya iltihak ve 
iştirak beyanatı en seri bir tarik ile tebliğ eyliye
cektir. 

Madde — 38 

Tarafeyni aliyeyni akıdeynden her biri mukave
lenamei hazırayı feshetmekte muhtar olacaktır. Bu 
mefsuhiyet isviçre hükümeti müttehidesi meclisine 
vuku bulacak tahrirî müracaattan ancak bir sene 
sonra mer'i olacaktır. Meclis mefsuhiyet hakkın
daki işbu beyanatı bilcümle tarafeyni aliyeyni aki-
deyn hükümetlerine tebliğ edecektir. 

I Mefsuhiyet ancak tebliğde bulunmuş olan tarafı 
âkit hakkında mer'i olacaktır. 

Bundan maada bu mefsuhiyet, fesheden devle
tin dahil bulunduğu bir muharebenin cereyanı esna
sında mer 'iyülicra olmayıp mukavelenamei hazıra 
bu takdirde sulhun akdinden bir sene sonraya ka
dar mer'iyülicra olacaktır. 

Madde — 39 

| Mukavelenamei haziranın bîr sureti musaddakası 
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isviçre hükümeti müttehidesi meclisi vasıta ve delâ-1 
letile Cemiyeti akvam hazinei evrakına tevdi kılı
nacaktır. Ayni veçhile İsviçre hükümeti müttehi
desi meclisine tebliği ve beyan kılınacak tasdik, ilti
hak ve fesihnameler de meclisi müşarüileyha de-
lâletile Cemiyeti akvama tebliğ olunacaktır. i 

Tasdikan lilmekal esamisi zirde münderiç mu-

Birinci bap 
Ahkâmı umumiye 

Madde — 1 

Yedinci bap ahkâmına halel gelmemek üzere 
mukavelenamei hazıra berveçhi zir kesana tatbik 
olunacaktır. 

1 ) Muharebe! berriye kavanin ve adatma dair 
olan 18 teşrinievvel 1907 tarihli Lâhi mukavele
namesine müzeyyel talimatnamenin birinci, ikin
ci, üçüncü maddelerile istihdaf olunan ve düşman 
tarafından esir edilen bilcümle zevata [1] 

2) Esaretin vukubulduğu şerait hasebile na ka-

[1] Müzeyyel talimatname: 
Birinci madde — Harp kavanin, hukuk ve mec

buriyetleri yalnız orduya münhasır olmayıp ber
veçhi ati şeraiti cami milis askerlerle gönüllü kıta
ata da şamildir. 

1 - Başlarında maiyeti namına bir kimse bu
lunmak. 

2 - Sabit ve uzaktan kabili tefrik bir alâmeti 
farikayi haiz olmak. 

3 - Hamil olduğu esliha açıkta olmak. 
4 - Harekâtında harp kavanin ve adatma tev-

fik hareket etmek ordunun milislerden veya gö
nüllü kıt'adan müteşekkil veya ordunun bir cüzü 
bunlardan mürekkep olan memleketlerde bunlar 
ordu namile yadolunurlar. 

İkinci madde — Henüz düşman tarafından işgal 
olunmuş olmayıp düşmanın takarrübü üzerine müs
tevli kıt'ata karşı muharebe etmek üzere birinci 
maddeye tevfikan teşkilât yapmağa vakit kalmadan 
vehleten silâha sarıldığı takdirde hamil olduğu 
esliha açıkta olmak ve harekâtında harp kavanin \ 

-1 rahhaslar mukavelenameyi imza ederler. 
İşbu mukavelename 1929 senesi temmuzunun 

- yirmi yedisinde Cenevrede yalnız bir nüsha olarak 
-1 tanzim edilmiş olup bu nüsha İsviçre hükümeti 
-I müttehidesi mahzeni evrakında kalacak ve musad-

Ldak suretleri konferansa meduv memleketler hü-
- kûmetlerine tevdi kılınacaktır. 

bili içtinap olanlardan maada mukavelenameye 
mugayir bir fiil ve harekette bulunmamak 
şartile tarafeyni muharibeyn kuvvei müsellehasına 
mensup ve bir harekâtı harbiyei bahriye icrası 
esnasında düşman tarafından esir edilen bilcümle 
zevata. Maahaza bu nakabili içtinap mugayir 
harekât mukavelenamei mevcudenin kavaidi 
esasiyesini muhil olmıyacak ve esir edilen eşhas 
bir üserayi harbiye kampına dahil olur olmaz 
nihayet bulacaktır. 

Madde — 2 

Harp üserası düşman devletin hükmü tahtında 
olup kendisini esir eden efrat veya ordu kıt 'atının 
tahtı hükmünde değildir. 

Her zaman haklarında insaniyetle muamele 
olunarak harekâtı tecavüzkârane ve tahkırata 
duçar ve halk tarafından seyr edilmekten men ve 
muhafaza olunacaktır. Mumaileyhim haklarında 
mukabelei bilmisil tedbirinin tatbiki memnudur. 

Madde — 3 

Harp üserasının şahıslarına ve haysiyetlerine 
riayet edilecektir. Kadınlar cinsiyetlerine karşı 
haklarında borçlu olduğumuz muamelei hürmetkâ-
raneye mazhar olacaklardır. 

ve adatma riayet etmek şartile muharip addedile
cektir. 

Üçüncü madde — Tarafeyni muharibeyn kuvvei 
müsellehaları muharip ve gayrı muhariplerden 
terekküp edebilir. Düşman tarafından esir edildik
leri takdirde her iki kısımda esiri harp gibi mua
mele görmek hakkını haizdirler. 

ÜSERAYİ HARBİYEYE EDİLECEK MUAMELEYE DAİR 27 TEMMUZ 1929 DA CENEVREDE 
AKTEDİLEN MUKAVELENAME 



Harp üserası ehliyeti medeniyelerini tamamile 
muhafaza ederler. 

Madde — 4 

Zilyet olan devlet harp üserasına bakmak kud
retini haiz olmak mecburiyetindedir. Harp üsera
sına karşı yapılacak muamelede fark göstermek 
eğer bundan müstefit olanların rütbei askeriyesine 
ahvali sıhhiyei maddiye ve ruhiyesine, sanatça olan 
kudret ve istidadına ve yahutta cinsiyetine müs*-
tenit olmadığı takdirde meşru olamaz. 

İkinci bap 
Esir ahzi 

Madde — 5 

Her bir harp esiri bu hususa suale maruz 
kaldığı takdirde hakikî isim ve rütbesini ve yahut 
künye numarasını bildirmek mecburiyetindedir. 

Bu kaideye riayetten nükûl eylediği takdirde 
hakkından kendi sınıfından olan üseraya bahşolu-
nan müsaadatın kasru tahdidine maruz buluna
caktır. 

Üsera mensup bulundukları ordu ve memleket 
ahvali hakkında malûmat itasına hiç bir suretle 
icbar edilemiyecektir. Bu cevaptan imtina eden 
üsera tehdit, tahkir ve her ne suretle olursa olsun 
ızrar ve sui muameleye duçar edilmiyecektir. 

Şayet üseradan biri ahvali bedeniye veya akli
yesi' hasebile hüviyetini bildirmeğe kadir olmadığı 
takdirde mumaileyh memurini sıhhiyeye tevdi 
olunacaktır. 

Madde — 6 

Esliha, beygir, teçhizat ve evrakı askeriyeden 
maada zate mahsus bilcümle melbusat ve eşya 
madenî kasket ve gaz maskeleri de dahil olduğu 
halde üseranın tahtı temellükünde kalacaktır. 

Üseranın hamil oldukları mebaliğ ancak bir 
zabitin emrile ve baliğ olduğu miktar tayin olun
duktan sonra mukabilinde bir makbuz itası sure-
til'e ahz olunabilecektir. Bu suretle ahzolunan 
mebaliğ her esirin kendi hesabına kaydedilecek
tir. Üseranın hüviyet varakaları, rütbe alâmetleri, 
nişanlar ve kıymetli eşyası ahz ve zaptolunmıya-
caktır. 

1 -
Üçüncü bap 

Esaret 

BİRİNCİ KISIM 

Üserayi harbiyenin nakli, tahliyeleri 

Madde — 7 

Üseranın tehlikeden uzak bulundurulmaları 
için esir düşdüklerini müteakip imkân nisbetinde 
k|sa bir müddet zarfında harp mmtakasmdan 
oldukça uzak depolara nakil ve tahliye olunacak
lardır. 

Ancak mecruhiyet ve hastalıkları hasebile 
nakledildikleri takdirde daha büyük tehlikelere 
maruz bulunacak üsera muvakkaten harp mmta-
kasında tutulabileceklerdir. 

Bir harp mıntakasmda nakle muntazır üsera 
beyhude yere tehlikeye maruz bırakılmıyacaktır. 

Üseranın maşiyen sevk ve tahliyeleri hakkında 
iaşe ve su metharlarına ulaşmak için daha uzun 
mesafe katı icap etmediği takdirde alelade konaklar 
arasındaki mesafe 20 kilometroyu tecavüz etmi-
yecektir. 

Madde — 8 

Tarafeyni muharibeyn aldıkları üserayi 77 inci 
maddedeki veçhile teşkil kılınmış olan istihbarat 
kalemleri vasıtasile mümkün olduğu kadar kısa bir 
müddet zarfında mütekabilen yekdiğerine bildir
meğe mecburdurlar. Ayni veçhile aileleri tarafın
dan harp üserasına gönderilecek mektupların han
gi resmî adrese yazılması icap ettiğini de müteka
bilen bildirmeğe mecburdurlar. 

îşbu muamelâtın hitamını müteakip her esirin 
39 uncu madde ile müteakip , maddelerde mezkûr 
şerait dahilinde bizzat ailesile muhabere edebilmesi 
tahtı temine alınacaktır. 

Deniz üstünde esir edilen üsera hakkında ise 
hususu mezkûr mümkün olduğu nisbette limana 
vusulünden itibaren cari olacaktır. 

İKİNCİ KISIM 

Üserayi haribiye kampları 

Madde — 9 

Üserayi harbiye tayin kılınacak hududun harici
ne çıkmamak şartile bir şehir, veya her hangi bir 
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mevkie konulabilecektir. Ayni veçhile etrafı mania 
ile çevrilmiş kamplara da ithal olunabilecektir. 
Tahtı emniyette bulunmak ve sıhhatlerini korumak 
gibi lüzum veya mecburiyeti müstelzim şeraitin 
devamı müddetinden fazla kışlabent veya hapis 
edilmiyeceklerdir. 

Muzırrussıhha nevahide veya nevahii mutedile-
den gelenler için iklimi vahim olan yerlerde esir 
edilen üsera sür'ati mümkine ile daha müsait bir 
iklime naklolunaeaklardır. 

Tarafeyni muharibeyn mümkün olduğu nisbette 
muhtelif ırk veya milliyetteki üseranın ayni kalıp 
dahilinde ceminden içtinap edeceklerdir. 

Hiç bir esir ne kadar az bir zaman olursa olsun 
harp mıntakasının ateşine maruz kalacak bir mahal
le gönderilmiyecek ve bir nokta veya havalinin 
bombardıman edilmemesi için vücutlarından isti
fade edilmiyecektir. 

Birinci fasıl 

Kampların tesisi 

Madde — 10 

Harp üserası emrazdan salim ve hıfzıssıhhaya 
muvafık oldukları hakkında haizi emniyet mebani 
veya barakalarda iskân olunacaklardır. 

Mevakii mezkûre tamamile rutubetten azade ve 
kâfi derecede tenvir ve teshin edilmiş olacak ve ha-
rik tehlikesine karşı tedabiri lâzıme ittihaz edilmiş 
bulunacaktır. 

Yatakhanelere gelince: Mesahai sathiye, asgarî 
miktarda matro mikâbı hava, yatak, levazım ve şe
raiti saire itibarile zilyet devlet depo kıtaatının de
recesinde olacaktır. 

İkinci fasıl 

Üserayi harhiyenin iaşesi ve ilbast 

Madde — 11 

Üserayi harbiyenin tayinatı gıdaiyesi kemiye-
ten ve keyfiyeten depo kıtaatına muadil olacaktır. 

Bundan maada üsera, bizzat kendiliklerinden 
ilâveten bir şey ihzarı zımnında lâzım gelen vesaiti 
alacaklardır. 

Bunlara kifayet derecesinde kabili şürp su dahi 
tedarik edilecektir. Tütün istimaline mezun buluna
caklardır. Üsera mutbakta istihdam olunabilecek
lerdir. 

Üseranın heyeti mecmuası üzerinde gıdaya 
müteallik tedabiri inzibatiye memnudur. 

Madde — 12 

Üçüncü fasıl 
Kamplarda hıfzıssıhha 

Madde — 13 

Muharipler kampların taharet ve nezafetinin 
temini ve emrazı sariye husulünün men'i zımnında 
lâzım gelen bilcümle hıfzıssıhha tedabirinin ittiha
zına mecburdurlar. 

Üserayi harbiye gece gündüz hıfzıssıhha kava-
idine muvafık ve daimî surette hali nezafette 
tesisata nail olacaklardır. 

Bundan maada kamplarda imkân dairesinde 
tesis edilmiş olan banyo ve duşlara halel gelmemek-
sizin vücutlarının taharetine itina göstermeleri 
için miktarı kâfi su tedarik olunacaktır. 

Mümaresei bedeniye icra ve açık havadan müs
tefit olmak imkânına malik olabileceklerdir. 

Madde — 14 

Her bir kampta üserayi harbiyenin muhtaç 
olabileceği her nevi tedavi ve ihtimamata nail 
olacağı bir hastahane bulunacaktır. Bulunmadığı 
takdirde ileli sariyeye musap hastalara mahsus 
tecrit mahalleri bulundurulacaktır. 

Masarifi tedavi, muvakkat cihazlarla âzai suna-
iye de dahil olduğu halde zilyet devlete aittir. 

Muharipler tedavi edilen her esire talepleri üze
rine hastalıklarının tabiat ve müddeti devamile 
yapılan tedavi ve ihtimamatı muallen resmî bir 
beyanname tevdiine mecbur olacaklardır. 

Muharipler arasında hususî tarzda, uyuşmak 
suretile mütekabilen kamplarda esir hemşehrilerine 
tedaviye memur hekimler ve hasta bakıcılar alı-

Üseranın elbise, çamaşır ve kunduraları zilyet 
devlet tarafından tedarik edilecektir. Bunların 
tebdil ve tamiri de muntazaman temin kılınacak
tır. Bundan maada çalışanlara çalıştıkları işe göre 
bir iş elbisesi verilecektir. 

Her kampta üseranın mahallî piyasa fiatile 
erzakı gıdaiye ve eşyayi zaruriye satın alabilme
leri için bakkaliyeler açılacaktır. 

Bu bakkaliyelerin kamp idaresine temin ettiği 
varidat üseranın menafiine sarfedilecektir. 
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koymakta muhtar buİunâeaklardırj 

Ağır bir hastalığa duçar olupta ahvaİi mühim 
müdahalei cerrahiyeyi müstelzim olan üsera, ma
sarifi zilyet devlete ait olmak üzere tedavi edile
bilmelerine lâzım evsaf ve kifayeti haiz bilcümle 
teşkilâtı askeriye ve mülkiyeye kabul olunacaklar
dır. 

Madde — 15 

Ayda bir defa olsun üserayi harbiyenin sıhhî 
teftişinin icrası için lâzım gelen teşkilât yapılacak
tır. Teftişin bu baptaki maksat ve mevzuu ahvali 
umumiyei sıhhiye ve nezafet ve taharetin mürakabe-
sile sari hastalıkların ve bilhassa verem ve emrazı 
zühreviyenin keşfi olacaktır. 

Dördüncü fasıl 

Üserayi harbiyenin ihtiyacatı fikriye ve maneviyesi 

Madde — 16 

Harp üserası yalnız memurini askeriye tarafın
dan: emredilmiş olan tedabiri inzibatiye ve njiza-
mata muhalif olmamak şartile merasim ve ayini 
dinî icrası da dahil olmak üzere dinlerinin ifasında 
serbestti tamme mazhar olacaklardır. 

Esiri harp bulunan eimme ve ruhbanın menjsup 
oldukları din ve mezhep her ne olursa olsun ke|ndi 
mezhepdaşları arasında icrayi imamet ve ruhb^ıni-
yet etmelerine müsaade olunacaktır. 

Madde — 17 

Muharipler üserayi harbiye tarafından tertip 
edilen terbiyei bedeniye ve fikriye tenezzüh ve eğ
lenceleri, mümkün olduğu kadar terğip ve teşvik 
eyliyeceklerdir. 

Beşinci fasıl . 
Kamplarda inzibatı dahilî 

Madde — 18 

Üserayi harbiyeye mahsus her kamp mes'ul 
bir zabitin tahtı emir ve idaresinde bulunacaktır. 

Üserayi harbiye milletdaşlanna karşı mensup 
oldukları orduda cari kavait ve nizamat mucibin
ce lâz-ım gelen merasim ve asan ihtiramiyenin ic-
rasile beraber zilyet devletin bütün zabitanma kar
şı dahi resmi selâmı ifaya mecburdurlar. 

Esir zabitan ise yalnız mezkûr devletin zâDiiâ-
nından kendisile hem rütbe olanlarla mafevk rüt
bede bulunanlardan gayrisine resmi selâm itasına 
mecbur tutulmiyaeaktır) 

Madde — 19 

Rütbe alâmetlerile nişanlann takılmasına mü
saade olunacaktır. 

Madde — 20 

Her nevi evamir, nizamat, tenbihat ile tamimler 
üseraya anladıkları bir lisanla tebliğ olunacaktır. 
Ayni kaide istintaklarda da earidir. 

Altıncı fasıl 

Zabitan ve mümasillerine mahsus ahkâmı hususiye 

Madde — 21 

Muharipler muadil rütbedeki zabitan ve müma
silleri arasındaki muamelede müsavatı temin için 
ordularında mevcut ve müstamel rütbe ve unvan-
lan iptidayi muhasamatta mûtekabilen yekdiğerine 
tebliğa mecburdurlar. 

Esiri harp olan zabitan ve mümasilleri rütbe ve 
sinlerinin istilzam ettiği hürmete mazhar'olacaklar
dır. 

Madde — 22 

Zabitan kamplarının umuru dahilisinin tedvir 
ve temini zımnında mevcut zabitan ve mümasille
rinin miktarı nazarı itibare alınarak ayni ordu
nun esiri harp efradından ve mümkün olduğu ka
dar ayni lisanla mütekellim olanlardan miktarı 
kifayede efrat tefrik olunacaktır. 

Bunların iaşe ve ilbasları zilyet devlet tarafın
dan tedarik olunacaktır. Efradı mezkûrenin yevmi 
taamlarının tabitan tarafından tertip ve idare olun
ması hususunda her suretle teshilât gösterilecektir. 

Yedinci fasıl 

Üserayi harbiyenin varidatı naktiyesi 

Madde — 23 

Muharip devletler arasında hususî sureti tes
viyelerden ve bilhassa 24 üncü maddede zikredilen
lerden maada ahvalde esiri harp olan zabitan ve 

•»" 
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mümasilleri kendi memleketlerindeki muhassasatı 
tecavüz etmemek şartile zilyet devletteki muadil 
rütbe muhassasatmı alacaklardır. Mühassasatı mez-
kûre kabil olduğu kadar her ay tamamile kendile
rine tesviye olunacak ve nefilerine dahi olsa zil
yet devlete mürettep masariften dolayı bir gûna 
tenzilât yapılmıyacaktır. 

Bu tediyatta tatbik edilecek para farkı miktarı 
muharipler arasında muvafakat husulile tesbit 
edilecek, böyle bir muvafakat mevcut olmadığı tak
dirde bu hususta muhasematın başlangıcında cari 
miktar, kabul edilecektir. 

Üserayi harbiyeye muhassasat namile tesviye 
edilen bilcümle mebaliğ muhasamatın hitamında hiz
metinde bulundukları devlet tarafından tediye kı
lınacaktır. 

Madde — 24 

İptidayı muhasematta muhtelif rütbe ve sı
nıftan olan harp esirlerinin neztlerinde bulun
durabilecekleri azamî nakit akçe miktarı muvafa
kati tarafeyn ile tesbit olunacak ve üseradan istir
dat veya tevkif olunan miktarı mezkûrden fazlası 
kendileri tarafından teslim edilen akçe misilli mu
maileyhimin hesabına kaydolunarak rizası inzi
mam etmedikçe diğer akçeye tahvil edilmiyecek-
tir. 

Üserayi harbiye hesaplarına matlup olarak ka
ydedilmiş olan muhassasatlaarı esaretleri hitamın
da kendilerine tesviye edilecektir. 

Müddeti esaretleri esnasında mebaliği mezkû-
renin cümleten veya eşhası hususiyeye nakli hu
susunda teshilât gösterilecektir. 

Sekizinci fasıl 

Üserayi harbiyenin münakalesi 

Madde — 25 

Harekâtı harbiyenin cereyanı istilzam etmedik
çe seyahatleri şifalarına zarar iras edebilecek mec-
ruhin ve hastagân bir taraftan öbür tarafa nakle-
dilmiyecektir. 

Madde —26 

Bir mahalden diğer bir mahalle nakilleri halin
de üserayi harbiye evvelce yeni bir mahalle gide
ceklerinden resmen haberdar ve eşyayi zatiyelerile 
mektuplarım ve namlarına gelmiş olan emanetleri 

[ beraberlerinde götürmelerine müsaade edilecektir, 
Eski kampları adresine vürut edecek bilcümle 

mekâtip ve emanatm bilâ mühlet kendilerine ir
sali için bilcümle tedabiri müfide ittihaz edilecek
tir. 

Nakledilen üsera hesabına teslim edilmiş olan 
mebaliğ yeni ikametgâhları mahallindeki memuri
ni aidesine naklolunacaktır. 

Bu münakaleden husule gelecek masarifat zil
yet devlet tarafından tesviye kılınacaktır. 

. ÜÇÜNCÜ KISIM 

Harp üserasının çalıştırılması 

Birinci fasıl 

| Ahvali umumiye 

[ Madde — 27 

Muharipler zabitan ve mümessilleri müstesna 
olmak üzere sağlam olan harp üserasını rütbelerine 
ve ehliyetlerine göre işçi gibi kullanabileceklerdir. 

Maahaza şayet zabitan ve mümessillerinden 
kendilerine münasip bir iş istiyen olacak olursa 
imkân nisbetinde kendilerine bir iş bulunacaktır. 

Esiri harp küçük zabitan, kendileri tarafından 
mutlaka kârlı bir meşgale talep edilmedikçe hizmeti 
nazaretten başka bir iş görmeğe icbar olunamrya-
caklardır. 

Muharipler, bütün esaret müddetince çalışırken 
kazaya uğrıyan üserayi zilyet devlet mehakiminin 
ayni sınıftan olan işçilere kabili tatbik gördüğü ah
kâmdan istifade ettirmeğe mecbur tutulacaktır. 
Devleti müşarüileyhin kavanini hasebile işbu ah
kâmı kanuniye üserayi harbiyeye tatbik olunama-
dığı takdirde devleti mezkûre kazazedelere adilâne 
bir surette tazminat itası hakkında heyeti hâkime-
sine lâzım gelen bilcümle tedabiri mahsusanın ah-
zini tavsiyeyi taahhüt edecektir. 

İkinci fasıl 

! tş teşkilâtı 

Madde — 28 

Zilyet devlet, hususî kimseler hesabına çalışan 
harp üserasının idaresine, bakımına, tedavisine ve 
ücretlerinin tesviyesine dair mes'uliyeti kâmileyi 
deruhte edecektir. 



- 15 -
Madde — 29 

Hiç bir harp esiri bedenen 
işlerde kullanılmıyacaktır. 

V Madde —30 

na müsait olduğu 

Harp üserasmm yevmi çalışma müddeti gidip 
gelme esnasında kat ettikleri mesafeye sarfedilen 
zamanda dahili hesap olmak üzere müfrit olma
yacak ve hiç bir veçhile o mıntakada ayni işte is
tihdam olunan sivil ameleler için kabul edilmiş 
olan müddeti tecavüz edemiyecektir. Üseradan her 
birine her hafta ve tercihan pazar günleri 24 sa
atlik bir istirahat verilecektir. 

Üçüncü fasıl 
Memnu işler 

Madde — 31 

Üserayi harbiyenin gördükleri işin doğrudan 
doğruya harekâtı harbiyye ile hiç bir münasebeti 
olmıyacaktır. Üseranın muharip kıtaata mahsus 
malzeme nakliyatında istihdamları memnu oldu
ğu gibi bilhassa her nevi esliha ve mühimmatın 
imâl ve nakillerinde dahi istihdamları memnudur. 

Balâdaki fıkra ahkâmına mugayir harekâtta 
bulunduğu takdirde üserayi harbiyye bu bapta 
verilen emrin icrasından sonra ve yahut icrasına 
hini şuralarında vazifeleri 43 üncü ve 44 üncü 
maddelerde tasrih olunan mutemetleri veya bu 
mutemetlerin mefkudiyeti takdirinde düveli ha
miye murahhasları vasıtasile metalip ve müddea-
larını serdetmekte muhayyer bulunacaklardır. 

Madde — 32 

Üseranın gayri sıhhî ve tehlikeli işlerde istih
damı memnudur. 

Tedabiri inzibatiyeden olarak çalışma şera
itinin her ne suretle olursa olsun teşdidi mem
nudur. 

Dördüncü fasıl 

îş müfrezeleri 

Madde — 33 

îş müfrezelerinin tarzı idaresi bilhassa şerait 
sıhhiye, gıdaiye, kaza veya hastalık vukuunda ba
kım itibarile ve muhabere ve emanet hususlarında 

üsera kamplarındaki şeraitin ayni olacaktır. 
Her iş müfrezesi yeni bir üsera kampı ihdasını 

müeddi olacaktır. Ve bu kampın âmiri mukavele-
namei hazıra ahkâmının iş müf rezesindeki tatbika
tından mes'ul tutulacaktır. 

Beşinci fasıl 

Ücreti yevmiye 

Madde — 34 

Üserayi harbiye kamplarının idare, tanzim ve 
hüsnü halde muhafazalarına ait-işler için ücreti 
yevmiye almryacaklardır. 

Hidematı sairede istihdam olunacak üsera mu
haripler beyninde bilitilâf tesbit edilecek bir üereti 
yevmiyeye istihkak kesbedeceklerdir. 

Ayni zamanda işbu itilâf kamp heyeti idaresinin 
üserayi harbiyeye ait işbu meblâğdan kat ve tevkif 
edeceği miktar ile meblâğı mezkûrun mumaileyhi
min esaretleri müddetince ne suretle emirlerine 
amade bulunacağını da şamil olacaktır. 

İtilâfı mezkûrun akdine değin üseranın çalışma
ları mukabilindeki ücret ve kazançları berveçhi ati 
tayin kılınacaktır: 

a) Devlet hesabına yapılan işler ayni işi yapan 
millî orduya mensup asker hakkında cari tarifeye 
ve bunun fikdanı halinde bu işle münasebettar bir 
tarifeye göre tesviye olunacaktır. 

b) Diğer umumî idareler veya eşhası hususiye 
nam ve hesabma işletildikleri takdirde ve bu baptaki 
şeraiti istihdam memurini askeriye ile müttehiden 
tekarrür ettirilir. 

Esirin mütebaki kalan matlup maaşı hitamı 
esaretinde kendisine tevdi edilecektir. Vukuu vefatı 
halinde mebaliğı mezkûr memurini siyasiye vasıta
sile müteveffanın varislerine nakil ve irsal oluna
caktır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Üserayi harbiyenin hariçle olacak münasebatı 

Madde 35 — 

Muhasematm hini iptidasında muharipler işbu 
kısma dair olan ahkâmın mevkii icraya vaz'ı zım
nında mutasavver tedabiri neşir ve ilân edecekler
dir. 
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Madde — 36 

Muhariplerden her biri sunufu muhtelifei üsera
nın her ay göndermeğe mezun bulunacakları me-
kâtip ve kartpostalların miktarı mukannenin bit-
tesbit diğerine tebliğ edecektir. Bu mektuplarla 
kartlar posta ile en kestirme yoldan nakil ve irsal 
olunacaktır. Esbabı inzibatiye vesilesile bunların 
tevkif ve tehirleri caiz olamıyacaktır. 

Her esirin kampa vusulünden veya hastalığın
dan sonra azamî bir hafta zarfında ailesini bir kart 
postalla esaretinden veya sıhhatinden haberdar ede
bilmesi için lâzım gelen tedabir ittihaz edilecektir. 
Mezkûr kart postallar hiç bir suretle tehire uğratıl-
mryarak sür'ati mümküne ile nakil ve irsal kılına
caktır. 

Kaidei umumiye olarak üseranın muhaberatı 
kendi lisanı maderzadelerile vuku bulacak; muha
ripler diğer elsine ile muhabere etmeğe de müsaade 
edebileceklerdir. 

• 

Madde — 37 

Userayi harbiyenin ferden, iaşe ve ilbaslarına 
müteallik yiyecek erzak ve diğer eşyayı havi ema
netler almasına müsaade edilecektir. Bu emanet
ler mürsilüileyhlerine senet mukabilinde teslim kı
lınacaktır. 

Madde — 38 

Mekâtip ve nakit veya kıymeti mukadderdi 
mersulâtla emanattan harp üserası namına ge
lenlerle mumaileyhim tarafından gönderilenler 
gerek doğrudan doğruya olsun ve gerek 77 inci 
maddede zikrolunan istihbarat kalemleri vasıta-
sile gönderilmiş bulunsun mürsil ve mürselüileyh-
merkezlerinde olduğu gibi mutavassıt memleket-
lerce de her nevi posta ücretlerinden muaf tutula
caklardır. 

Üsera namlarına berayı muavenet veya hedi-
yeten gönderilecek olan eşya da ayni veçhile duhu
liye ve saire bilcümle rüsumdan muaf tutulduğu 
gibi Hükümet tarafından işletilen şimendifer 
hatlarında ücreti nakliyeden de muaf tutulacaktır. 

Taayyün eylediği takdirde ahvali müstacelede 
muayyen ücreti tesviye etmek şartile üseranın 
telgraf çekmesine müsaade olunabilecektir. 

Madde — 39 

Harp üserasının sansör edilmek şartile ferden, 

kitap celp edebilmelerine müsaade olunacaktır. 
Düveli hamiye mümessillerile usulü dairesinde 

bittasdik mezuniyet verilmiş muavenet cemiyetleri 
üsera kampları kütüphanelerine asar ve kitap ko
leksiyonları irsal edebileceklerdir. Bu irsalâtm 
kütüphanelere nakil ve irsali sansör müşkülâtı 
behanesile tehir olunmıyacaktır. 

Madde — 40 

Muhaberatın sansör edilmesi, mümkün olduğu 
nisbette kısa bir müddet zarfında icra edilecek 
bundan maada posta paketleri muhtevi oldukları 
erzakın hüsnü muhafazasını temin edecek şerait 
dahilinde ve kabil olduğu takdirde mürselü-
ileyhin ve yahut mumaileyh tarafından usulü 
dairesinde tasdik edilecek mutemet bir zatın huzu-
rile murakabe edilecektir. 

Muharipler tarafından esbabı askeriye veya siya
siye dolayısile muhaberatın men'ine dair verilecek 
emirler ancak anî ve muvakkat bir zamana münhasır 
olup mümkün olduğu kadar kısa olacaktır. 

Madde — 41 

Muharipler harp üserasına ait ve yahut mu
maileyhim tarafından mumzi senedat evrak ve 
vesaikin ve alelhusus vekâletname ve vasiyetna
melerin nakil ve irsalinde her türlü teshilât ibraz 
ve temin edeceklerdir. 

Hini hacette üsera tarafından verilen imzaları 
da resmen tasdikini temin zımnında tedabiri 
lâzınıe ittihaz edeceklerdir. 

BEŞİNCİ KISIM 

Üserayi harbiyenin memurini mahalliye ile 
münasebatı 

Birinci fasıl 

Madde — 42 

Üserayi harbiye, tahtı emrinde bulundukları me
murini askeriyeye tabi bulundukları esaret tarzı 
hayatı hakkındaki müstediyatlarını bildirmek hak
kını haiz olacaklardır. 

Keza esaret tarzı hayatından da müşteki olduk
ları noktaları düveli hamiye mümessillerine bildir
mek için müşarüileyhime müracaatta bulunmak 
hakkını haiz olacaklardır, 
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Müstediyat ve metalibi mezkûre müstaceliyetle 

nakil ve isal kılınacaklardır. 
Bunların esassız oldukları tebeyyün etse dahi 

hiç bir suretle cezayi müştekim olmıyacaktır. 

İkinci fasıl 

Üserayı Harbiye mümessilleri 

Madde — 43 

Üserayi harbiyenin bulundukları her yerde me
murini askeriye ve düveli hamiye neztleriııde ken
dilerini temsil edecek mutemet zatlar tayin ve in
tihap etmelerine müsaade olunacaktır. 

îşbu keyfiyeti tayin ve intihap memurini as
keriyenin tasdikına tabi bulunacaktır. 

Umum namına vürut edecek irsalâtın ahiz ve 
tevzii mutemet zevat tarafından deruhte edilecektir, 
Keza üsera kendi aralarında bir muaveneti mütekabi
le usulü teşkilini takarrür ettirecekleri zaman teşki
lâtı mezkûrenin vücuda getirilmesi zevatı mumai
leyhimin cümlei vezaifinden olacaktır. Diğer taraf
tan üseranın 79 uncu maddede mezkûr cemiyatı 
hayriyelerle olan münasebatını teshil için muma
ileyhim lâzım gelen tavassut ve delâlette bulunabi
leceklerdir. 

Zabitan ve mümasillerinin kamplarında esir za
bıtandan en büyük rütbede bulunanları ti en kı
demlisi olan zat kamp memurini ile esir zabitan 
ve mümesilleri arasında vazifei tavassutu ifa ede
ceklerdir. Mumaileyh bu hususta kamp memurini 
ile mükâlematta bulunduğu esnada tercüman sı-
fatile kendisine yardım etmek üzere esif zabitan-
dan birini tayin etmek salâhiyetini haiz olacaktır. 

Madde — 44 

Mutemetler işçi makamında kullandıkları 
takdirde üserayi harbiyenin mümessilliğini ifa et
tikleri müddetçe hizmeti mecburiyelerini görmüş 
addolunacaklardır. 

Mutemetlere memurini askeriye ve düveli hamiye 
ile muhabere her türlü teshil ât gösterecek ve bu 
muhabere tahdit edilmiyecektir. 

Üseranın mümessillerinden hiç biri haleflerini 
cereyanı vakayiden haberdar edecek kadar ken
disine bir mühlet verilmeksizin başka bir mahalle 
nakil edilmiyecektir. 

Üçüncü fasıl 

Üserayi harbiye hakkında verilecek ceza hükümleri 

1 — Ahkâmı umumiye 

Madde — 45 

Üserayi harbiye zilyet devlet ordusunda ca
ri kay anin, nizamat ve evamire tabi bulunacaklar
dır. 

Her muamelei serkeşaııe mumaliyhim hakkında 
mezkûr kavanin, nizamat ve evamirin emrettiği 
tedabirin tatbikma mesağ verecektir. 

Maahaza îşbu fasıldaki ahkâma riayet şarttır. 

Madde — 46 

Üserayi harbiye zilyet devlet memurini as
keriye veya mahakimi cezaiyesi tarafından millî 
ordu efradı askeriyesi hakkında ayni ef'alin müs-
telzim olduğu cezadan gayri bir ceza ile mücazat 
olunmıyaeaktır. 

Bir cezayi inzibatiyeye duçar edilen esiri harp 
zabitan, küçük zabitan veya efrat zilyet devlet 
ordularındaki ayni rütbede bulunanlar hakkında 
ayni cezanın müstelzim olduğu muameleden daha 
şedit bir muameleye duçar edilmiyeceklerdir. 

Bilcümle ezayi cismanî, ziyayi şemisten mah
rum mahallerde hapis ve sureti umumiyede her 
hangi bir şekilde zulüm ve cefa memnudur. Keza 
ef'ali şahsiyedeıı dolayı umumun tecziyesi dahi 
memnudur. 

Madde — 47 

İnzibata muhalif ve bilhassa firara teşebbüs 
cürmü gibi ef'al müstaceliyetle tebeyyün ettirile
rek gerek rütbeli ve gerekse rütbesiz bilcümle 
üserayi harbiye hakkındaki ihtiyatî tevkifat son 
derece haddi asgariye indirilecektir. 

Üserayi harbiye hakkındaki tahkikatı adliye ahva
lin müsaadesi nisbetinde sür 'ati mümkine ile bilicra 
duçar oldukları hapsi ihtiyatî mümkün olduğu 
kadar taksir edilecektir. 

Her halde hapsi ihtiyatî müddeti asakiri milliye 
hakkında kabul ve tecviz olunduğu nisbette idare-
ten veya bilmuhakeme hükmolunacak cezadan 
dun olacaktır. 

Madde — 48 

Duçar edilecekleri cezayi adlî veya inzibatiyi 
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ifa eden üseraya diğer üseradan farklı bir surette 
muamele edilmiyecektir. 

Maahaza firara tasaddi eylediğinden dolayı 
duçarı mücazat olan üsera hususî bir nezarete tabi 
kılınabileeekse de fakat bu hal mukavelenamei 
haziranın üseraya bahşettiği teminattan hiç birini 
iptal derecesine vardırılmıyacaktır. 

Madde — 49 

Üserayı harbiyeden hiçbir kimse zilyet devlet 
tarafından rütbesinden mahrum edilemez. 

İnzibatî cezaya duçar olan üsera, rütbelerine 
mahsus imtiyazattan mahrum edilmiyecektir. 

Bilhasa serbestiden mahrumiyeti müstelzim 
mücazata duçar edilen zabitan ve mümessilleri 
cezadide olan küçük zabitan ve kıtaat efradile ayni 
mahallere konulmıyacaklardır. 

Madde — 50 

Firar edipte ordularına iltihaka muvaffak 
olmaksızın ve yahut kendilerini esir eden ordu 
tarafından işgal edilmiş araziyi geçmeksizin yaka
lanan üserayi harbiye inzibatî cezadan maada bir 
ceza ile tecziye olunmıyacaktır. 

Ordularına iltihaka ve yahut kendilerini esir 
eden ordunun işgal ettiği araziyi geçmeğe muvaf
fak olupta tekrar esir düşen üsera evvelki firarla
rından dolayı hiçbir ceza ile tecziye onlunmıya-
caklardır. 

Madde — 51 

Üserayi harbiye firar teşebbüsleri esnasında 
eşhas ve emlâke karşı irtikâp ettikleri cünha veya 
cinayet hasebile muhakemeye verildikleri takdir
de bu teşebbüsleri mukarrer dahi olsa esbabı 
müşeddededen addedilmiyecektir. 

Madde — 52 

Üserayi harbiyeden mugayiri kanun bir fiil 
sudur ettiği takdirde bunun inzibatî bir surettemi 
veya bilmuhakememi tecziyesi lâzım geleceği mese
lesinin hüküm ve takdirde memurini aidesinin büyük 
bir rahim ve şafakat göstermelerine muharibin 
nezaret edeceklerdir. 
, Bilhassa firar veya firara teşebbüs fiillerine 
müteallik hususatın hüküm ve takdirinde bu 
cihet gösterilecektir. Ayni vak'a veya çürmü 
esasiden dolayi bir esir bir defadan başka mahkûm 
edilmiyecektir. 

I Madde — 53 

Bir eeaayi inzibatiye mahkûm hiçbir esiri harp 
[memleketlerine iade olunmak hususundaki şeraiti 
mukarrereyi haiz olduğu takdirde cezasını ifa 
etmediğinden dolayi tevkif olunmıyacaktır. 

Memleketlerine iade edilecek üseradan 
takibatı cezaiye tahtında bulunanların mu
hakemelerinin sonuna ve mahkûmiyetleri ha
linde de cezalarının itmamına kadar mem
leketlerine iadelerinden sarfınazar edilebile
cektir. Evvelce bir hüküm giymiş olupta mahpus 
bulunanlar ise mahpusiyetlerinin hitamına kadar 
tevkif olunabileceklerdir. 

Muharibeyn balâdaki fıkaratta mezkûr esbaptan 
dolayı memleketlerine iade edilmiyecek olanların 
bir listesini yekdiğerine tebliğ edeceklerdir. 

2 — Cezayi inzibatî 

Madde — 54 

Bir harp esirinin duçar edilebileceği cezayi in-
zibatiyenin en şedidi tevkiften ibarettir. 

Ayni mücazatın müddeti devamı otuz günü te
cavüz edemez. 

Bir esir hakkında tebeyyün eden müteaddit vak'-
alardan inzibatî bir surette muatep ve mes 'ul tutul
duğu takdirde dahi vekayii mezkûrenin birbirine 

'taallûku olsun olmasın azamî olan bu otuz günü 
daha ziyade tecavüz edemiyecektir. 

Bir esir bir devrei tevkif esnasında veya hita
mında diğer bir cezayi inzibatiye mahkûm olduğu 
takdirde bu devrei tevkif on gün veya daha zi
yade ise her iki devre lâakal üç günlük bir müh
let ve fasıla ile yekdiğerinden ayrılacaktır. 

Madde — 55 

On birinci maddenin son fıkrasında mevzubahs 
olan ahkâm müstesna olmak üzere cezayi inzibatî 
ile tecziye olunan üserayi harbiyeye teşdidi ceza 
makamında zilyet. devlet ordusunda kabul edilen 
muayyenat miktarının tenkisi tatbik olunabilir. 

Maahaza bu tenkis emri tecziye edilen üseranın 
ahvali sıhhiyesi müsait olduğu takdirde verilecek-
tir. 

Madde — 56 

I Üserayi îıarbiye hiç bir vakit cezayi inzibatiye 
I duçar edilmek üzere (hapisane, islâhhane, ilh) gibi 
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müessesatı islâhiyeye naklalunamıyacaklardır, I 

Cezayi inzibatiyenin ifa edileceği mahaller hıf-
zıssıhha icabatına muvafık olacaktır. 

Tecziye olunan üseraya nezafet ve tahareti lâ-
zime icra edecek vtesait verilecektir. 

îşbu üsera her gün mümaresei bedeniye yapmak 
veya hiç olmazsa iki saat kadar açık havada bu
lunmak salâhiyetini haiz olacaklardır. 

Madde — 57 

Cezayi inzibatî ile tecziye edilen üserayi har-
biyye okuyup yazmaya mektup irsal ve ahzine 
mezun bulunacaklardır. 

Buna mukabil emanat ve irsalâtı nakdiyye 
cezalarının hitamına değin mürsilüileyhime tev
di olunmayabilecektir. 

Şayet sahiplerine tevdi edilmeyen emanat 
mahvutebah olacak erzakı muhtevi olduğu tak
dirde ya kamp mutbakma veya üsera hastanesine 
tevdi olunacaktır. 

Madde — 58 

Cezayi inzibatî ile tecziye edilen üserayi har-
biyye talepleri üzerine muayeneyi tıbbiyyei yev
miyeye çıkabileceklerdir. Ve etibba tarafından 
lüzum gösterilecek müdavata nail olacaklar ve 
aksi takdirde kamptaki üsera hastanesine ve ya
hut diğer hastanelere sevk ve tahliye olunacak
lardır. 

Madde — 59 

Mahakim ve mafevk memurini askeriyeden 
maada zecayi inzibatiler ancak kamp veya müf
reze kumandanı sıfatile salâhiyyeti inzibatiyyeyi 
haiz bir zabit veya bu makamda bulnan mesul 
zabit tarafından verilebilecektir. 

3 — Takibatı adliye 

Madde — 60 

Bir harp esiri aleyhinde bir davayı adlî ikame 
olunduğu zaman zilyet hükümet tarafından el
den geldiği kadar derhal ve daima yevmi muha
keme için mukarrer günden evvel devleti hamiye 
mümessili keyfiyetten haberdar kılınacaktır. 

Bu ihbar berveçhi zir malûmatı ihtiva ede
cektir. 

a) Esirin hali medeni ve rütbesi, | 

b) Mukim ve mahbııs bulunduğu mahal, 
c) Baisi Htiham olan esası cürüm veya cerai-

min tebyin ve tasrihi ile bu bapta tatbik olunabi
lecek ahkâmı kanuniye, 

Bu ihbarda davaya bakacak melikeme, yevmi 
mahkemenin tarihi ve muhakemenin icra edile
ceği mahal hakkında malûmat vermek imkânı 
bulunmadığı takdirde malûmatı mezkûre mümkün 
olduğu kadar vakit ve zamanile ve her halde hiç 
olmazsa yevmi muhakemeden üç hafta mukaddem 
devleti hamiye mümessillerine bildirilecektir. 

Madde 61 — 

Hiç bir esiri harp kendini müdafaa esbabına 
malik olmaksızın mahkûm edilemiyecektir. Hiç bir 
esir müttehim olduğu fiilin faili olduğunu ikrara 
icbar edilmiyecektir. 

Madde 62 — 

Esiri harp kendi tarafından intihap edilmiş 
bir müdafaa vekili tarafından müdafaa edilmek 
ve lüzumu halinde, salâhiyettar bir tercümanın 
hizmet ve muavenetine mazhar olmak hakkını 
haiz olacaktır. Mumaileyh zilyet devlet tarafın
dan kablelmuhakeme vakti merhununda bu hak
kından haberdar kılınacaktır. 

Esir tarafından bir müdafaa vekili intihap edil
mediği takdirde devleti hamiye mumaileyhe bir 
müdafaa vekili tedarik edecektir. Zilyet devlet 
devleti hamiyenin talebi üzerine bu bapta müda
faa vekâletini ifaya salâhiyettar zevatın esamisini 
havi bir fihrist tevdi edecektir. 

Devleti hamiye mümessili davanın niyetinde 
mevcut ve hazır bulunmak hakkmı haiz olacaktır. 

Yalnız devletin selâmet ve emniyeti davanın 
rüyetinin harfiyen icrasını istilzam eylediği ahval 
bu kaideye istisna teşkil edeeektir. Zilyet devlet 
bu bapta devleti hamiyeyi keyfiyetten haberdar 
eyliyecektir. 

Madde 63 — 

Bir esiri harp hakkında ancak zilyet devlet 
kuvve i müsellehasma mensup zevatın hakkında 
hüküm veren ayni mahakim ayni usulü muhakeme 
dairesinde hüküm verilecektir. 

Madde — 64 

Her esiri harp zilyet devlet kuvvei müsellehası-
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na mensup eşhas gibi ayni suretle hakkında veri
len hüküm ve kararı temyiz etmek hakkını haiz 
olacaktır. 

Madde — 65 

Üserayi harbiye aleyhinde ita kılınan hüküm ve 
kararlar derakap devleti hamiyeye tebliğ kılınacak
tır. 

Madde — 66 

Şayet bir esiri harp aleyhinde idam cezası veril
diği takdirde mumaileyhin ordusunda hizmet ettiği 
devlete nakil ve isal kılınmak üzere derhal devleti 
hamiye mümessiline esiri harp tarafından irtikâp 
olunan mugayiri kanun hareketin ahval ve tabiatı 
hakkında tafsilâtı lâzimeyi havi bir tebliğname gön
derilecektir. 

Hükmü idam bu tebliğnamenin irsalinden lâakal 
üç aylık bir mühletin inkizasından mukaddem icra 
edilemiyeeektir. 

Madde — 67 

Hiç bir esiri harp bir hüküm ve karar netice
sinde veya diğer suretle işbu mukavelenamenin 42 
inci maddesi ahkâmının bahşettiği menafiden mah 
rum edilmiyecektir. 

Dördüncü bap 
Esaretin hitamı 

BÎRÎNCÎ KISIM 

Doğrudan doğruya memlekete iade veya 
bitaraf bir memlekette ikamet 

Madde — 68 

Muharipler vahim hasta ve ağır yaralı üserayi 
harbiyeyi kabili nakil bir hale getirdikten sonra 
rütbe ve miktarlarına bakılmaksızın mumaileyhimi 
memleketlerine iadeye mecbur tutulacaklardır. 

Muharipler doğrudan doğruya memleketlerine 
iade veyahut bitaraf bir memlekette muvakkaten 
ikameti müstelzim hastalık veya maluliyetleri ka
bil olduğu nisbette derhal aralarında bilitilâf tes-
bit edecekler ve bu itilâf akdolununcrya değin 
müttefik makamı tevsik ve hüccette işbu mukave
lenameye tezyil edilmiş olan numuneye imtisali 
hareket edeceklerdir. 

Madde — 69 

Muharibeyn daha iptidayi muhasamatta muh
telit etibba heyetleri tayin hususlarında itilâf ede
ceklerdir. 

Mezkûr heyetler biri zilyet devlet tarafından 
nasp ve tayin edilmek diğer ikisi bitaraf bir mem
lekete mensup bulunmak üzere üç azadan mürek
kep olacak ve bitaraf memlekete mensup hekimler
den birinin riyaseti tahtında bulunacaktır. Bu 
muhtelit etippa heyetleri mecruh ve hasta üserayi 
bilmüayene haklarında lâzım gelen mukarreratı 
ifa edeceklerdir. 

Bu heyetlerin mukarreratı ekseriyeti âra ile 
ittihaz olunacak ve en kısa mühlet zarfında mev
kii icraya konacaktır. 

Madde — 70 

Kamp tabibi bitaraflardan tayin ve irae olunan
lardan maada âtideki üserayi harbiye dahi doğru
dan doğruya vatanlarına iade veya bitaraf mem
leketlerde ikamet ettirilmek üzere 69 uncu mad
dede mezkûr muhtelit etibba heyetlerinin muaye
nesine arzolunacaktır. 

a) Bu bapta doğrudan doğruya kamp tabibine 
müracaatta bulunacak üsera, 

b) 43 üncü maddede zikri sabkat eden mute
metlerin gerek kendiliklerinden ve gerekse bizzat 
üseranın kendi talepleri üzerine, arz ve takdim 
eyliyecekleri üsera, 

c) Ordusunda hizmet eyledikleri devlet veya 
bu devlet tarafından mezun ve usulüne tevfikan 
tanınmış muavenet cemiyetleri tarafından teklif 
edilecek olan üsera, 

Madde — 71 

Kasten mecruh olanlar müstesna olmak üzere ça
lışırken kazaen mecruh ve malûl olanlar dahi va
tanlarına iade veya bitaraf memleketlerde muvak
katen ikamet hususunda ayni ahkâmdan müstefit 
olacaklardır. 

Madde — 72 

Muharipler muhasamatın , devamı müddetince 
saikai insaniyetle uzun müddet tahtı esarette kal
mış sağlam üserayi harbiyenin de doğrudan doğ
ruya vatanlarına iadeleri veya bitaraf memleket
lerde ikametleri hususunda itilâflar aktedebile-
ceklerdir, 
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Madde — 73 I 

Üserayi harbiyenin memleketlerine iade veya bi
taraf bir memlekete nakilleri masarifi zilyet devle-, 
tin hududundan itibaren mumaileyhimin ordusun
da hizmette bulundukları devlet tarafından tesviye 
olunacaktır. 

Madde — 74 

Memleketine iade kılınan hiç bir kimse muvaz
zaf bir hizmeti askeriyede kullanılamıyaeaktır. 

İKÎNCÎ KISIM 

Hitamı muhasamattaki terhis ve vatanlarına iade 

Madde — 75 

Muharipler mütareke mukavelenamesini karar
laştırdıkları vakit kaideten mezkûr mukavelenamede 
üserayi harbiyenin vatanlarına iadelerine müteal
lik ahkâm bulundurmıya mecburdurlar. Bu mu
kavelenameye hususu mezkûre dair ahkâm derç ve 
ithal edilmediği takdirde muharipler sür'ati müm
küne ile bu husus hakkında müzakereye girişecek
lerdir. Her halde sulhun akdinden sonra müddeti 
kalile zarfında üseranm vatanlarına iadeleri icra 
olunacaktır. 

Hukuku umumiyeye karşı bir cünha veya cina
yetle müttehimen takibatı cezaiye tahtında buluna
cak üserayi harbiye her halde icrayi muhakemeleri
nin hitamına değin ve aksi takdirde müddeti eezaiye-
lerinin ikmaline değin tevkif olunabileceklerdir. Hu
kuku umumiyeye karşı bir cünha veya cinayetle 
mahkum olanlar hakkında da ayni hal vakidir. 

Muharipler meyanında bilitilâf müteferrik ma
hallere dağılmış üseranm taharrisile vatanlarına 
iadeleri maksadile komisyonlar teşkil olunabilecek
tir. 

Beşinci bap I 
Üserayi harbiye vefiyatı 

Madde — 76 
* I 

Üserayi harbiyenin millî ordu askerlerile ayni 
şerait tahtında vasiyetnameleri ahz ve tanzimi 
kılınacaktır. j 

Vefatlarının ispat ve tasdikma müteallik evrak 
hususunda dahi keza ayni kaide caridir. 

Muharipler, hini esaretlerinde vefat eden üse-j 

I fayi harbiyenin kemali hürmet ve tazimle defne
dilmelerine ve mezarları üzerinde malûmatı lâzıme 
bulunmasına ve hürmet ve hüsnü muhafaza edilme
lerine nezaret edeceklerdir. 

Altıncı bap 
Üserayi harbiyeye ait muavenet ve istihbarat 

kalemleri 

• \ Madde — 77 

îptidayi muhasematta muharip devletlerden 
ve hatta kabul eylediği takdirde bitaraf devletler
den her biri arazilerinde üserayi harbiye hakkında 
resmî bir istihbarat kalemi tesis edeceklerdir. 

Muharip devletlerden her biri mümkün olduğu 
kadar en kısa bir mühlet zarfında ordular tarafın
dan ele geçirilen bütün üseranm hüviyetleri hak
kında elde ettiği bilcümle malûmatı vermek, alâ
kadar aileleri sür'atle keyfiyetten, haberdar etmek. 
fi lenin üseraya mektup yazabilmeleri için onlara 
lâzım gelen resmî adresi bildirmek hususlarında 
kendi istihbarat kalemlerini keyfiyetten haberdar 
edeceklerdir. 

İstihbarat kalemleri bu bilcümle malûmatı bir 
taraftan düveli hamiye ve diğer taraftan 79 uncu 
maddede mezkûr merkez istihbarat ajanslarile 
müstaceliyetle alâkadar devletlere isal ettirecek-. 
lerdir. 

Üserayi harbiyeye dair vuku bulacak bilcümle 
suallere cevap vermeğe memur olan istihbarat 
kalemleri üserayi mezkûreden her biri için şahsî 
birer fiş tesis ve burada vuku bulacak tebeddülat 
ve tahavvülâtı göz önünde bulundurmak için ait 
olduğu devairi muhtelif eden diğer malûmatla be
raber üseranm ikame olundukları mahaller, nakil 
ve tahvillerine, verdikleri söz üzerine serbest bıra
kıldıklarına, vatanlarına iade olunduklarına, fi
rarlarına, hastanede bulunduklarına, vefatlarına 

{dair her türlü malûmatı yadederler. 
Kalem bu fiş üzerine mümkün'olduğu nisbette 

ve 5 inci madde ahkâmına tebaiyet olunmak şartile 
alâkadar zatın künye numarasını, lâkabını, mahal 
ve tarihi tevellüdünü,rütbe ve ordudaki kıt'asını, 
pederinin lâkabını ve validesinin ismini ve bir 

I arıza vukuunda haberdar edilecek zatın adresini, 
paralarını, tarih ve mahalli esaretini, esiren bulun
duğu mahalli, vefatını mucip olan cerihalarım 
ve diğer malûmatı mühimmeyi kaydedecektir. 

Her bir esirin tayini hüviyetini teslim etmesi 



- 2 2 -
kabil bilcümle malûmatı cedideyi havi haftalık I 
listeler, alâkadar devletlere nakil ve isal oluna
caktır. 

Harp üserasının bu fişleri sulhun akdinden 
sonra hizmetinde bulundukları devlete teslim 
kılınacaktır. 

İstihbarat kalemi bundan maada vatanlarına 
iade ve söz vererek terhis edilmiş, firar veya vefat 
etmiş olan üserayi harbiye tarafından terkedilecek 
zate mahsus bilcümle eşyayi, esham ve tahvilâtı, 
muhaberatı, maaş cüzdanı, alâim hüviyeti ilâh.. 
derç ve alâkadar memleketlere isal etmeğe mec
burdur. 

Madde — 78 

Memleketlerinin kavaninine tabaan ve nizamına 
tevfikan fi'li şef kata delâlet ve tavassut maksadile 
teşekkül etmiş olan üseraya mahsus muavenet 
cemiyetlerinin kendileri ve usulüne tevfikan haizi 
itimat memurları muharipler tarafından icabatı 
askeriyenin hududu halinde, mesaii insaniyetkâ-
ranelerini muvaffakiyetle ifa etmeleri için, lâzım 
gelen teshilâta mazhar olacaklardır. Bu cemiyet
lerin murahhasları memurini askeriye tarafından 
emrolunacak idarî ve inzibatî bilcümle tedabire 
mutavaat ve inkiyat edeceklerine dair tahriren 
vukubulacak taahhütleri üzerine memurini mu-
mailehimin verecekleri şahsî ruhsatnamelerle kam
plarda ve hatta vatanlarına iade olunan üsraya 
yollardaki konaklarda iane tevzii için kabul oluna
bileceklerdir. 

Madde — 79 

Bitaraf bir memlekette üserayi harbiyeye mah
sus bir merkez istihbarat acentası vücuda getirile
cek, Beynelmilel Salibiahmer komitası lüzum gör
düğü takdirde böyle bir ac'entanın teşkilini alâ
kadar devletlere teklif edecektir. 

Bu acenta turuku resmiye ve hususiye vasıtasile 
istihsal edebildiği üserayi alâkadar edebilecek bil
cümle malûmatı derç ve teksife memur olacak ve 
bunları sür'ati mümküne ile üseranın vatanı asli
lerine veya hizmetinde bulundukları devlete nakil 
ve isal edeceklerdir. 

işbu ahkâm Beynelmilel SALtBlAHMER ko
mitesinin faaliyeti insaniyetkâranesini kasnı tahdit I 
edecek surette tefsir olunmıy a çaktır. 

Madde — 80 

istihbarat kalemleri posta hususunda liman rü
sumundan muaf ve 33 üncü maddede mezkûr diğer 
bilcümle muafiyetlerden müstefit olacaklardır. 

Yedinci bap 
Mukavelenamenin sivil ahaliden bazı sunufa tatbiki 

Madde — 81 

Muharipler, gazete muhabirleri, ordu bakkalları, 
müteahhitler gibi doğrudan doğruya kuvai müsel-
lâhaya mensup olmadıkları halde düşmanın yedi 
teshirine düşecek olan eşhasın tevkifinde bir faide 
memul eylediği takdirde mumaileyhin refakat et
tikleri kuvvei müsellâha memurini askeriyesinin 
tasdiknamei resmile mücehhez olmak şartile harp 
esiri muamelesi görmek hakkını haiz olacaklardır. 

Sekizinci bap 
Mukavelenamenin mevkii icraya vaz'ı 

BÎRİNCÎ KISIM 

Ahkâmı umumiye 

Madde — 82 

Tarafeyni âliyeyni âkideyn tarafından bilcümle 
ahvalde mukavelenamei hazıra ahkâmına riayet 
olunacaktır. 

Esnayi harpte muhariplerden biri mukavele
name âkillerinden olmadığı takdirde mukavele
nameye iştiraki olan muharipler arasında ahkâmı 
mecburiyyülittiba bulunacaktır. 

Madde — 83 

Tarafeyni âliyeyni âkideyn üserayi harbiye
ye ait bilcümle mesaii hakkında hususî bir surette 
tanzimini münasip görecekleri hususî mukaveleler 
akti salâhiyetini muhafaza ederler. 

Üserayi harbiye, balâdaki itilâfnameler veya 
muahhar itilâfnameler'ahkâmı sarihasma muga
yir olanlardan maada ve yahut muharip devlet
lerden biri veya diğeri tarafından tahtı zaptında 
bulunan üsera hakkında ayni veçhile ittihaz olun
muş daha müsait tedabirden maada ahvalde va
tanlarına iadelerinin hitamına değin işbu itilâf-
name ahkâmına tabi bulunacaklardır. 
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Her iki taraftan mukavelenamei hazıra ahkâ-1 

minin tatbikini temin ve balâda mezkûr mukave-
lâtı hususiyelerinin aktini teshil kasdile muha
ripler daha iptidayi muhasamatta üserayi harbiy-
yenin idaresile mükellef memurini hazıra mümes
sillerinin içtimalarına müsaade edebileceklerdir. 

Madde — 84 

Mukavelenamei hazıra ile evvelki maddede mez
kûr hususî mukavelenameleri metni mümkün ol
duğu nisbette üserayi harbiyyenin lisanı mader-
zadlerile bütün üseranın toplanıp istişare edebi
lecekleri yerlere talik ve ilân edilecektir. 

îşbu mukavelât metinleri, ilân olunan metne 
vukuf hasıl etmelerine imkân ve ihtimal olmıyan 
üseranın talepleri üzerine kendilerine tebliğ olu
nacaktır. 

Madde — 85 | 

Tarafeyni aliyeyni akıdeyn mukavelenamei 
haziranın tatbikini temin zimmında kabul edilme
lerine muvaffakıyyet hasıl olabilen kavanin ve 
talimat ile mukavelenamei haziranın sureti müter-
cimei resmiyyelerini îsviçre Federal meclisi vası-
tasile yekdiğerine tebliğ edeceklerdir. 

IKÎNOÎ KISIM 

Murakabe, teşkilât 

Madde — 86 

Tarafeyni aliyeyni âkideyn mukavelenamei ha
ziranın tamamii tatbikinin muhariplerin menafimi 
sıyanetle mükellef olan düveli hamiyenin imkânı 
iştirak ve muavenetlerile tahtı tekeffüle alınaca
ğını teslim ederler; bu hususta düveli hamiye, me
murini siyasiyelerinden maada bizzat kendi teba
alarından veya diğer bitaraf devletlerin tabaala-
rından murahhaslar tayin edebileceklerdir. Bu 
murahhaslar nezdinde vazife göreceklerin muhari
bin tasvip ve kabulüne arzolunacaklardır. 

Düveli hamiye mümessillerinin veya mazharı 
kabul olan murahhasların bilâ istisna üserayi har-
biyenin ithal olunduğu her yere gitmelerine mü
saade olunacaktır. Mumaileyhim üseranın işgal 
ettiği her bir tarafa girebilecekler ve kaidei umu
miye olarak kendilerile yalnızca bizzat veya bir 
tercüman vasıtasile görüşebileceklerdir. 

Muharipler mümkün olduğu kadar vasi bir | 

mikyasta düveli hamiye mümessillerinin veya maz
harı kabul olan murahhaslarının mesailerini teshil 
edeceklerdir. Memurini askeriye mumaileyhi
min ziyaretlerinden haberdar kılınacaklardır. 

Muharipler teftiş seyahatlerine bizzat üsera ile 
milletdaş olan zevatın dahi kabul olunması hakkın
da aralarında itilâf edebileceklerdir. 

Madde — 87 

Mukavelenamei hazıra ahkâmının tatbikatı hu
susunda muharipler arasında ihtilâf zuhuru takdi
rinde düveli hamiye imkân nisbetinde ihtilâfın 
hallinin hitamına değin tavassutu dostanede bulu
nacaklardır. 

Düveli hamiyeden her biri bu bapta alâkadar 
muhariplere bilhassa müşarüileyhimin mümessil
lerinin sureti münasebede intihap olunacak bitaraf 
bir devlet arazisinde toplanması teklifinde bulu
nabilecektir. Muharipler kendilerine bu hususta 
vukubulacak tekâlifi kabul ve icraya mecbur ola
caklardır. Aksi takdirde düveli hamiye bu içtimaa 
iştirak etmek üzere bitaraf bir devlete mensup ve 
yahut Beynelmilel Salibiahmer komitesi tarafından 
murahhas olarak tayin kılınmış bir zatı mezkûr 
devletlerin kabul ve tasviplerine arz ve teklif ede
cektir. 

Madde — 88 

Balâdaki ahkâm, Beynelmilel Salibiahmer komi
tesinin alâkadar muhariplerin hüsnü rizasile üse
rayi harbiyeyi himayeten sarf ve ibzal eyliyeceği 
faaliyeti insani yetkâraney e mani, teşkil edemiye-
cektir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Ahkâm ınihaiye 

Madde — 89 

29 temmuz 1899 veya 18 teşrinievvel 1907 deki 
muharebatı berriyeye ait kavanin ve adetâ Lâ Hey 
mukavelenamcsile bağlı olup işbu mukavelenameye 
de iştirak eden devletlerin arasındaki münasebatta, 
mukavelenamei hazıra mebhus Lâ Hey mukavelena
melerine müzeyyel talimatnamenin ikinci faslını 
itmam edecektir. 

Madde — 90 

27 temmuz 1929 tarihile yadolunacak olan müka-



velenamei hazıra 1 temmuz 1929 da Cenevre de ku
şat olunan, kongrede vekilleri bulunan memleketle
rin kâffesi namına 1930 senesi şubatının birinci gü
nüne kadar imza edilebilecektir. 

Madde — 91 

Mukaveleıiaınei hazıra sür'ati mümküne ile tas
dik edilecektir. 

Tasdiknameler Bernde tevdi kılınacaktır. 
Her tasdikname hüccetinin tevdiinde bir zabıt

name tanzim olunarak bunun bir sureti musadda-
kası isviçre hükümeti müttehidesi meclisi tarafın
dan mukavelenameyi namlarına imza ettiren ve ya
hut iltihaklarını bildiren umum memleketler hükü
metlerine tevdi kılınacaktır. 

Madde — 92 

Mukavelenamei hazıra akalli iki tasdikname hüc
cetinin tevdii tarihinden itibaren altı ay mürurun
da ınevkii icraya konacaktır. 

En nihayet, tarafeyni aliyeyni âkideyn tarafın
dan kendi tasdikname hüccetlerinin tevdiinden altı 
ay sonra mevkii icraya konacaktır. 

Madde — 93 

Mukavelei hazıra mevkii icraya vazolunduğu 
tarihten itibaren mukavelenamei mezkûre namla
rına imza edilmemiş olan memleketler namına vuku 
bulacak iltihak ve iştirake küşade bulunacaktır. 

Madde — 94 

Bu baptaki iltihak ve iştirakler tahriren İsviç
re Hükümeti müttehidesi meclisine bildirilecek ve 
tarihi vusullerinden altı ay sonra meri'yüliera 
olacaktır. 

İsviçre Hükümeti müttehidesi meclisi mukavele
nameye vazı imza veya iltihak ve iştiraklerini beyan 
eden hükümetleri diğer bütün memleketler hükü
metlerine tebliğ eyliyecektir. 

Madde — 95 

Muharip devletler tarafından muhasamata ipti-
dardan evvel veya sonra vuku bulacak tasdikna
melerin tevdi, veya iltihak ve iştiraklerin tebliği 
hali harp hasebile derhal mer'iyete girecektir. 
İsviçre Hükümeti müttehidesi meclisi hali harpteki 
devletlerden aldığı tasdikname veya iltihak ve | 

iştirak beyanatını en seri bir tarik ile tebliğ eyli
yecektir. 

Madde — 96 

Tarafeyni aliyeyni akideynden her biri mu
kavelenamei hazırayı feshetmekte muhtar olacak
tır. 

Bu mefsuhiyet isviçre Hükümeti müttehidesi 
meclisine vuku bulacak tahriri müracaattan ancak 
bir sene sonra mer 'i olacaktır. Meclisi mezkûr mef
suhiyet hakkındaki işbu beyanatı bilcümle tara
feyni aliyeyni akıdeyn hükümetlerine tebliğ ede
cektir. 

Mefsuhiyet ancak bu bapta tebliğde bulunmuş 
olan tarafı alîi akit hakkında mer'i olacaktır. 

Bundan maada bu mef suhiyeti fesheden dev
letin dahil bulunduğu bir muharebenin cereyanı 
esnasında mer'iyülicra olmayıp mukavelename 
böyle bir halde sulhun aktinden bir sene sonraya 
kadar mer'i olacaktır. 

Madde — 97 

Mukavelenamei haziranın bir sureti musadda-
kası isviçre Hükümeti müttehidesi meclisi delâ-
letile Cemiyeti akvam hazinei . evrakına tevdi 
kılınacaktır. Keza isviçre Hükümeti müttehidesi 
meclisine ihbar kılınacak olan tasdik, iltihak ve 
fesihnameler dahi meclisi müşarüileyha delâletile 
cemiyeti akvama tebliğ olunacaktır. 

Tasdikanlilmakal esamisi zirde münderiç mu
rahhaslar mukavelenamei hazırayı imza ederler. 

işbu mukavelename bin dokuz yüz yirmi dokuz 
senesi temmuzunun yirmi yedisinde cenevrede yal
nız bir nüsha olarak tanzim edilmiş olup bu nüs
ha isviçre Hükümeti müttehidesi mahzeni evrakın
da kalacak ve musaddak suretleri konferansa me-
duv memleketler hükümetlerine tevdi kılınacaktır. 

Senedi nihai 

Seferber ordulardaki yaralılarla hastaların 
ıslahı hali için 6 temmuz 1906 Cinevre mukavele
namesini tetkik ve tashih ve bir üserayi harbiye 
kanunnamesi tanzim etmek üzere isviçre ittihat 
meclisi tarafından celp ve davet olunan konferans 
1 temmuz 1929 dan 27 temmuza kadar Cinevre de 
X uncu ve XI inci beynelmilel salibiahmer konfe
ransları tarafından tetkik ve tasvip olunmuş iki 
mukavelename lâyihası esası üzerine ierayi müza
kere eyledi. 
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Zirde esamisi mezkûr murahhasları tayin eyle

miş olan isimleri sayılı memleketler konferansa 
iştirak ettiler: 

Konferansa İsviçre murahhası orta elçi M. Paul 
Dinichert tarafından riyaset edildi. 

Konferans iki komisyon teşkil etti. 
Cinevre mukavelenamesini tetkik ve tashiha 

memur olan birinci komisyona sefir Paul Dinichert, 
bir üserayi harbiye kanunnamesi tanzimine me
mur olan ikincisine sefir Heral Scave ius tarafın
dan riyaset edildi. İkinci komisyon birisi Cemahiri 
müttefikai Amerika murahhası sefir Hugh R. Wil-
son diğeri Büyük Britanya murahhası pek muhte
rem Sir Horace Rumbold tarafından riyaset olunan 
iki talî komisyona taksim olundu. Konferans salâ-
hiyettar murahhasların imzasına tabi olmak üzere 
bu günün tarihile müverrah biri seferber ordular-
daki yaralılarla hastaların ıslahı halleri için Cinevre 
mukavelenamesi diğeri üserayi harbiyeye edilecek 
muameleye dair mukavelename namlarile iki kıt 'a 
mukavelename tekarrür ettirdi. 

Bundan maada konferans zirdeki rey ve temen-
niyatı izhar eyledi. 

1 — Konferans düşman eline düşen büyük yara
lılarla ağır hastalar lehine misaferetlerinin nihaye
tine kadar teminatı cedide tekarrür ettirilip ettirile-
miyeceği meselesinin tetkik edilmesi temennisini 
ityan eylemiştir. 

2 — Konferans « Ordre Souverain de Mat » 
denilen Odre Souverain et militaire des hospitali-
ers de Saint - Jean de Jerusalem tarikatının bir 
talebi muvacehesinde seferber ordular nezdindeki 
muavenet cemiyetlerinin vaziyetini tanzim eden 
Cinevre mukavelenamesile takarrür etmiş ahkâ
mın bu tarikatın teşkilâtı milliyyesine dahi kabili 
tatbik olduğu zannındadır. 

Keza înkilteredeki Le grand prieure de Saint 
Jean de Jer. ve Almanyadaki (Johanniter) Ordre 
de Saint - Jean, Saint Georges ve sair memleket
lerdeki mümasil tarikatler de bu cümledendir. 

3 — Konferans Cinevre mukavelenamesine iş

tirak eden memleketlerin harp esnasında sıhhî 
tayyareler istimalinin bütün tafsilâtile tanzimi 
zımnında yakın bir atide Konferans halinde top
lanmaları arzusunu izhar eder. 

4 — Askerî üniformayı lâbis olmryan bilcümle 
sıhhiyyeler için hüviyet tasdiknamesi olarak yek
nesak bir modelin tetkik ve takarrür ettirilmesi 
hususunun m a k a m Cinevrede bulunan malzemei 
sıhhiyenin beynelmilel*' tevhidi ( standarisation ) 
komisyonuna sevk olunması temennisini izhar eder. 

5 — Konferans, millî salibiahmer cemiyetlerile gö
nüllü muavenet cemiyetlerine, milletler arasında 
husulü tesanüt hususunda muhavvel vazaifin 
ehemmiyetini bittasdik, sulh zamanında da Ce-
miyyatı mezkûrenin alelhusus tesisat, memurin 
ve müstahdemlerinin seyrü seferi ve malzemesi
nin sevk ve irsali ve fili muavenetlerinin icrasına 
ait hususatta icrayi faaliyetleri zımnında kavaidi 
mevzuai milliye tarafından kabul edilmiş olan 
en vasi, mikyasta kâffei suhulet ve serbestinin 
bahş edilmesi hususunu alenen şayanı arzu ve 
temenni addeder. 

6 — Konferans her iki komisyonun ittifakı âra 
ile vücuda getirdikleri mukarrerata bittesahüp 
muhariplerin bizzat kendi arazilerinde veya işgal 
ettikleri arazi dahilinde bulunan düşman millete 
mensup sivillerin ahvalile bunların himayesine 
müteallik beynelmilel bir mukavele akti zımnında 
tetkikatı arnikaya teşebbüs edilmesi arzusunu 
arz ve beyan eder. 

Tasdikan lilmekal murahhaslar işbu senedi 
nihaiyeyi imza ederler. 

îşbu mukavelename bin dokuz yüz yirmi dokuz 
senesi temmuzunun yirmi yedisinde Cinevrede yal
nız bir nüsha olarak tanzim edilmiş olup bu nüs
ha İsviçre hükümeti müttehidesi mahzeni evrakın
da kalacak ve musaddak suretleri Konferansa 
med'uv memleketler hükümetlerine tevdi kılına
caktır. 

Murahhasların imzalan 
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1929 SEMESÎ 2f TEMMUZ - HARP ÜSERASINA EDİLECEK MUAMELEYE MÜTEALLİK 

MUKAVELENAME ZEYLİ 

Esbabı sıhhiyedm dolayı üserayi harbiyenin bitaraf memleketlerde ikametine veya doğrudan 
doğruya memleketine iadesine dair itilâf numunesi 

1 — Doğrudan doğruya memleketlerine iade 
ve bitaraf memleketlerde ikameti mucip 

esasatı nuıdire 

A) Doğrudan doğruya memleketlerine iadeyi 
mucip esasatı müdire 

1— Keşif ve tahmini tıbbiye göre bir sene zar
fında şif ayap olması ihtimali ölmıyan ve müstelzimi 
tedavi bir halde bulunan ve kabiliyeti bedeniyeleri 
mühim derecede tenakus etmiş olan hastagân ve 
mecruhin 

2 — Gayri kabili şifa ve kabiliyeti akliye ve be
deniyeleri mühim derecede tenakus etmi solan has
tagân ve mecruhin 

3 — Şif ayap olup kabiliyeti akliye ve bedeniye
leri mühim derecede tenakus etmiş olan hastegân 
ve mecruhin doğrudan doğruya memleketlerine iade 
olunurlar. 

B) Bitaraf memleketlerde ikameti mucip esasatı 
anüdire : 

1 — Bil* sene zarfında şif ayap olması tahmin 
edilip bitaraf memleketlerdeki menabi ve fevait-
ten müstefit kılındıkları takdirde daha emin ve 
seri bir surette şif ayap olacak gibi görünen ve bizzat 
uzun bir müddetten beri esir bulunan hastagân ve 
mecruhin. 

2 — Keşif ve tahmini tibbiyeye nazaran sıhhati 
akliye ve bedeniyeleri esarette bulunmakla ciddî 
bir surette tahti tehditte olup halbuki bitaraf mem
leketlerde ikametleri takdirinde bu tehlikeden ma
sun kalmaları muhtemel üserayi harbiye bitaraf 
memleketlerde ikamet ettirilirler. 

C) Bitaraf memleketlerde ikamet etmekte olan
ların memleketlerine iadelerini mucip esasatı mü
dire: 

Zirdeki amıflara mensup ve bitaraf memleketler-j 
de ikamet etmekte bulunanlar memleketlerine ia
de olunurlar; 

1 — Ahvali sıhhiyeleri esbabı sıhhiyeden dolayı 
memleketlerine iadeleri lâzım gelenler sınıfına da
hil olanlarla bu derecede bulunanlar. 

2 — Şif ayap olupta kabiliyeti dimagiye ve bede
niyeleri mühim derecede tenakus etmiş olanlar. 

II — Doğrudaki doğruya memleketlerine iade 
veya bitaraf memleketlerde ikameti mucip 

esasatı hususiye 

A) Doğrudan doğruya memleketlerine iadeyi 
mucip esasatı hususiye: 

1 — Afatı uzviye hasebile bizzat veya vazife-
ten berveçhi âti tegayyürata duçar olan bilcümle 
üserayi harbiye: 

Ziyaı taraf, felç en az bir ayak veya ele münha
sır veya bir ayak veya elin ziyama muadil tegay-
yüratı mafsaliye veya diğer tegayyürat. 

2 — Ahvali, malûl denebilecek ve tıbben bir 
sene zarfında kabili şifa olmadığı tahmin edilen 
bilcümle mecruh veya meuf üserayi harbiye. 

3 — Ahvali, malûl denebilecek derecede ve tıb
ben bir sene zarfında kabili şifa olmadığı tah
min edilen bilcümle hasta üserayi harbiye. 

Bu sınıfa bilhassa şunlar dahildir: 
a) Tıbbî tahmine göre artık şif ayap olmaları 

ve yahut bitaraf memleketlerde tedavi ile mü
him derecede salâh kesbetmeleri mümkün olmı-
yan her hangi bir azanın müterakki tederrünleri. 
(les tubereuloses progressives) 

b ) Gayri kabili şifa emrazdan madut 
tederründen maada diğer âzai teneffüsiye 
afatı ( les affections non tufoercuİ«mseİ3 
des organes respiratories) (bilhassa zatülkasabatla 
müterafık (bronchite) veya gayri müterafık olan 
fazla derecede münteşir anfizemayi reevi, (emphyse-
me pulmonaire) tevessüi kasabat, (dilatation 
bronchiques ) vahim derecede daulbühür, (asthme 
gtfave) gazatla vuku bulan tesemmümat ilh.) 

c ) Âzayi devraniyenin vahim emrazı müzmine-
si (meselâ muavezası bozulmağa müsteit afatı 
dessamiyye, ( a^ection vaâviılaire.) şıgiafı dahilî 
ve harici kalp ve eviyenin nisbeten vahim emrazı 
( affections relativement graves du myo - carde, 
du pericarde et des vaisseaux ) ve bilhassa eviyei 
kebirenin gayri kabili ameliye ümmüddeleri ilâh...) 
( anevrismes inoperables des gros vaisseaux ). 

d) Âzayi hazmiyenin vahim emrazı müzminesi. 
( affections chroniques graves des organes dikes-
tifs). 

e) Âzayi bevliye ve tenasüliyenin emrazı müz-
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minei vahimesi, ( affectioı» <^roniqııes graves des 
organes urinaires et sexuels) ezcümle tam alâimi 
maraziy esile sabit bilcümle zatül kilyei müzmine 
vak'aları ( nephrites chroniques conîirmâes avee 
ssĞmioiogie complete) ve bilhassa zaten tagayyü-
ratı kalbiye ve viaiye mevcut bulunanlar (altlr-
;ations cardiaques et vasculaires ) ile zatül huveyza 
ve zatülmesanei müzmine ilâh... ( pyelites et cys-
tites chroniques). 

f) Cümlei asabiyei merkeziye ve muhitiyenin 
müzmin vahim hastalıkları ( les maladies chroni-
ques graves du systeme nerveu* cetnral etpârip-
bteriques) ezcümle vahim zafi asap ve ihtinakı ra
him, ( la neurasthenie et t'hysterie graves) gayri 
kabili inkâr bilcümle sar'a vakayii, ( epilepsie ) 
vahim Bazduv ( basedoıv) hastalığı ilâh... gibi. 

g) îkr gözün körlüğü (câcite) veyahut bir göz 
"kor olduğu halde diğer gözün kuvvei rüyeti göz
lükle badettashih birden aşağı olması. Badettashih 
iıiç olmazsa kuvvei rüyeti */, derecesine varmıyan 
rü'yet kuvvetinin tenakusu ("Anebe), iltihabı ku-
zahiye ve iltihabı kuzahiye ve meşime ilâh... ) ( gla-
ııcome, iritis, choroidite ete) bu sınıfa dahil diğer 
emrazı ayniye. 

h) Her iki tarafın asammiyeti (surditĞ) tam-
mesile sağlam kulak ancak bir metreden adi" sa-
dayi işidebildiği halde diğer kulağın asammiyeti 
tammesi. 

i) Nakabili ret ve inkâr bilcümle emrazı akliye 
(affecitions) (mentuls). 

k) Madeniyat ve diğer sebeplerle husule gelmiş 
vahim tesemmümatı müzmine (intoxication ehroin-
que) vak'aları ( tesemmümü üsrübi ve zeybakî 
( satiurnisme, hydrargyrisme) ve dai morfin, dai 
kokain daül küul ve ğaz ile vukubulan tesemmümat 
ilâh...) 

1 ) Vahim olmak şartile âzayi muharrikenin 
emrazı müzminesi zatülmafsali mügayyerül şekil, 
damla, serirî olarak kabili temyiz ve ispat 
tagayyüratla müterafik romatizma ) ( artherite 
def ormante, goutte, rhumatisme ) 

m) Müdahalei cerrahiyenin nisbeten selim ve 
marizm hayatı için tehlikeden azade olacağı tebey-
yün etmiyen bilcümle teşekkülâtı cedideyi habise. 
(ueophasmes malins) 

h) Kabili takdir tagayyüratı uzviye ile müte
rafik bilcümle marazi merzagi (malarie) vak'aları 
(kebet ve tahhalin mühim tahaccümü ve suülkınye 
illi.) (aupmentation du volume du foie de la rate 
<jachexie) 

0) Bitaraf memleketlerde ikametinde istitbabi 
tıbbî olmıyan tabiattaki emraaı cildiyei müzmine; 
vahime, (affectious cutanees chroniques prares) 

f*> Vahim vitamin oktanları (ayitamj«08) (beri
beri, pellegra, «daülhafn müzmin) (scorbute ehro-
niques) 
B) Bitaraf memleketlerde ikameti mucip esasatı 
hususiye. 

Berveçhi zir emraza duçar olan üserayi harbiye 
bitaraf memleketlerde ikamet ettirileceklerdir: 

1) Malûmatı hazırai tıbbiyeye nazaran bitaraf 
memleketlerde tatbik edilebilecek usullerle şifayap 
olabilecek veyahut ehemmiyetli bir surette salâh 
kesbedecek herhangi bir âza tederrününün (tuber-
culoses) bilcümle eşkâli (yüksek rakımlı ye*rler ve 
sanatoryom tedavileri ilh.) 

2) Doğrudan doğruya memleketlerine iadeyi 
müstelzem emraz tarafından veyahut sarahaten 
şifayap olmağa müsait emrazı haddeden olmıyan 
ve bir tedaviyi istilzam eden emrazı azayi teneffü-
siye, (affection des organes respiratoires) devra-
niye (circulatiores) hazmiye (digestifs) tenasülü 
bevliye, (yenito-urinaires) asabiye (nerveux) ve 
cihaz* muharrike (appareils locomoteur) ve cildiye 
(cutane) ile havasa müekkel aza emrazının muhte
lif şekilleri. (Bu bentte mezkûr emrazı bitaraf mem
leketlerde bulunan vesaiti devaiyenin tatbiki ile 
hali esarettekinden ziyade hakikati halde hasta için 
daha ey i bir şif a ihtimali mevcut bulunanlardır.) 

Üserayi harbiyedeki zafiyeti ruhiyelerle buna 
mümasil vakayı misillü esbabı mucibe ve müessiresi 
vakayii harbiye ve esaret olan ihtilâlatı asabiye hu
susî bir surette nazarı itibare alınmak mecburiye
tindedir. 

Usulü dairesinde tebeyyün eden bütün bu nevi
den olan vakayi vahime ile tabiati bünyeviyeleri 
doğrudan doğruya vatanlarına iadeyi müstelzim 
olmadığı müddetçe bitaraf memleketlerde ikamet 
edileceklerdir. 

Bitaraf memleketlerde üç ay ikametten sonra 
şifayap olamıyan harp esirleri ve yahut bu müd
detten sonra aşikâr bir surette şifayi kat'i tari-
kına girmiyen zafiyeti ruhiye vakayii vatanlarına 
iade olunacaklardır. 

3) Doğrudan doğruya vatanlarına iadelerini 
müstelzim olmıyacak ve yahut bundan edecekleri 
istifade pek ehemmiyetsiz bir derecede olup bita
raf memleketlerde hali esaretten daha ziyade eyi 
olmak ihtimal ve taliini izhar eden bilcümle mecru-
hiyet vakayiile afat ve netayiçleri. 



4) Usulü dairesinde tahakkuk etmiş olup bita
raf memleketlerde ikameti takdirinde bilhassa şi-
fai kaf iye daha müsait olması muhtemel bulunan 
ve şeriri bir surette tegayyüratı uzviye ibraz etmi-
yen bilcümle vakayii merzegiye (kebed ve tahhalin 
tehacümü müzminelerile suül - kmye ilh.) (Aug-
mentation de volume chronique du foie, de la rate, 
eachexi). 

5) Bitaraf memleketlerde şifayap olmak ümit 
ve ihtimali bilhassa daha müsait olan bilcümle va
kayii tesemmürniye (ve bilhassa gaza t, madeniyat 
ve şibih kaleviyat ile olanlar.) 

Berveçhi âti vakayi bitaraf memleketlerde ika
met ettirilmez. 

1) Usulü dairesinde tebeyyün eden bilcümle 
emrazı akliye vakayii. (affection mentales) 

2) Gayri kabili şifa olmakla maruf uzvî veya 
vazifevî bilcümle emrazı asabiye (bu iki sınıf em
raz, doğrudan doğruya vatanlarına iade hakkını 
bahşederler.) (affection nerveuses orğaniqus ou 
fonctionnelles) 

3) Müzmin ve vahim daül küul (atcolisme) 
4.) Kabili şevk ve nakil devirde bulunan bil-

eümle emrazı sariye (emrazı safiyei hadde, devrei 
ulâ ve saniyede daul efrenç, trahom, cüzzam ilh) 
(maladies infectieuses aigues syphilis primaire et 

jsecondaires, trahome, lepre). 

III — Mülâhazatı umumiye 
Balâda tesbit kılınan şerait sureti umumiyede 

mümkün olduğu mertebe bir fikri semahatle tefsir 
ve tatbik edilecektir. 

Tefsirdeki işbu fikri semahatkârane bilhassa 
vakayii harbiye ve bizzat esaret sebebile husule 
gelmiş ve yahut andan tevellüt etmiş emrazı asa
biye ve yahut zafiyatı ruhiye halatı (harp esirle
rinin zafiyeti ruhiyesi) ile her derecedeki tederrün 
vakayii hakkında tatbik olunacaktır. 

Kamp etibbasile muhtelif sıhhiye komisyonları
nın (II) numara tahtında zikir ve tadat edilen mi
saller meyanmda mezkûr olmıyan ve yahut mez
kûr olup ta tamamile tevafuk etmiyen bir takım 
vak'alar karşısında kalabilecekleri şüpheden va
restedir. Balâda zikir ve tadat kılınan misaller 
sırf numune olmak üzere verilmiş misallerden iba
ret olup biz«at hal ve şani icabı nakabili itiraz: 
olanlardan (bitirler) (amputation) sarfı nazar 
diğer vakayii cerrahiyeden mütevellit tegayyürat 
hakkında hususî numunelerden ibaret bir fihrist 
tanzimi müteassir olduğundan bu misaller mümasil 
bir fihrist vücuda getirilmiştir. 

Bu vakayii maraziyeyi havi bu yolda bir cetvel 
tanzimi tatbikatta mahzurdan salim olmadığını 
tecrübe göstermiştir. 

Zikredilen misallere tamamile tevafuk etmiyen 
bilcümle vakayi balâdaki esasatı müdire fikir ve 
ruhundan ilham alınarak hal ve tesviye kılınır. 

— - j » > > « • • 



Sıra No 109 
Türkiye Cumhuriyeti ite İtalya Krallığı arasında akit 
ve imza olunan konsolosluk mukavelesinin tasdik? 
hakkında 1/750 numaralı kanun lâyihası ve Hariciye 

Encümeni mazbatası 

T.C. 
Başvekâlet 18 - X - 1930 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı: 6/3529 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya* Krrallığt arasında akit ve imza olunan konsolosluk mukavelesi hah-
kmda Hariciye Vekâletince hazırlanan ve İcra. Vekilleri Heyetinin 8/X/1930 tarihli içtimaınâa Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı muhribe mazbatasile bİTİikte takdim olunmuştur. 

Muktazasmın ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasım rica ederim efendim. 
Başvekil 
îsmef 

Türkiye - İtalya konsolosluk mukavelenamesi esbabı m«eibe mazbatası 

Hükümetimiz; italya Kırallığı ile, konsolosluk münasebatının Devletler hukuku ve mütekabili
yet esaslarına müsteniden tesis edilmesi, konsolosluk memurlarının karşılıklı kabulleri kaideleri ve 
müstefit oldukları müsaadat ve masuniyetleri, bunların vazife ve salâhiyetlerini tayin gayesi ile 
Romada akit ve 9 eylûl 1929 tarihinde imza edilmiş olan "Konsolosluk mukavelenamesi,, ni yüksek 
tasvibinize arzeder. 

Konsolosluk memurlarının tayini mesailindeki ahkâm, Devletler hukukunun icap ettirdiği kava-
ide tamami ile mutabık ve ötedenberi kabul edilegelmiş ve diğer Devletlerle de aktedilmiş bulu
nan muahedattaki ahkâmın hemen hemen aynidir. Bu ahkâm da mütekabiliyet esasına riayet edil
miştir. Her iki taraf ülkelerinin konsolosluk tesisine müsaade olunmıyan kısımlarından gayri 
mahallerine yekdiğerinin meslekten veya fahrî başkonsolos, konsolos ve muavin konsoloslarını 
kabul edeceklerdir. 

Fahrî konsoloslar tayin edildikleri memleket tebaasından oldukları takdirde kabulleri, mensup 
oldukları Hükümetin kabul ve tasvibine diplomasi tariki ile arzolunacaktır. 

Konsolosluk memurlarının, iki âkit ülkesinde müstefit olacakları muafiyet, imtiyazat ve masuni
yetler Devletler hukukunun tayin ve tesbit ettiği kaideler ve muamelelere tevfik edilmiştir. 

Mukavelenamenin bu mevadı muhtevi faslında konsolosluk memurlarının konsolosluk binasına 
resmî günlerde bayrak çekmek ve mensup oldukları Devletin armasını talik hakkında,, konsoloshane 
resmî evrakının taarruzdan masuniyetine, askerî tekâliften ve bilâ vasıta şahsî vergiden muafiyet
lerine,. ilk tesisat eşyasının arma, bayrak ve resmî yazıhane levazımının gümrük resminden istisna
sına dair ahkâm mevcuttur. 

Konsoloslar salâhiyetleri dahilinde vazifei Tesmiyelerinin ifasına müteallik hususatta mahallî mah
kemelere tabi olmryacakiardjr. Sair hususatta hapse ait bazı kuyut tahtında ceza ve hukuk davala
rında diğer efrat gibi muamele göreceklerdir. 
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Konsolosluk memurlannın vazife ve salâhiyetlerine gelince: bunlar kendi vatandaşlarının hukuk 

ve menafimi korumağa ve anların kara ve deniz ticaretlerini himaye ve teşvik etmeğe salâhiyettar 
olacaklardır. Vatandaşlarının hukukî vesikalarını tanzim ve tasdika pasaport itasına ve vizesine. 
memleketleri efradının hizmeti askeriye ve muayenei sıhhiyelerine mütedair bilcümle evrakı tanzime 
ve memleketleri kanunlarınca mezun oldukları takdirde vatandaşları arasında nikâh aktine ve bun
ların doğum ve ölüm kay itlerini tescile mezundurlar. 

Aile haklan ve ehliyet maddelerinde : Konsoloslar memleketlerinin diğer âkit arazisinde 
ikamet eden tebaası üzerinde vesayet ve kayyımlık tesis edebilecekleri gibi işbu vesayet ve kay
yımların idaresine de nezaret edebileceklerdir. 

Vesayet ve kayyımlık tesisi, idaresi, nezareti, üzerinde vesayet ve kayyımlık tesisi lâzım gelecek 
şahsın mensup olduğu âkidin kanun ve nizamları ile tanzim olunacaktır. Âkitlerden birinin ülke
sinde diğer âkit tebaalarından biri hakkında vesayet ve kayyımlık tesisi işbu taraf kanunlarının 
zarurî kılacağı ahval zuhurunda mahallî makamlar o mahalde veya en yakında bulunan konsolosluk 
memurunu bilâ teahhür keyfiyetten haberdar edecektir. 

Konsolosluk memurları bu habere muttali olunca altı ay zarfında kendisini tayin eden âkidin 
kanununa tevfikan vesayet ve kayyımlık tesis edecek ve intihap edeceği vasiyi veya kayyımı 
mahallî makama bildirecektir. Hacir sebebi ile tesis edilecek bir vesayet ve kayyım
lık' mevzubahs olursa müddet bir sene olacak ve işbu müddet zarfında mahallî mahke
melerin kararı icabında hacri refeden karar mahallî makama ibraz edilecektir. Bu müddet 
zarfında konsolosluk memurları bu ahkâmı icra etmezler veya kayyımlık veya vesayet tesis et-
miyeceğini beyan eylerse mahallî makam t vesayet veya kayyımlığı kendi kanunlarına tevfikan te
sise, idareye ve nezarete bizzat tevessül edebileceklerdir. 

Mukavelenin işbu bahse ait bütün mevadında vatandaşlarımızın hukuku tamamile gözetilmiştir. 
Tereke meselesinde: Âkitlerden birinin tebaasının vefatı ile tereke açıldığı zaman konsoloslar va

tandaşlarına ait menkul emvale ait mesailde mahallî memurlarla teşriki, mesai edecekler, terekeyi 
bizzat veya vekilleri sıfatı ile temsil edeceklerdir. Miras hakkı ve terekenin taksimi mütevaffanm 
millî kanunlarına tabi olacaktır. 

Mütevaffanm gayri menkul mirasının taksimine teaallûk eden meseleler gayri menkulün kâin 
bulundukları memleket kanunlarına tabidir. 

Seyrisefain işlerinde: Konsoloslar kendi memleketlerine ait gemilerin bulundukları memleket 
limanında duhul ve huruçlarını temin ve teshil ve serbestçe limana girmek müsaadesini almış olan 
gemiye gidip dahilî işleri hakkında tahkikat icra ederler ve mürettebat arasındaki ihtilâfları halle
derler. 

Salâhiyettar kara memurları, lüzum görüldüğü ahvalde, memleketleri limanında bulunan ticaret 
gemilerinde tahkikat, taharriyat, haciz, tahtı tevkife alma, kablelhüküm tevkif, şahitler istimaı, bi ı? 
hükmü icra mevkiine koymak veyahut diğer bir resmî tazyik muamelesinde bulunmak gibi muamelâtı 
doğrudan doğruya yapabileceklerdir. 

Konsolosluk memurları millî bayraklarını taşıyan ticaret gemilerinde dahilî nizam ve asayişin 
muhafazası ile münhasiren mükellef bulunacaklardır. Gemi dahilindeki nizamsızlık umumî asayişi 
ihlâl edebilecek mahiyette olmadıkça veya bu nizamsızlığa memleket tabiiyetinde ahali veya gemi 
mürettebatından bulunmıyan kimseler karışmadıkça mahallî memurlar konsolosluk memurlarına veya 
bunların bulunmadığı yerlerde kaptanlara, taraflarından vaki olacak talep üzerine muavenette bulun
makla iktifa edeceklerdir. Gemirlerden kaçan mürettebatı, memleket tebaasından olmadıkça, tevkif 
ve gemiye sevk ve iade ettirebileceklerdir. 

Bu tevkif keyfiyetinin sureti tatbik ve icrası mukavelenamede münderiç ahkâm dairesinde vuku 
bulacaktır. 

Muahedenin deniz kazaları ve tahlisiye hususatı gibi seyrisefain faslında sair ahkâmı da bu bapta 
devletler arasında cari usul ve kaidelere muvafıktır. 

Muahedenameye lahika olarak imza olunan nihaî protokolda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
havaî seyrüsefer hususundaki 13 teşrinisani 1919 Paris beynelmilel iltihak ettiği veya havaî seyrü-
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sefer hususunda bir kanun neşir ve ısdar eylediği takdirde iki âkit, muhalif ahkâm mevcut olmadıkça, 
bahrî meselelerde konsolosların vazife ve salâhiyetlerini, nota teatisi suretile havaî seyrüsefer husu
suna da teşmil etmeği taahhüt eylemişlerdir. 

Bu mukavelename üç sene muteber olacaktır. 
Hükümetimiz, İtalya Kırallığı ile akit ve mezkûr Devletle münasebat ve rabıtalarımızı kuvvetlen

diren müteaddit mukavelelere ilâve eylediği bu mühim vesikayı da yüksek tetkikatınıza arz ve işbu 
mukavelenin Büyük Millet Meclisince kabul ve tasdikini istirham eder. 

Hariciye Encümeni mazbatası 

T.B. M. M. 
Hariciye Encümeni 

Esas No. 1/750 
Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Kırallığı arasında 9 eylül 1929 tarihinde Romada imza edilen 
konsolosluk mukavelenamesi ile merbutu protokolün tasdikine ait olup encümenimize havale edil
miş bulunan kanun lâyihası tetkik ve müzakere edildi. 

Konsolosların gerek tayinlerine gerek müstefit olacakları muafiyet imtiyazat ve masuniyetle
re ve gerek vazife ve salâhiyetlerine ait ahkâmdahukuku düvel kaidelerini ve mütekabiliyet şartını 
esas ittihaz eden bu mukavelename hututu umumiyesi itibarile emsalinin ayni olduğu görülerek 
encümenimizce de tasvip edilmiş ve kanun lâyihasının berayi tasdik Heyeti Celileye takdimine 
karar verilmiştir. 

Ha. En. Reisi 
Erzincan 

Saffet Ziya 

- Âza 
Samsun 

Nusrat Sadullah 

M. M. Kâ. 
Siirt Edirne 

Mahmut Zeki Mesut 

Âza 
Kocaeli 

î. Süreyya 

Âza 
Antalya 

S. Şevket 

Âza 
Mardin 

YaJcup Kadri 

Âza 
Bursa 
Münir 

Âza 
Sivas 

Necmeddin 

» 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Krallığı arasında 9 eylül 1929 tarihinde Romada 
imza edilmiş olan «konsolosluk mukavelename» si ve merbutu protokol kabul ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 -— İşbu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

MADDE 3 — İşbu kanunun icrasına Hariciye Vekili memurdur. . 
v 8/X/1930 

Bş. V. Ad.V. M. M. V. 
îsmet Yusuf Kemal M. Abdülîıalik 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Esat Zekâi Mustafa Şeref 

Da. V. 
Ş. Kaya 

S. 1. M. V. 
Dr. Refik 

Ha. V. V. 
- Ş. Kaya 

Ma.V. 
Ş. Saraçoğlu 

% 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İTALYA KIRATLIĞI ABASINDA MÜN'AKİ? KONSOLOSLUK 

MUKAVELENAMESİ 

Türkiye Reisicumhuru Hazretleri ve Haşmetlû İtalya Kiralı Hazretleri j^ti memleket aracındaki 
konsolosluk münasehatını umumî hukuku düvel ve mütekabiliyet «esaslarına müateniden -tesis ey
lemek ve bu maksatla konsolosluk memurlarının karşılıklı kabulleri kaidelerini, müstefit olduk-
lan müsaadat ve masuniyetleri ve bunların vazife ve sadâhiyetl^çini tayin «etmek iarzusile hir kon
solosluk mukavelenamesi aktini kararlaştırmışlar ve murahhasları olarak: 

Türkiye Reisicumhuru Hazretleri: 
İtalya Kiralı Hazretleri nezdinde Ĵ esvk.aJâde Murahhas ve Büyük Elçisi Suat Beyefendiyi j 

Haşmetlû İtalya Kiralı Hazretleri: 
Hükümet Reisi, Başvekil ve Nazır, Hariciye Nazırı Müsyü Benito Mussolmi Cenaplarını, 

tayin etmişlerdir. 
İşbu murahhaslar salâhiyetnamelerini tetkik ederek usulüne muvafık görmüşler ve aşağıdaki 

hususları kararlaştırmışlardır: 

Birinci bap 
Konsolosluk TOanjurtaa 

Madde — 1 

Yüksek Âkitlerden her biri kendi arazisinde kâin liman, şehir ve mahallere diğer âkidin ha? 
konsoloslarını, konsoloslarını ve muavin konsoloslarını kabul etmeği teahhtit eyler. Bu me
murlar aneslekten veyahut fahrî olabilirler. 

Yukarıda zikrolunan .derecelerdeki fahrî memurlar Yüksek Akitlerin tebaaları jneyftöj$dan inti
hap olunacaklardır. Rn fahrî memurlar jnemuriyetlerini ieıa edecekleri ,m*mleket tabiiyetinde bulun
dukları takdirde tayinlerinden evvel tebaası bulundukları Hükümetin muvafakati, diplomasi tariki 
ile, istihsal gidilecektir. 

Yüksek Âkitlerden her biri ülkesinin bazı mahallerinde veya kısımlarında konsolosluklar tesisine 
müsaade etmemek hakkını muhafaza eder. Maahaza bu kayit, diğer bilcümle Devletlere de şamil olma
dıkça âkitlerden birine tatbik edilemez. 

Madde — 2 

'Baş konsoloslar, konsoloslar ve muavin konsoloslar tayin beratlarını ibraz edecekler ve bulunduk
ları memlekette carî usul ve kaidelere göre mütekabilen tanınacak ve kabul edileceklerdir. 

Her konsolosluğun memuriyeti havzası sahası, yukarjda mezkûr memurlara: tayin edeoek.olan âkit 
tarafından tesbit edilecek ve diğer âkide tebliğ olunacaktır. Evvelce tesbit edilmiş olan memuriyet 
havzalarında sonradan yaprlacak tadilât için ayni muamele icra olunacaktır. 

Hiç i>ir konsolosluğun memuriyeti havzası sahası ülkenin konsolosluk tesisine müsaade olunmıyan 
mahalkajini veya kısımlarını ihtiva edemiyeeektir. 

Madde — 3 

Baş konsoloslar ve muavin konsoloslar bulundukları memlekette cari teamül ve kaidelere göre 
tesbit edilen usuller dairesinde kabul edilip tanındıktan sonra memuriyetleri havzası dahilinde vazife
lerini ifa edebileceklerdir. ğ 

Tayin beratlarının görülmesi üzerine mümkün olduğu kadar süratle îjxquatur veya diğer kabul 
vesikası alacaklardır. 

Hususî bir halde âkitlerden biri Exequatur veya bunların geri alınması lâzım geldiği mütalea-
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sMfta bufunurM btffiuü, takdir hakkı, yalnız kendisine ait olafc, sebeplerini diğer âkide tebliğ edecek 
ve ikinci şıkta, işbu tebliği; Exequatur veya sair kabul vesikasının geri alınmasından evvel icra eyli-
yeeefctir. 

Madde — 4 

Başkonsoloslar, konsoloslar ve muavin konsoloslar nezdinde bulundukları Devletin tebaası olmadık
ça memuriyetlerini icra edecekleri memleket Harie%erNazaretinden verilip sahibinin fotoğraf mı ve im
zasını mhtevi, resmî sıfatım mübeyyin olan ve kendisini mahallî makamlarına tavsiye eden hü
viyet varakasını '-hamil olacaklardır. 

Madde — 5 

jBaş rkenaalösiar, konsoloslar ve muavin konsolosların manii zuhurunda .veya g-a/bube^leri v̂ şya 
ölümleri halinde, maiyetlerinde bulunan memurlar, resmî statları evvelce alâkadar mahallî 
o&akamAanna bildirilmiş olmak şartile, mensup oldukları -Devletçe teshit edilmiş olan sıra dahi
linde Âmirlerinin vazifelerini vekâleten ifaya me#un olacaklardır. 

$v;veice usulü dairesinde haberdar .edilmiş olan mahallî .makamlar bunlara ?muzalıe»et ve mu
avenette bulunacak ve kendilerinin vekâleten vazife ifa ettikleri müddetçe bu mukavelename -muci
bince vekâlet eyledikleri memura bahşedilmiş olan muafiyetler, inıtiyazlar, masuniyetler, rhür*. 
metler ve o»ü»aadeiLerden istifade etmelerini temin eyliyeGefcleı>dir. 

Muvazzaf »epa fahrî bir baş konsolos, konsolos ve muavin konsolosun yerine veMlet için mu
ayyen bir memur mevcut olmaksızın ölümü halinde mahallî makamlar bir dost Devletin konsolos 
memurunun ve müteveffayi tayin eden âkit tebaasından iki kişinin muvacehesinde evraka derhal 
mühür vazına tevessül eyliyeeeklerdir. 

Mezkûr makamlar derakap müteveffanın mensup bulunduğu Devletin Büyük Elçiliğini Hari
ciye "Vekâleti vasıtasile haberdar edecekler ve bu hususta tanzim eyliyecekleri zabıt varakasının 
bir nüshasmı göndereceklerdir.. 

Mühürlerin fekki mahallî makamlar htızurunda konsolosun halefi veya konsoloshanenin meri* 
snp olduğu Devlet tarafından mansup her hangi bir diplomasi veya konsolosluk memuru tarafından 
yapılacaktır. 

İkinci itap 
I&mfcOİosliKk memurlarına ait müaaadat ve masuniyetler 

Madde—# 
Baş konsoloslar, konsoloslar ve muavin konsoloslar daire veya kançılaryalarının bulunduğu 

binaya kendilerini tayin eden âkidin armasını, konsolosluğun resmî sıfatını gösteren bir levha 
ile birlikte vazedebileceklerdir. Bunlar mezkûr bina Üzerine kendi memleketlerinin umumî mera
sim günlerinde ve mutat diğer hallerde millî bayrağı çekebileceklerdir, bu haricî alâmetlerin hiç 
te mkit melce hakkı tteşkil <eder mahiyette tefsir <edilemiyeeejği rmuka*re»edk:, bu alametler .konso-
löshane binasını iraeye hikmet edecektir. 

Baş feonsaloslar, kongoUftUr v,e muavin konsökelar »esmî .vadelerini iftt reyledikkri bilcümle 
hallerde hususile kendilerini tayin eden hükümeti temsil eyledikleri zaman resmî mevjrilemnin icap 
ettirdiği hürmetlere mazhar olacaklardır. 

Madde — 7 

Konsoloshanenin resmî hizmetleri için kullanılan odaların kâffeai ve konsoloshane,evrateenın j^s'ma 
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bilhassa ayrılan mahal taarruzdan macundur. Bu odalar ve mezkûr mahal konsolosluk memurunun 
şahsî ikametine tahsis edilmiş olan odalardan tamamile ayrı 'olacak ve başka suretle istimal edilmiye-
cektir. Bunlar, hiç bir veçhile melce olarak kullanılmıyacaktır. Mahallî makamlar hiç bir vesile ile 
bu evrakı teşkil eden kâğıtları muayene ve müsadere edemezler. Bu kâğıtlar konsolosun şahsî evra
kından^ ve fahrî konsolosun icra edebileceği ticaret ve sanayie ait defterler ve kâğıtlardan tamamile, 
ayrı bulunacaklardır. , 

Madde— 8 

Meslek memuru olan baş konsoloslar, konsoloslar ve muavin konsoloslar ile meslek memuru olan 
kançılarlar, kâtipler, kâtip - tercümanlar diğer âkidin ülkesinde her türlü istimval, şahsî mükellefiyet 
ve askerî ibate gibi bilcümle mükellefiyetlerden muaf placaklardır. Bu muafiyet salifüzzikir konsolos 
memurlarının bulundukları memlekette mutasarrıf oldukları gayri menkul emvale, işbu binalar 
konsolosluk hizmetine tahsis edilmedikçe veya mezkûr memurlar tarafından ikametgâh olarak 
kullanılmadıkça, şamil olmıyacaktır. 

Bundan maada işbu memurlar, gayri menkul emvale tasarruf hasebile matruh olmadıkça veya 
memurların ikamet ettikleri memlekette kullanılmış bir sermayenin faizleri üzerine mevzu bulunma
dıkça, DeVlet tarafından veya memleket hukuku âmmesine nazaran teessüs etmiş diğer bir heyet 
tarafından tarhedilmis bilcümle bilâ vasıta vergilerden menkul emval, ziynet vergilerinden, aynî veya 
şahsî vergilerden muaf olacaklardır. 

Fahrî konsolosluk memurları, bulundukları memleket tebaasından olsalar bile, yalnız kançılarya 
kalemlerine ve evrakına tahsis edilmiş mahaller için istimvalden ve askerî ibateden muaf olacak
lardır. 

Madde — 9 

Meslekten baş konsoloslar, konsoloslar ve muavin konsoloslar ile bilcümle konsolosluk memurları 
memuriyetlerine ilk defa muvasalatlerinde veya anı takip eden üç ay zarfında kendilerine ve aileleri 
efradına ait menkul emval, melbüsat, eşya ve üsası beytiyeyi muayene ettirilmek şartile resim ver
meksizin ithal etmeğe mezundurlar. Bu muafiyet istihlâk eşyasına tatbik olunmaz. 

Bu üç aylık müddet zarfında konsolosluk memurunun tabi olduğu diplomatik makam tarafından 
verilecek sebebe müstenit malûmat üzerine ve başka bir merasim ve muameleye lüzum kalmaksizın 
mezkûr üç aylık müddet, menkul emvalini ve şahsî eşyasını tabiî şerait dairesinde getirmesi için 
konsolosluk memuruna hakikaten muktazi zaman nisbetine temdit olunacaktır. Maahaza bu temdit 
üç aylık yeni bir müddeti tecavüz edemiyeeektir. 

Bundan maada, iki yüksek âkit taraftan her biri baş konsoloslar, konsoloslar ve muavin konso
losların adreslerine gönderilen bayrak, üniforma, arma, kayit defterleri, başlıklı kâğıtlar, koçanlı 
defterler, pasaportlar, şehadetnameler, pullar, umumî vesaik, kasa ve yazı makineleri de dahil olduğu 
halde diğer bilcümle yazıhane kırtasiye levazımının bilâ resim imrarına müsaade etmeği taahhüt 
eylerler. 

Madde — 10 

Konsolosluk memurlarının ikametine tahsis edilmiş olup ta iki yüksek âkitten birinin malı bulunan 
binalar veya mahaller Devlet tarafından veya memleket hukuku âmmesine nazaran teessüs etmiş di
ğer bir heyet tarafından mevzu ve işbu gayri menkul emval veya onların varidatı üzerine matruh 
vergilerden muaftır. 

Madde — 11 

Baş konsoloslar, konsoloslar ve muavin konsoloslar memuriyetlerinden mütevellit efalden dolayı 
bulunduktan memleket mahkemeleri tarafından muhakeme olunamazlar, 
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İşbu mukavelenamede münderiç imtiyaz ve muafiyetler müstesna olmak üzere konsolosluk reisle

ri ve diğer konsolosluk memurları gerek hukuk gerek ceza davalarında mahallî tebaa ile ayni 
şerait dairesinde, bulundukları memleket mahkemelerinin hakkı kazasına tabi olacaktır. 

Madde — 12 

Hukuk ve ticaret davalarından, meslekten olan başkonsoloslar, konsoloslar ve muavin konsoloslar 
ve kançılarlar gerek icraî gerek ihtiyatî tedbir olmak üzjere hapis ile tazyik olunmıyacaklardır. 

Yukarıda zikrölunan memurlar mahallî kanunlar mucibince asgarî üç sene hapis cezasını istil
zam eden bir cürüm mevzubahs olmadıkça kablelhüküm hapis veya tevkif edilemiyeceklerdir. 

Şayet bunlardan biri tevkif veya diğer suretle takip olunmuş ise memleketin elçiliğine diğer âkit 
Hükümet tarafından derhal malûmat verilecektir. 

•' " ' Madde — 13 

Konsolosluk memurları, adliye makamlarının daveti üzerine şahit sıfatile mahkemelerde isticvap 
olunacaklardır. \ .-;.= 

Meslekten olan konsolosluk reisleri vazifeleri icabatmdan mütevellit bir manileri zuhurun
da adliye makamı tarafından tesbit edilen müddet zarfında konsolosluk binasında şehadet 
edebileceklerdir. Bu takdirde isticvap mahallî kanunları ile derpiş edilen şekillere göre vuku bu
lacak, ve mazbatası da bu şekillere göre tanzim edilecektir. * 

Konsolosluk memurları vazifelerinin icrasına taallûk eden bilcümle ef'al hakkında şehadetten 
imtina edebileceklerdir. -

Madde — 14 

Bundan maada yüksek âkitlerden her birinin konsolosluk memurları, diğer âkit arazisinde, müte
kabiliyet şartile, ayni mahiyette, ayni mevkii işgal eden üçüncü bir devlet konsolos memurlarının 
malik oldukları müsaadat ve masuniyetlerin aynından işbu üçüncü devlet memurları müstefit olduk
ları müddetçe istif ade ederler. 

u Yüksek âkitlerden hiç birinin kendi konsolosluk memurları lehine diğer âkit konsolosluk memurla
rına kendiliğinden bahşedilmiş olan müsaadat veya masuniyetlerden başka veya daha vasi müsaadat 
ve masuniyetler talebi için üçüncü bir devlet ile aktolunan bir mukaveleden mütehassıl istifadeyi 
ileri süremiyeceği aralarında'takarrür etmiştir. 

* Madde — 15 

Baş konsoloslukları, konsoloslukları ve muavin konsoloslukları vekâleten idare eden memurlar, umu
ru vekâleten idare ettikleri müddet zarf mda,makam sahibi hakkında, tanman bilcümle müsaadat ve 
masuniyetlerden istifade edeceklerdir. 

Üçüncü bap • 
Konsolosların vazifeleri 

Madde — 16 

Baş konsoloslar, konsoloslar ve muavin konsoloslar temsil eyledikleri memleket tebaasının me
nafi ve hukukunu muhafaza ve bahusus işbu tebaanın ticaretini ve seyrisef ain işlerim himaye ve 
teşvik etmeğe mezundurlar. 

Mumaileyhim memuriyetlerinin icrası esnasında memuriyetleri havzası dahilindeki idarî ma
kamlara müracaat ve iki âkit arasında meri muahedeleri ve mukavelenameleri veya hukuku düve-



1in umumî esaslarını muhil her husustan dolayı işbu makamlar nezdinde müddeiyatta bulunabilir
ler. 

Madde — 17 

Baş konsoloslar, konsoloslar, muavin konsoloslar ve kançılarlar memleketleri kanun ve nizam-
larile mezun oldukları derecede atideki haklan haiz olacaklardır. 

1 - Kendilerini tayin eden. âkit tebaasından olan tüccar veya sair efrat, kaptanlar, gemi mü
rettebatı veya bu gemilerin yolcuları tarafından vaki olabilecek beyanatı gerek daire, kançılarya 
veya ikametgâhlarında gerek alâkadarların ikametgâhında veya memleketlerinin ticaret gemilerin
de istimal etmek, 

2 - Memleketleri tebaasının vaziyetlerine müteallik ahkâmı tanzim, tevsik veya tasdik etmek, 
3 - Münhasıran, kendilerini tayin eden âkidin ülkesinde kâin emvale ve görülecek ve yapı

lacak işlere ait olmak şartile bilcümle akitleri ve mukaveleleri, bunların sadır olduğu şahısların ve
ya bunları aktedenlerin, tabiiyeti ne olursa olsun, tanzim, tevsik veya tasdik etmek, 

4 - Gemilerin satılması, deniz ödüncü, terhin, taife kaydına müteallik mukaveleleri ve kezalik 
seyrüsefer icrasına muktazi diğer bilcümle mukaveleleri tanzim ve teseii etmek, 

5 - Kendilerini tayin eden devletin talimatına tevfikan pasaport ve diğer bütün resmî vesaiki ita 
etmek ve vize vermek, 

6 - Temsil eyledikleri devletin tabiiyetindeki kura efradının askerî hizmet ve sıhhî muayenelerine 
ait bilcümle muamelâtı ifa etmek, 

7 - Kendi memleketleri makamlarından veya memurlarmdan sadır olan her nevi evrak ve vesaiki 
tercüme etmek ve tercümelerini tasdik eylemek, 

8 - Mensup oldukları devlet kanunlarına göre ve bilhassa içtimaî basiret kanunlarının tatbiki ile 
tarik bedelini ve istihkak sahiplerine tahsis olunan irat ve tazminat bedelini ahzetmek, 

Konsolosluk memurlarına tanınan yukarıda mezkûr hakkın bulundukları memleket için hiç bir taah
hüdü tazammun edemiyeceği mukarrerdir. 

Baş, konsoloslar, konsoloslar ve muavin, konsoloslar tarafından tanzim, tevsik veya tasdik edilen 
ve bunların mühürlerile tahtim, olunan akitler ve mukavelelerin kâffesi kezalik bunların yine işbu 
konsolos memurları tarafından mühürlenerek aslına mutabık oldukları tasdik olunan suretleri, hulâ
saları veya tercümeleri, bu memurların bulundukları memlekette işbu memleketin resmî memuru 
tarafından tanzim, sıhhati veya aslına mutabakatı tevsik veya tasdik edilmiş gibi resmî mahiyeti 
ve ayni kıymeti kuvvei müsbiteyi haiz olacaklardır. Yukarıda zikri geçen kıymet ve kuvvei müsbite yal
nız şekle ait olup âkidin veya mukavelenamenin esasına ve icra kuvvetine şamil olmaz. Maalıaza işbu akit
ler veya diğer bütün vesikalar bu memlekette icrat olunacak işleri istihdaf ettiklerine göre memleket 
kanunu ile talep edilen damga resimlerine ve diğer vergilere, kezalik işbu memlekette bu hususa 
müteallik bilcümle eşkâl ve merasime tabi olacaklardır. 

Akitlerin konsoloshanelerinden birinin kançılaryasından tescil edilmiş olan bir resmî varakanın 
mevsukıyeti ve musaddak sureti hakkında ve yukarıda bahsi geçen suretlerin, hulâsalarm veya tercü
melerin mevsukıyeti ve sıhhati hakkında bir şüphe hasıl olduğu takdirde bunların asıllarile mukabe
lesini talep edecek olan alâkadarın bu talebi reddedilecek ve mumaileyh lüzum görürse işbu mukabe
lede hazır bulunabilecektir. * 

Madde — 18 

Baş konsoloslar, konsoloslar ve muavin konsoloslar ile diplomasi mümessilleri memleketleri kanun 
ve nizamları ile mezun iseler tebaalarının, evlenme işlerini yapabileceklerdir. 

Müstakbel karı kocadan biri diğer âkit tebaasından bulunduğu takdirdeki evlenmelerde işbu ah
kâm tatbik olunmaz. ' -

Yukarıda bahsedilen konsolosluk memurları ve diplomasi mümessilleri zikri geçen evlenmeleri bu
lundukları memleket makamlarına mümkün olduğu kadar sür'atle bildireceklerdir. 



Madde — 19 

Başkonsoloslar, konsoloslar ve muavin konsoloslar ile diplomasi mümessilleri memleketlerinin ka
nun ve nizamlarile tayin edilen şekiller dairesinde tebaalarının doğum ilmühaberlerini ve ölüm ilmü
haberlerini tanzim hakkını haizdirler. 

Konsolosluk memurları, kezalik mahallî makamlar, işbu konsolosluk memurlarının tabiiyetine men
sup şahısların doğum ve ölüm vak 'alarmı azamî bir aylık müddet zarfında mütckabilen yekdiğerine 
tebliğ edeceklerdir. 

Birinci fasıl 

Vesayet ve kayyımlık 

Madde — 20 

Âkitlerden her birinin başkonsolosları, konsolosları ve muavin konsolosları aile haklan ve eh
liyet maddelerinde memleketlerinin diğer âkit arazisinde ikamet eden tebaası üzerinde vesayet ve kay
yımlık tesis edebilecekleri gibi işbu vesayet ve kayyımlıkların idaresine de nezaret eyliyebileceklerdir. 
Bunlar, işbu vazifelerinin icrasında aşağıdaki ahkâma tabi olacaklardır, 

I. - Vesayet ve kayyımlık tesisi, idaresi ve nezareti, üzerinde vesayet ve kayyımlık tesisi lâzım gele
cek şahsın mensup olduğu âkidin kanun ve nizamlarile tanzim olunacaktır. 

II . - Âkitlerden birinin ülkesinde diğer âkit tebaalarından biri hakkında vesayet veya kayyımlık 
tesisini işbu taraf kanunlarının zarurî kılacağı ahval zuhura geldiği takdirde mahallî makamlar o ma
halde veya en yakında bulunan konsolosluk memurunu bilâ teaMıur keyfiyetten haberdar edecektir. 

III . - Konsolosluk memuru ikinci bentte bahsedilen ihbara muttali olduğu günden itibaren altı 
ay zarfında kendisini tayin eden âkidin kanununa tevfikan vesayet ve kayyımlık tesis edecek ve inti
hap ettiği vasiyi veya kayyımı mahallî makama bildirecektir. Hacir scbebile tesis edilecek bir vesa
yet veya kayyımlık mevzubahs olursa, müddet bir sene olacak ve işbu müddet zarfında mahallî mah
kemelerinin kararı - icabında hacri refeden karar - mahallî makama ibraz edilecektir. 

Konsolosluk memuru birinci bent ahkâmına o bentte mezkûr müddetler zarfında ittiba etmemiş ise 
veya vesayet veya kayyımlık tesis etmiyeceğini beyan eylerse mahallî makam vesayet veya kayyımlığı 
kendi kanunlarına tevfikan tesise, idareye ve nezarete bizzat tevessül edebilecektir. 

2 inci bentte mezkûr ahvalde mahallî makam tarafından ittihaz olunan tedbirler konsolosluk me
muru birinci bent ahkâmına riayet eder etmez reff olunacaktır. 

IV. - Konsolosluk memuru tarafından tesis olunan vesayet ve kayyımlık, küçük veya ehliyetsizin 
şahsına, menkul ve gayri menkul mallarının umumuna bihakkın şamildir. 

Şurası mukarrerdir ki küçük veya ehliyetsizin gayri menkul mallarının idaresi ve ahare ferağı 
hususunda evvelki bentlere nazaran tayin edilen vasi veya kayyım işbu malların kâiîı bulunduğu 
memleket kanunlarına tabi olacaktır. 

V. - Vesayet veya kayyımlık tesisi için müktazi müddet zarfında konsolosluk memuru, küçük 
veya ehliyetsizin şahsına ve mallarının umumuna müteallik vasi veya kayyım vazifelerini muvakkat 
surette bizzat ifa edebilecektir. 

VI. - Konsolosluk memuru salâhiyeti dairesinde vesayet veya kayyımlık tesis ettiği takdirde bulun
duğu ülke kanunlarınca tayin olunan neşrü ilân muamelesinin istikmaline tevessül edecektir. 
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İkinci fasıl 

Miras 

Madde — 21 

Yüksek âkitlerden birinin diğer âkit ülkesinde bulunan tebaalarına ait menkul emval terekeleri 
hususunda müteveffanın memleketi baş konsolosları, konsolosları ve muavin konsolosları aşağıda
ki vazifeleri haiz olacaklardır: 

I - Yüksek Âkitlerden birinin tebaasının diğer âkit ülkesinde vefatı vukuunda mahallî makam
lar oradaki konsolosluk memuruna veya en yakın konsolosluk memuruna keyfiyeti ihbar edecek
lerdir. 

Konsolosluk memurları da daha evvel haberdar oldukları takdirde mahallî makamlara ayni su
rette ihbar edeceklerdir. 

Mahallî makamlar konsolosluk memurlarına yukarıki bentte münderiç. ihbarda bulunmakla be
raber ölüm ilmühaberi gönderecek ve mirasçılar, onların ikametgâhlarına ve vasiyet ahkâmının 
mevcudiyetine dair her ne malûmatları varsa bildireceklerdir. 

II - Müteveffanın memleketi baş konsolosları,. konsolosları ve muavin konsolosları müteveffa 
- ne vasiyette bulunmuş ve ne de vasiyeti tenfiz memurları tayin eylememiş olduğu ve gerek ne

sepleri sahih, gayri sahih veya vasiyetname ile mansup hak sahipleri küçük, ehliyetsiz veya gaip 
bulunduğu veya mirasa hakkı olanlar arasında bir ihtilâf zuhur ettiği veya tayin edilmiş olan 
vasiyeti tenfiz memurları mirasın açıldığı mahalde bulunmadıkları takdirde, keyfiyetten zamanın
da mahallî salâhiyettar makamları haberdar ettikten sonra gerek şahsen gerek bir vekil vasıtasile, 
memleketlerinin kanun ve nizamlarına tevfikan gerek resen gerek alâkadarların talebi üzerine te
rekeye mühür vazına salâhiyettar olacaklardır. 

Mahallî makamlar mühür vazında hazır bulunmak, kendi mühürlerini de basmak hakkını haiz
dirler ; bunlar kanunen muayyen olan zamanda hazır bulunmamış oldukları takdirde kendi mühürle
rini konsolosluk memurlarının mühürlerile çaprazlama bir vaziyette basacaklardır. 

Konsolosluk memurlarile mahallî makamlar tarafından konulan mühürler mahallî makamların 
iştiraki olmaksızın fekkedilmiyecektir. İşbu mahallî makamlar konsolosluk memurları tarafından lâa-
kal 48 saat evvel kendilerine vaki olan davete icabet etmemiş oldukları takdirde konsolosluk memuru mü-
hürün fekkine bizzat tevessül edebilecektir. Badehu bu memur, davete icabet ederse, mahallî makamlar 
huzurunda terekenin bir defterini tanzim edecektir. Mahallî makamlar, huzurlarında tanzim edilmiş 
olan zabıt varakasını husus için her hangi bir masraf veya resim talep eylemeksizin konsolosluk me-
murile birlikte imza edeceklerdir. Mahallî memurlar davete icabet etmemişlerse, konsolosluk memuru tu
tulan defterin aslına mutabakatı tasdik edilmiş bir suretini işbu defterin tanziminin hitamından itibaren 
sekiz gün müddet zarfında kendilerine tevdi edecektir. 

I I I — Terekenin alacaklıları veya tereke üzerinde veraset veya vasiyet cihetinden müddeiyatı 
olan tebaa varsa bunlar, konsolosluk memuruna keyfiyeti ihbar ve ikinci bent ahkâmına tevfikan 
mühür vazına tevessül olunmasını talep edebileceklerdir. 

Bu talep mahallî hukuk muhakemeleri usulü kanununda ilâmların tebliği için tayin edilen uzaklık 
müddetleri icabı takdirinde ilâve edilmek üzere azamî 12 saat zarfında intaç edilmediği takdirde 
mahallî makamlar, memleket kanunlarına tevfikan terekeye mühür vaz'ına salâhiyettar olacaklar
dır. Konsolosluk memuru kendi mühürlerini mahallî makamlarının mühürlerile çaprazlama vazede
bileceklerdir. Mahallî makamlar veya konsolosluk memuru mühür fekkinin veya defter tanziminin 
müştereken icrasını talep ve zabıt varakasının müştereken imzasını talep edebileceklerdir. Konsolos
luk memuru, veya mahallî makamlar, mahallî hukuk muhakemeleri usulü kanununda ilâmların teb
liği için tayin edilen uzaklık müddetleri icabı takdirinde ilâve edilmek üzere azamî 48 saat evvel 
vaki olacak bir davet üzerine ispati vücut etmiyecek olurlarsa; en evvel gelen memur veya makam 
mühür fekkine ve defterin tutulmasına tevessül edebilecektir. Defterin aslına mutabakatı musaddak 
bir sureti halin icabına göre konsolosluk memuruna veya mahallî makamına verilecektir. 
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IV - Konsolosluk memuru; lüzumu halinde, mirasın açılması ve alakadarların celbi için memleke

tin kanunlarına veya mahallî teamüllere tevfikan ilânatta bulunacak ve bu ilânatı mahajlî makama 
tebliğ edecektir. Mahallî makam da mümasil ilâhatta bulunabilecektir. 

V - Konsolosluk memuru ikinci ve üçüncü bentlerde muharrer ahvalde terekenin mürekkep bulundu -
ğiı kâffei mevadî ve bu meyanda müteveffanın efrat, bankalar, sigorta şirketleri, resmî sandikler ilâh. veya 
mahallî makamlar yedinde bulunabilecek evrakı ve bilhassa mevcut vasiyetnamesini, bunların iade 
ve tesellümünü müteveffanın talep edebileceği şartlar dahilinde tesellüm hakkını haiz olacaktır. Te
reke emvalinin kâffesi veya bir kısmı haciz ve sökestreye tabi bulunursa haciz veya sökstre reffedil
medikçe konsolosluk memuru mezkûr emvale vaziyet edemiyeeektir. 

Mühür vaz'ı, defter tanzimi ve tasfiye esnasında tereke emvali üzerinde bir haciz veya sökestre 
vazedilmişse ana müteallik kararname haciz veya vaziyet edilmiş emvalin mevdu bulunduğu konsolos
luk memuruna tebliğ edilecektir ve bu memur haciz veya sekestre edilen emvalin vaziulyedi olacaktır. 

Konsolosluk memuru terekenin harap olmağa müsait veya muhafazası müşkül ve masraflı olacak 
bilcümle menkul mevaddını, memurun bulunduğu memleket kanunları ve teamülleri ile muayyen eş
kâl ve merasime riayet ederek müzayede suretile sattırabilecektir. 

VI - Deftere geçmiş eşyayı, satış vaki olduğu takdirde mefruşat satış bedelini, tahsil edilmiş ala
caklar yekûnunu, mirasın açıldığı hakkındaki son ilânı takip eden üç ay zarfında veya böyle bir ilân 
mevcut olmadığı takdirde vefatı takip eden dört ay zarfında konsolosluk memuru bulunduğu mem
leketin kanunlarına tabi vedia suretinde muhafaza edecektir» 

Konsolosluk memuru, bu müddet esnasında, alacakları, varidatı, esham ve tahvilâtın temettü his
seleri, düyunu umumiye hisse senetlerinin faizlerini ve terekeye ait diğer mebaliğ ve varidatı sul-
han veya mahakime müracaat suretile tahsil edecek ve borçlaja ihticaca salih makbuz verecektir. 

Maahaza konsolosluk memuru mahkeme masraflarını, konsolosluk resim ve harçlarını veya ma
hallî makamların resim ve harçlarını, müteveffanın tedfin masrafını, son hastalığı masrafını, mü
teveffanın ailesi, efradının infak ve iaşesi için muhtemel masrafları ile hizmetçi ücretlerini ve 
iear bedelini ödemek için lâzım gelen mebaliği tereke mevcudundan derhal ifraz edecektir. 

VII - Altmer bendin birinci fıkrasındaki kaydi ihtirazî ile mukayyet olmak üzere konsolosluk/ 
memuru terekenin muhafazası maksadile alâkadarların menfaati dairesinde lüzumlu at ve telâk
ki eylediği bütün tedbirleri alacaktır. 

Konsolosluk memuru terekeyi bizzat veya kendi namına hareket etmek üzere tayin edeceği bir 
veya müteaddit vekil tarafından idare edebilecektir. Mirasçılara hüviyetlerini ispat edecek vesika
ları vermeğe salâhiyettar olacaktır. 

VIII - Altıncı bendin birinci fıkrasında tesbit edilmiş olan müddetin cereyanı esnasında her 
hangi bir Devlet tebaası tarafından tereke aleyhinde tehaddüs edebilecek müddeiyata karşı iti-
razat serdedilirse, veraset veya vasiyet hüccet ve senedine müstenit olmadıkça işbu müddeiyat 
hakkında karar itası memleket mahkemelerine ait olacaktır. 

Şayet tereke bedeli borçlan ödemeğe kifayet etmesze, memleket kavanini müsaade ettiği takdirde 
alacaklılar, mahallî salâhiyettar adliye makamlarına müracaatla iflâs kararı talep edebileceklerdir. 
Konsolosluk memuru, iflâsta bizzat veya vekilleri vasıtasile vatandaşlarının menafiini temsil ile 
mükellef bulunduklarından iflâs ilânını müteakip bütün miras, iflâs Jüj komiserine ve sendiklere 
teslim edilecektir . 

IX — Altıncı bendin birinci fıkrasında tesbit edilmiş müddetin inkizasından tereke aleyhine hiç 
bir iddia mevcut değil ise, konsolosluk memuru memlekette mer'i tarifelere nazaran tereke zimme
tindeki bilcümel resimelri, masrafları ve hesapaln tediye ve tesviye eyledikten sonra terekeye tama
men vazıyet edecek, onu tasfiye edecek ve Hükümetinden maada hiç kimseye hesap itası mecburiye
tinde olmaksızın alâkadarlara teslim eyliyecektir. 

X — Âkitlerden birinin tebaasından diğer Âkit ülkesinde bulunan terekelerinin açılması, idaresi 
ve tasfiyesi hususlarında mütevellit bütün mesailde baş konsoloslar, konsoloslar ve muavin konsoloslar 
veya bunların vekilleri temsil etmeğe resmen mezun olacaklar ve vekâletleri sıfatını hususî bir vekâlet
name ile ispata mecbur tutulmaksızın resmen, terekenin mesaili tanınacaklardır. 
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Konsolosluk memuru bizzat veya vekilleri vasıtasile salâhiyettar mahallî makamlar huzurunda 

ispatı vücuda ve verasete ait bilcümle hususatta mirasçıların müşterek menfaatlerini müdafaaya 
ve terekeye karşı irat olunacak suallere cevap vermek salâhiyetini haiz olacaktır. 

Bununla beraber, vasiyeti icraya memur olanların veya mirasçıların tereke hakkındaki müiale-
ata itirazlarını bihakkın sert ve dermeyan edebilmeleri için konsolosluk memuru veraset hakkında 
kendisine vaki bütün metalibattan vasiyeti infaza memur oLmaları muhtemel eşhası veya yukarıda 
zikri geçen mirasçılardan hazır bulunanları veya bunların vekillerini bira» evvel haberdar ede
cektir. 

Konsolosluk memuru terekenin mümessili addolunduğundan terekeye müteallik her gûna işten 
dolayı mahallî makamlar huzurunda şahsen da-vaya dahil edilemez. 

XI - Miras hakkı, ve menkul terekenin taksimi müteveffanın millî kanununa tabi oLacaktır. 
Terekenia miras veya vasiyet hüceet ve senedine istinat ve işbu mirasa veya onun taksimine; taal 
lûk eden bütün mesail müteveffanın mensup olduğu Devlet arazisindeki mehakim veya sadr salâhi
yettar makamlar tarafından müteveffanın millî kanunlarına tevfikan niyet edilecektir. Bu karar
lar diğer memlekette tanınacaktır. 

XII - Âkitlearden birinin tebaasından birinin diğer âkit ülkesi ^zerimde, biru&ei maddenin 
üçüncü fıkrasına tevfikan diğer âkidin bir konsoloshane tesis etmesine müsaade otamjyan bir 
mahalde veya ülkesinden bir kısmında, vefatı vukuunda memuriyeti havzası en yakın olaaa kon
solosa her türlü kolaylık gösterilecek ve kendisine bu hususta lâzım gelen muamelenin itmamı 
için kısa bir mühlet verilecektir. 

Maam&fih, ikinci fıkrada zikri geçen ahvalde, konsolosluk memurunum vüruduna kadar, salâ
hiyettar mahallî makamlar tereke emvaline mühür vaz ve mezkûr emvalin memleket kanunlarına 
tevfikan bir müfredat defterini tanzim edeceklerdir. Defterin musaddak bir nüshası, ölüm ilmüha
beri ve müteveffanın tabiiyetini isbat eden bütün evrak konsolosluk memuruna teslim edilecektir. 

XIII - Konsolosun gaybubetinde gerek III üncü bent mucibince ve gerek XII inei bent muci
bince mahallî makam terekenin defterini tanzim etmiş ise, işbu tereke hakkında memleket kanun-
larile melzum bilcümle tedbirleri ittihaz edecek ve menkul m«tr«kâtı VI inci bentte tesbit edilen 
müddet zarfında mezkûr kanunlara tabi emanet suretimdse muhafaza edecek ve bu müddetin iakı-
zasında terekeyi alâkadarlara teslim eylemek üzere konsolosluk memuruma veya vekiline göndere
cektir . 

Konsolosluk memuru, beşinci bent ahkâmına tevfiken terekenin teslimini talep eder etmez ve
ya terekeye taallûk eden muktazi tedbirleri ittihaz etmek için terekenin asgridığj mahalde şahsen 
v*ya vekili isbatı vücut eyler eylemez, bu hususta müdahale eylemiş elan maihadlî makam, VI ıncı-
dan XII iniciye kadar bentler ahkâmına göre hareket edecektir. 

XIV - Âkitlerden birinin tebaasından olup ya gemide olsun,, karada olsun diğerinin ülkesinde 
veyahut kara suları haricinde seyrüsefer eden bir gemi üzerinde vefat eden gemi mürettebatından, 
yolcularından yahut diğer seyahlardan bir şahsın terekesi halinde tereke mühürlemek defterini tan
zim etmek ve terekenin muhafaza ve tasfiyesi zımnında muktazi sair resmî bütün muameleleri ifaya 
müteveffanın mensup olduğu memleketin baş konsoloslar, konsolosları ve muavin konsolosları mün-
hasiren salâhiyettar olacaktır. 

; XV - II - den XIV - üncüye kadar bentler ahkâmı, gayri menkul miraslara tatbik olunmaz. 
Tereke defterinin musaddak bir nüshası, oradaki veyahut en yakın konsolosluk memurlarına tes

lim edilecek veya gönderilecektir. 
Tereke hüccet ve senedine vasiyet hüceet ve senedine istinat eden ve gayri menkul mirastaki hukuka 

veya işbu mirasın taksimine taallûk eden meseleler, gayri menkullerin kâin bulunduğu memleket ka
nunlarına tabi olacaklardır. 

Gayri menkul tereke hakkındaki her türlü talepleri veya itirazları tetkik ve rüyet etmek münha-
siren o memleketin mahkemelerine veya diğer salâhiyettar makamlarına ait olacaktır. Bu mahkeme
ler, kendi tebaalarının gayri menkul mirasları hakkında memleket kanun ve nizamlarına nazaran 
jttihaz edecekleri muhafaza tedbirlerinin aynını, müteveffanın gayri menkul malları hakkında da 
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ittikaz etmek îüeebttriyetiııdedİFkr. 

Terekeye dahâl gayri menkullerin idaresi, münhasıran Konsolosluk mamurları veya vekillerine 
ait, oiaeak ye bunlar işbu gayri menkullerin bulundpğu memleket kanunlarına göre hareket 
edeceklerdir. 

XVI - Jj|bu aMidd» ahkâmı âkitlerden birinin ülkesinde bulunan ve diğer tarafın ülke hari
cinde vefat eden tebaasından birinin mirasına ait menkul ve gayri menkul emvali hakkında kı
yas yoliie tatMk ulunacaktır. 

Üçüncü fasıl 

Seyrisefain 

Madde — 22 

Seyrisefain hususunda iki taraf konsolosluk memurlarının vazifeleri atideki hükümlere tabi ola
caktır: 

I - Bulundukları liman nizamlarına tevfiki hareket, başkonsoloslar, konsoloslar ve muavin konso
loslar millî sancaklarını taşıyan, gemilerin duhulünü, şevkini teshil edebilecekler ve konsolosluk memu
riyeti havzası dahilinde bulundukları müddetçe kendilerine müzaheret eyliyebileceklerdir. 

Bu bapta, işbu gemiler serbest pratika ile kabul olununca bunlara bizzat girebilecekler veya 
vekil gönderebilecekler, kaptanları, mürettebat: isticvap edebilecekler ye yolculardan malûmat 
alabilecekler, gemi evrakını muayene edebilecekler, manifestolar tanzim eyleyebilecekler, müretteba
tın ve yolcuların seyahat, mahalli azimet, seyrisefer esnasında vuku bulan hadiseler hakkındaki be
yanatını ve diğer her türlü beyanatını 17 inci maddeye tevfikan dînliyebileçekler, itimatlarını haiz 
olan ehlihibre marifetile, avarya halinde her türlü zararların tesbitîle yahut felâket halinde kendi 
millî kanunkrile derpiş edilen her türlü tahkikata tevessül edebileceklerdir. 

Salâhiyettar kara memurları, icabında diğer âkidîn ticaret gemilerinde tahkikat, taharriyat, 
haciz, tahtı tevkif a alma, kablelhüküm tevkif, şahitler istjmaı, bir hükmü icra mevkiine koymak ve
yahut diğer bir resmî tazyik muamelesinde bulunmak gibi muamelâtı doğrudan doğruya memleket
leri limanlarında yapabileceklerdir. 

II - Baş konsoloslar,, konsoloslar ve muavin konsoloslar millî bayraklarını taşıyan ticaret gemile
rinde dahilî nizam, ve asayişin muhafazasına münhasıran mükellef olacaklardır. 

Tabi oldukları devletin kanunlarına göre olbaptaki sıfat ve salâhiyetleri haiz oldukça gemmm kap
tan, zabitan ve diğer mürettebatı arasında her nevi ihtilâflar ve bilhassa ücrete re mütekabil taafakâ-
datın ifasına müteallik ihtilâflar, yukarda bahsedilen konsolosluk memurları tarafradan haUoİuna-
eaktır. 
mahallî memurlar, ancak gemilerde zuhur etmiş olan mzamsızîrk, karada veya limandaki sükûnet 
ve nizamı âmmeyi ihlâl edebilecek mahiyette olur veyahtrt bu giM rrizamstzlıkJara o meerteketin 
tabiieytini haiz olan veyahut gemi mürettebatından olmryan kimseler de karışmış bulunursa mü
dahale edebileceklerdir. Gemilerde zuhur edebilecek diğer her türlü nizamsrzirklarda, mahar|S me
murlar^ konsolosluk memurlarına veya konsolosun ademi mevcudiyeti takdirinde kaptanlara, bun
lar tarafından talep vukuunda, muavenette bulunmakla iktifa edeceklerdir. Mafeaîtr memurlar, bil
hassa taife defterinde mukayyet her şahsı gemiye sevkedebilecekler ve bu son halde memleket te
baasından biri mevzubahs olmadrkça onu tevkif edebileceklerdir. Tevkif keyfiyeti mahallî memur
lara hitap edilmiş tahrirî talep üzerine icra ve bu talebe taife deftermm asiına ısfrta&ffc bir su
reti leffedilecek ve tevkif iki ay müddetle devam eyliyecektir. Gemi Km*»da daha uzıan mMdet 
kalırsa mevkuf geminin hareketine kadar sefineye sevkoiunaeaktrr. 

Derdest ve tevkif masrafları konsolosluk memurunun tabi eleftrğrt Devlet ulsdesiııe mîh'ette$rtk\ 
III - Baş konsoloslar, konsoloslar ve muavin konsoloslar, gemicilerden ve her ne sıfatla olursa 

olsun millî sancaklarını taşıyan gemilerin mürettebatı meyanma dahil eşhastan firar edenleri 
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tevkif ve gemiye sevk ve iade ettirebileceklerdir. Mumaileyhim bu hususta salâhiyettar mahallî 
makamlara tahriren müracaat edecekler ve haklarında talep vaki olan eşhasın filhakika mürette
bat meyanına dahil olduğunu gemi sicillâtmı veya taife defterini göstermek veya işbu vesikaların 
sahih ve mevsuk bir suretini ibraz etmek suretile isbat eyleyeceklerdir. Konsolosluk memurları 
bulunmryan mahallerde, yukarıda bahsolunaıı bu talep ayni şerait dairesinde bizzat kaptan tarafın
dan yapılabilecektir. f 4 - *••-"* -.-'• ' ' . 

Bu suretle meşruiyet kesbetmiş olan işbu talep üzerine firarilerin sefineye sevkeleri maksadile 
taharri ve tevkifleri hususunda işbu konsolosluk memurlarına ve kaptanlara her türlü muzaheret 
ve muavenette bulunacaktır. 

Maamafih firari karada her hangi bir cinayet veya suç işlediği halde, mahallî makam, mahkeme ilâ
mını ısdar edinceye ve ilâm tamamile kabili icra bir hale gelinceye kadar firarinin teslimini tecil 
edebilecektir. 

Yüksek Akitler, şurasını kararlaştırmışlrdır ki gemiciler veya mürettebata mensup diğer şahıslar 
firarın vaki olduğu memleket tebaasından iseler işbu madde ahkâmından müstesnadırlar . 

IV - Yüksek Âkitlerden birinin bayrağını taşıyan bir gemi diğer Yüksek Âkidin sahillerinde 
battığı veya karaya oturduğu zaman mahallî makamlar, hadiseyi memuriyeti havzasına dahil olan 
baş konsolosa, konsolosa ve muavin konsolosa ve bunların gıyabında hadiseye en yakın mahal
deki baş konsolosa, konsolosa ve muavin konsolosa bildireceklerdir. 

İtalya Kırallığı sahillerinde batan veya karaya oturan Türk gemilerinin tahlisine mütedair bil
cümle ameliyeler, Türkiye Cumhuriyeti baş konsolosları, konsolosları veya muavin konsolosları ma-
rifetile sevk ve idare edilecek ve bilmukabele Türkiye Cumhuriyeti sahillerinde batan veya karaya 
oturan İtalyan gemilerinin tahlisine mütedair bilcümle ameliyeler İtalya Kırallığı baş konsolosları, kon
solosları veya muavin konsolosları marifetile sevk ve idare' olunacaktır. 

İki memlekette mahallî makamlar, ancak konsolosluk memurlarına veya vekillerine muzaheret et
mek, nizam ve asayişi muhafaza eylemek, tahlis edilen emtianın girmesi ve çıkması hususunda ecnebi 
tahlisiyecilerin menfaatlerini temin etmk eve seyri sefainin umumî menfaatlerini muhafaza ve siya-
net eylemek için müdahale edebileceklerdir, 

Konsolosluk memurunun veya bu bapta tevkil edeceği şahsın gıyabında ve muvasaletine kadar 
mahallî' makamlar, eşhasın himayesi ve batmaktan kurtarılmış olan eşyanın muhafazası için muktazi 
bilcümle tedbirleri ittihaz edeceklerdir. 

İşbu muhtelif ahvalde mahallî makamların müdahalesi, tahlis ameliyelerinin ve tahlis edilen eşya
nın muhafazası hususunun istilzam ettireceği ve kezalik mümasil ahvalde millî gemilerin tabi olacak
ları rüsum haricinde hiç bir nevi rüsumun ahiz ve cibayetine mahal vermiyecektir. 
.,. Tahlis edilen emtia ve eşya dahilî istihlâke mahsus olmadıkça hiç bir gümrük resmi tesviyesine tabi 

olmıyacaktır. 
V — Gemide ve hamulede alâkadar taraflar arasında hilâfına bir tesviye sureti olmadıkça, Yük

sek Âkitlerden birinin gemisinin yolda duçar olduğu avarya eğer gemi memuriyetleri havzası dahi
linde bir limanda tevakkuf etmiş ise, bu Âkidin baş konsolosları, konsolosları veya muavin konsolosları 
marifetile hal ve tesviye edilecektir. 

Maamafih memleket tebaasından veya üçüncü bir Devlet tebaasından biri alâkadar olduğu surette 
ve işi sulhan tesviye çaresi bulunmadığı takdirde avarya memleket makamları marifetile hal ve tan
zim olunacaktır. 

VI — Yukarıda gösterilen vazifelerden maada baş konsoloslar, konsoloslar ve muavin konsoloslar, 
seyrisefain hususunda ancak mensup oldukları Devlet kanunlarile kendilerine tevdi edilmiş olan sırf 
idarî, hesabî veya teknik mahiyette diğer yazaifi ifa edebileceklerdir. 

İhtar: Bundan evvelki bentlerde zikredilmiş olan mürettebat tabirinden kaptan, zabitan, gemi
ciler, ateşçiler ve gemide müstahdem diğer eşhasın anlaşıldığı kararlaştırılmıştır. 
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Dördüncü fasıl 

Umumî ahkâm 

Madde — 23 

Birinci maddenin son fıkrasında mevzubahs mahallerde veya ülke aksamında 16 dan yirminciye 
kadar maddelerde ve 22 inci maddede derpiş edilen konsolosluk vazife ve salâhiyetleri en yakin konso
los tarafından icra edilecektir. " 

Madde — 24 

Yüksek Âkitlerden her birinin konsolosluk memurları, diğer, âkidin ülkesinde ayni sıfatı haiz 
olan ve ayni rütbe ve sınıfta bulunan her hangi üçüncü bir Devletin konsolosluk memurlarının 
haiz oldukları vazifelerin aynini, mütekabiliyet şartile, icra edebileceklerdir. 

Dördüncü bap 
Nihaî ahkâm 

Madde — 25 

İşbu mukavelename İtalya müstemlekelerine de tatbik olunur. 

Madde — 26 

işbu mukavelename imzasından itibaren mümkün olduğu kadar kısa bir müddet zarfında tasdik oluna
cak ve tasdiknameler mümkün olduğu kadar süratle Ankarada teati kılınacaktır., 

işbu mukavelename tasdiknamelerin teatisi gününden itibaren üç sene müddetle mer'i olacaktır. 
Maamafih bu müddetin inkizasından altı ay evvel mukavelenin mefsuhiyeti ilân. edilmezse, zımnî 

temdit tarikile gayri muayyen bir müddet için temdit olunacak ve o halde ise mefsuhiyetinin ilânı gü^ 
nünden itibaren altı ay müddet zarfında daha meriyülicra kalarak her zaman feshi kabil olacaktır. 

Balâdaki mevaddı tasdik etmek üzere yukarda isimleri geçen murahhaslar işbu mukavelenameyi 
imzalamışlar ve mühürlemişlerdir. 

Birer nüsha, imza vazeden devletlerin her birine verilmek üzere iki nüsha olarak 9 eylül 1929 tari
hinde Romada tanzim edilmiştir. 

Türkiye namına ttalya namına 
îmza imza 
Suat Mussolini 



- tö-
BÎR KONSOLOSLUK MUKAVELENAMESİNİN AKTİ ÎÇİN TOPLANAN TÜRK - ÎTLAL-

YAN KONFERANSI 

Zabıtname 

Türk ve İtalyan murahhas heyetleri 9 eylül 1929 tarihinde Romada Chigi sarayında içtima ede
rek bundan evvelki içtimalarda müzakerat zeminini teşkil eden konsolosluk mukavelenamesi projesini 
kat'î surette tetkik eylemişlerdir. 

Madde— 1 ilâ 15 
Maddeleri kabul eylemişlerdir. 

Madde —16 
Kabul edilmiştir. 
İtalya murahhası 16 inci maddedeki sujet kelimesinin yerine resorissant kelimesinin vaz'ına mu

vafakat ederek bu kelimede bilâ tefrik bütün tebaaların dahil olduğunu kastcylediğini beyan eyler. 
Türk heyeti murahhasasının buna bir itirazı yoktur. 

Madde — 17 ilâ 19 
Kabul edilmiştir. 

Madde — 20 
Kabul edümiştir. 
İki murahhas heyet, müttefikan, 20 inci madde ahkâmını müşavir tayinine de kabili tatbik olduğu 

hususunda mutabık bulunduklarını beyan ederler. 

Madde — 21 ilâ 26 
Kabul edilmiştir., 
İki heyeti murahhasa müttefikan mukavelenamelerde şifre muhaberatının sureti istimali hakkında 

hususî Mr hükmüm dercini faidesiz gördüklerini beyan ederler. Zira mevzu usul mucibince yüksek 
akit taraftar dâhi bu muhaberenin yüksek âkit tarafınların ülkesindeki konsoloshaneler ile mütekabil 
m.emleket?!erin Myük elçilik, elçilik ve konsoloslukları beyninde serbestçe iera edilebileceğini kabul 
ederler. 

Türk Murahhas Heyeti İtalyan Murahhas Heyeti 
Reisi Reisi 
Suat A. Omnnini 

NİHAÎ PROTOKOL 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 13 teşrinievvel 1919 tarihli Paris Beynelmilel Havaî Seyrisefer 
mukavelenamesine iltihak ettiği veya havaî seyrisefer hakkında bir kanun mer 'iyete koyduğu tak
dirde, iki Yüksek Âkit - yukarıda zikrolunan iltihak keyfiyeti veyahut kanun ; mugayir kayitleri ih
tiva etmemek şartile - işbu mukavelede derpiş olunan bahrî hususlardaki konsolosluk vazifelerinin 
havaî seyrisefere de teşmil olunmasını nota teatisi slretile tesbit edileceklerdir. 

Roma, 9 eylül 1929. 
Türkiye namına İtalya namına 

Suad Mussolini 



Sıra No 114 
1336 senesinden 1929 senesi nihayetine kadar yapılan sar
fiyattan mahsubu yapılmıyan mebaliğ hakkında 1875 numa

ralı kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 12-111-1931 
Sayı : 6)722 

B. M. M. Yüksek Reisl iğine 

1336-1929 malî senesi nihayetine kadar yapılan sarfiyattan mahsubu icra ediltniyen sarfiya
tın sureti mahsubu hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin il-III-
1931 tarihli ictimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle 
birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasımn ifasina müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

1336 sedesinden 1929 senesi nihayetine kadar umumî bütçelerden tediye olunduğu halde 
seneleri zarfında mahsup muamelesi ifa olunamıyan mebaliğden bir kısmı 1930 senesi bütçe
sinde 1927 senesi nihayetine kadar olan borçlar için tahsisat mevcut olmamasından ve 1928, 
1929 seneleri düyunatı için de bütçeye mevzu tahsisatın ancak nakten vuku bulacak tediyata 
tekabül edebilecek bir miktarda- bulunmasından dolayı şimdiye kadar mahsupsuz kalmıştır. 
Miktarı altı milyon liraya baliğ olacağı anlaşılan işbu tediyatın daha ziyade mahsupsuz kalma
masını temin zarurî görülmekte olduğundan bu mebaliğin mahsubunu temin maksadile mer
but kanun lâyihasının birinci ve muhtelif ecnebî memleketlerde Türk emtiası teşhir etmek 
maksadile tertip edilmiş olan seyyar serginin seyahati müddetince icap ettireceği masarife mu
kabil olmak üzere İktisat vekâletinin 1341 senesi bütçesiden verilip 1926 senesinde sarf olunan 
mebaliğin evrakı sarfiyesinin usulü dairesinde ikmal edilmemesi hasebile mahsubu yapılamadı
ğından bu mebaliğin mahsubu için de ikinci, ve sakıt hükümete ait evrakı nakdiyenin Cüm-
hurivet evrakı nakdiyesile tebdili için 701 numaralı kanun mucibince tahakkuk ve tediye 
olunan l 803 820 liranın mahsubu da mübadelenin uzun müddet devamı -ve bermucibi ka
nun komisyonca hazineye itası lâzım gelen hesapların geciktirilmesi yüzünden yapılamamış oldu
ğundan bu paranın mahsubunu temin maksadile de üçüncü maddesi tertip ve merbut kanun 

lâyihası bu esas dairesinde tanzim ve takdim kılınmıştır. 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

•T. B-. M. Af.. 
Bîitce Encümeni 

17 M. M ' , 22-///- 1931 
Esas $. İ'1875 

Yüksek Reisliğe . 
1336 senesinden 1929 senesi nihayetine kadar olan sarfiyattan mahsubu''yapılımyan mebali

ğın sureti mahsubu hakkında olup Encümenimize havale edilen kanun lâyihası Muhasebei 
Umumiye Müdiri Umumisi Faik Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. Lâyihaya 
merbut esbabı mucibe ve ayrıca alınan İzahata nazaran mezkûr seneler içinde umumî bütçeden 
avans tarikile verildiği halde evrakı müsbitelerinin noksaniyetinden ve sair sebeplerden dolayı 
taaluk ettiği sene bütçelerinden mahsubu icra kılınmamış olan mebaliğın mahsup haricinde 
kalması Encümenimizcede muvafık görülmiyerek kanun lâyihası esas itibarile kabul olunmuştur. 

Bununla beraber bir an evvel yapılması lâzimeden bulunan mahsup muamelerinin 1931 
bütçesine bırakılması doğru görülmiyerek şimdiden muameleye başlanmak imkânını temin için 
birinci maddeye 1930 senesi ilâve edilmiştir. Mahsubu icra kılınmamış sarfiyat meyanında 
tahsisat harici yapılmış işler bulunduğu takdirde bu kabil sarfiyat hakkındada bütçe haricinde 
tediye yapanlar içinde mevzu 1677 numaralı kanun hükümlerinin tatbiki tabii olacağının 
mazbatamızda tasrihi faydalı addolunmuştur. 

Bu tadil ile lâyihanın müstacelen müzakeresi Uumi Heyetin tasvibine arzolunur. 
Reis Reis V. M. M. 

İstanbul Surdur Oaziantap Afiyonkarahisar Balıkesir Erzurum 
Fuat Vahit Remzi Bey Ali A. Şuuri Aziz 

İmzada bulunmadı 
İsparta Kütahya Maraş Sivas Tokat 

Mükerrem Niyazi Asım Behçet M. Remzi A. Şevket 
Yozgat 

S. Sırrı 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1336 senesinden 1929 senesi nihayetine kadar 
mahsubu yapdmıyan sarfiyatın sureti 

mahsubuna dair kanun lâyihası 

MADDE i — 1336 senesinden 1929 malî 
senesi nihayetine kadar umumî bütçeden ya
pılan sarfiyattan şimdiye kadar mahsup mua
melesi yapılamıyan mebaliğ bütçelerinde 
karşılığı olmak şartile 1931 senesi bütçesinde 
( 1336 ilâ 1929 seneleri mahsubatı ) namile 
açılacak bir fasıldan mahsup olunur. Bu suretle 
mahsubu icra kılınan mebaliğ tahsisat olarak 
mahsup edildiği sene bütçesine ilâve olunur. 

MADDE 2 — İktisat Vekâletinin 1341 
senesi bütçesinden seyyar sergi masrafı için 
avans olarak verilip 1926 senesinda sarfolu-
nan mebaliğin dahi 1341 senesindeki tahsisatı 
karşılık tutulmak suretile birinci madde mu
cibince mahsubu icra kılınır. 

MADDE 3 — 701 numaralı kanun muci
bince evrakı naktiyenin tebdili için tahakkuk 
ve tediye olunan l 803 820 liranın bütçeye 
mevzu tahsisatına bakılmaksızın 1931 senesi 
bütçesinde bir taraftan tahsisat ve diğer taraf
tan masraf kaydı icra olunur. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

ll-IH-931 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
tsmet Yusuf Kemal Zekâi 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik 
Mf. V. Na. V. îk. V. 
Esat Hilmi Mustafa Şeref 

S. t. M. V. ' 
Hasta 

BÜTÇE ENGÜMENİNİN TADİLİ 

1336 senesinden 1929 senesi nihayetine kadar 
mahsubu yapdmıyan sarfiyatın sureti mahsu

buna dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1336 senesinden 1929 ma
lî senesi nihayetine kadar umumî bütçeden 
avans suretile yapılan sarfiyattan şimdiye ka
dar masup muamelesi yapılmıyan mebaliğ 
bütçelerinde karşılığı olmak şartile 1030 1931 
seneleri bütçelerinde ( 1336-1929 seneleri 
mahsubatı ) namile açılacak bir fasıldan mah
sup olunur. Bu suretle mahsubu icra kılınan 
mebaliğ tahsisat olarak mahsup edildiği sene 
bütçesine ilâve olunur. 

MADDE 2 — Hükümetin aynen 

MADDE 3 — 701 numaralı kanun muci
bince evrakı naktiyenin tebdili için tahakkuk 
ve tediye olunan 1 803 820 liranın bütçeye 
mevzu tahsisatına bakılmaksızın 1930 senesi 
bütçesinde bir taraftan tahsisat ve diğer ta
raftan masraf kaydı icra olunur. 

MADDE 4 — Hükümetin aynen 

MADDE 5 — » * 





Sıra No 117 
Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Bey ve arkadaşlarının, Konya 
Mebusu merhum Musa Kâzım Beyin çocuklarının mecca-
nen tahsillerinin temini hakkmda2/l34numaralı kanun teklifi 
ve Bütçe Encümeni mazbatasile Rize Mebusu Atıf Bey ve 88 
arkadaşının Eskişehir Mebusu merhum Sait Beyin çocukla
rının tahsil masrafının Hükümetçe tesviyesi hakkında 2/145 

numaralı kanun teklifi 

Yüksek Reisliğe 
Konya Meb,usu merhum Musa Kâzım Efendinin çocuklarının meccanen tahsilleri hakkında 

tanzim ve takdim olunan aşağıda yazılı teklifi kanuninin bu gün müstacelen ve tercihan müza
kere ve intacını arz ve teklif eyleriz, 

Konya Mebusları: Kâzım Hüsnü, Refik, Mustafa, T. Fikret, A. Hamdi, Fuat, A. Mitat, Aydın: 
D. Mazhar, Cebelibereket: M. Sabri, Mardin: Ali Rıza, Faik, Rifat, Denizli: Haydat Rüştü, 
Ordu: H. Fahri, Balkesir: Sadık, Eskişehir: Emin, Manisa: Dr. Saim, Kâmil, Adana: Kemal, 
Çorum: Ziya Kemal, İsparta: Mükerrem, Atıf, Mardin: /. Ferit, A. Şevket, Yozgat: A. Hamdi, 
Fazıl Ahmet, Oümüşane: Halil Nihat, Bursa: Münür, Erzurum: Aziz, Gazi Antep: Remzi, Biga: 
Samih Rifat, Erzincan: Saffet, Cemal Hüsnü Elâziz: Hüseyin, Gazi Antep: Şahin, İhsan, Ali 
Rana, İsmail, Ziya, Zonguldak: Celâl Sahir, Kocaeli: İbrahim, Isbarta: İbrahim, Adana: Zamir, 
Hakim Rıza, Tahsin, Ankara: Halit, A. İhsan, İstanbul: İhsan, Abdullah M. Sait, H. Hüsnü, 
Balıkesir: Fahrettin, Trabzon: Becil, Amosya: Esat, Balikesir: M, Emin, Kars: Baha Tali, 
Samsun: Osman, Zonguldak: Hüsnü, Riza, Aydın: Emin Fikri, : Mehmet, Van: 
Hakkı, Samsun: kvni, Mitat, Raşit, Bitlis: Muhittin Nami, Ankara: Sami, Artvin: M. Ali 
Kocaeli: K O. Hakkı, Denizli: E. Aslan, Mardin: Abdürrezzak, Ragıp, Urfa: Ali Satp, Necip 
Ali, Bayazıt : Şefik, Niğde : M. Aata, İ. Kemal, Ordu: Hamdi, Antalya: Ahmet Saki, Urfa : 
Refet, Siirt: H. Hulki, Sami, Asım, İsmet, Bolu: Şükrü, Ş. Karahisar: İsmail, Tokat: Şevki, 
Ahmet, İ. Sami, Nuri, Erzurum: Dr. Ahmet Fikiri, Giresun: Şevket, Halit Ferit, Kocaeli : 
/. Süreyya, Kütahya: Cevdel, Nazif, Şakir, S. Sırrı, Rahmi, Tokat: Süreyya, S. Asaf, Yozgat: 
M. Avni, M. Rahmi, Bursa: M. Fehmi, A. Fethi, Ankara: Rifat, M. Ragıp, Zonguldak : Ragıp, 
Vahit, Kâzım, İzzet Ulvi, V. Çelebi, Şükrü 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

81 M. JV 
Esas M 2/143 

23-ÎU-1931 

Yüksek Reisliğe 

Konya Mebusu Musa Kâzım Efendi merhumun çocuklarının meccanen tahsilleri hakkında olup 
Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyle 116 refiki tarafından verilip Heyeti Umumiyece tasviben 
encümenimize havale buyrulan kanun teklifi tetkik ve müzakere olunarak teklifte yazılı dert 
çocuktan yalınız üç erkek çocuğunun Hükümetçe meccanen resmî liselerde okutturulması-
encümenimizce de muvafık görülmekle tanzim kılınan lâyihai kanuniyenin müstacelen müzakeresi 
ricasile Heyeti Umumiyenin tasvibine arzolunur. 

Reis 
İstanbul 
Fuat 
Sivas* 

Rasim 

Reis V. 
Burdur 
Vahit 

M. M. 
Giresun 
JKâzım 

Sivas 
Bu müsaadenin dört çocuğuna. 

teşmili mütaleasındayım 
M. Remzi 

İsparta 
Mükerrem 

Konya 
K. Hüsnü 

Tokat 
A. Şevki 

Kütahya 
Niyazı Asım 

KONYA KAZIM HÜSNÜ BEY VE 
ARKADAŞLARININ TEKLİFİ 

Musa Kâzım Efendi merhumun çocuklarının 
meccanen tahsil ettirilmeleri hakkında 

MADDE l — Konya Mebusu merhum 
Musa Kâzım Efendinin oğullan Ahmet, İhsan 
ve Orhan Efendilerle kerimesi Melâhat Hanım 
Hükümetçe resmî liselerde meccanen tahsil 
ettirilir. 

MADDE 2 -— Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Maarif 
Vekili memurdur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Konya Mebusu merhum Musa Kâzım Efendi
nin çocuklarının Hükümetçe resmî liselerde 
meccanen tahsil ettirilmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Konya Mebusu Musa Kâzım 
Efendinin oğulları Ahmet, İhsan ve Orhan 
Efendiler Hükümetçe resmî leylî liselerde 
meccanen okutturulur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maarif Vekili memurdur. 
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Yüksek Reisliğe 

Mücadelei milliye esnasında Kütahya, Eskişehir, Kırşehir mutasarrıflıklarile epey zaman Dahiliye 
Vekâleti Müsteşarlığında ve üç senedenberi de aramızda namusile kıymetli hizmetlerile temayüz 
etmiş olan Eskişehir Mebusu merhum Sait Beyin İstanbulda Arnavut köyünde Amerikan kız 
Kolejinde diğeri Galata Saray lisesinde tahsilde bulunan çocukları Sabiha Hanımla Şükrü Beyin 
badema mektep masraflarının tesviye ve teminine halen imkânı maddî olmadığı anlaşildığından 
merhumun mesbuk bunca hidematına mükâfat olarak geride bıraktığı bu çocuklarının ikmali 
tahsilleri hakkında muvazenei umumiyeden masraflarının itası için berveçhi zir maddei kanuniye-
nin kabulünü arz ve teklif eyleriz: ' 

MADDE l — Eskişehir Mebusu Sait Bev kerimesi Sabiha Hanımla oğlu Şükrü Beyin 
tahsil masrafları Hükümetçe tesviye olunur. ) 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Maarif ve Maliye Vekilleri memurdur. 

Ordu: İsmail, Gazi Antep: Ali Cenani, Ordu: H. Fahri, Çorum: /. Kemal, Trabzon: Abdullah, 
Rize: Atıf, Ankara: Talat, Elâziz: Hüseyin, Gümüşane: Hasan, Antalya: Ahmet Saki, Giresun: 
Şevket, Sivas: Ziya, Amasya: Esat, Zonguldak: Nazif, Diyarbekir: İshak Refet, Kütahya: 
Cevdet, İzmir: Osmanzade Hamdt, Balıkesir: Sadık, Aydın: Tahsin, Aydın: Mitat, Ş. Karahisar: 
Memet Emin, Erzurum: Necip Aşım, Aydın: Dr, Reşit Oalip, Konya: Fuat, Kayseri mebusları: 
A. Hilmi, Reşit, İstanbul: Hamdullah Suphi, Artvin: M. Asım, Balıkesir: M. Cavit, Malatya: 
Vasıf, Antalya: Cemal, Adana: Kemal, Balıkesir: M. Emin, Bolu: Şükrü, Adana: Kadri, 
Mardin: Ali Rıza, Kayseri: Dr. Halit, Ankara: Sami, Çanakkale: Memet, Aksaray: Kazım, 
"Kocaeli: Kemal, Kütahya: Hakkı, Mersin: Hakkı, Konya: T. Fikret, Bursa: Rifat, Mersin: 
Münif, Konya: Mustafa, Samsun: Ethem, Bayazıt: Şefik, Gazi Antep: Reşit, Van: Hakkı 
İstanbul: A. Hamdi, Urfa: Dr. Refet, Kırşehir: Hazim, Elaziz: H. Tahsin, Trabzun: A. Becil, 
Gümüşane: Halil Nihat, Adana: Zamir, Mardin: Yakup Kadri, Manisa: Dr. Saim, Sivas: 
/. Alâettin, Edirne: Faik, Kocaeli: K O. Hakkı, Artvin: M. Ali, İzmir: Mahmut Esat, Bursa: 
Münür, Kütahya: Ragıp, Konya: K Zaim, Tokat: Mustafa, Kastamonu: M. Fuat. Balıkesir: 
Fahreddin, Maraş: Behçet, Çankırı: Rifat, Rize: Esat, Samsun: Avni, Kars: Baha Tali, Manisa: 
A. Mitat, Zonguldak: Rifat, Kırklareli: Dr. Fuat, Afyon: İzzet Ulvi, Ordu: Hamdi, Balıkesir: 
M. Atıf, Samsun: Asım, Kırklareli: Şevket, Kocaeli: İbrahim, Trabzon: Daniş, Sivas: Rahmi, 
Malatya: Muttalip, Kars: Ağhoğlu Ahmet, Denizli: E. Aslan, Aydın: Emin Fikri 





Sıra N* 118: 
t&vm Blebusu Rem*İ Beyin, & haıiran 1929 tarih ve 15S3- numaralı kanunun 1 inci maddesinde 

^ mnia*Fer müddetin 9 haziran 1934 trihine kadar temdidi hakkmda 2/147 numaralı kanım 
teklifi ilte Î927 ma-R senesi nihayetine kadar Millî BüMmet biıtçekrine müteallik borçlar hak

kındaki kaniim bazr maddeler tezyiline dair 1/800 numaralı kanun lâyihası ve Maliye ve 
Bütçe Encümenleri mafcatalan 

Sivas WBbmı BemıiBeyin^ 9 hasirn 1929 tarih ve 1M3 nonmaralı kanunun 1 inci maddesinde 
muharrer müddetin 9 haairaı* 1934 tarihine kadar temdidi hakkında 2/147 tmmarafr taama tekliü 

Yüksek Böisliğe 

1927 mali senesi nihayetine kadar haaneden olan alaeaJalar için 8 haziran 1929 tarih ve 1513 
numaraıLr kanunla tayin edilmiş, olan müracaat ve ıskatı hak müddetinin muhasebei umumiye kanu
nunun kabul ettiği esasa muvafık olarak yani hm kanunun tecviz ettiği beş sene müruru zaman müd
detinden „aşağı olmamak üzere temdidi hakkında kanunî teklif lâyihasile esbabı mucibe lâyihasını mer-
but olacak takdim eylerim, efendim. Sivas 

M* Rem&i 

Esbabı mucibe layihası 

1927'malî senesi nihayetine kadar Millî Hükümet bütçelerine müteallik borçlarla bütçe emanet
leri ve adi emanet hesapiarmda kayıtîr borçların alacaklıları için 8 haziran 1926 tarih ve 1513 
numaralı" kantnran birinci maddesi şnbat 1930 tarihine kadar olmak üzere & ay 21 günden ibaret 
bir müracaat müddeti tayin etmiş ve bu müddet zarfmda müracaat etmiyenlerm alacaklılarının 
hazme îehme sakrt olmasr hükmünü ihtiva eylemekte bulunmuştur, ki bu müddet kanunun meriyet 
ve ilanından bir kısım hak sahiplerinin haberleri olmamasmr mucip olacak pek gayri kâfî bir müd
det oPduğugibi işbu müddet zarfmda müracaat edemiyecek olanların haklarının sakit olması 
hükmü dahi o gibi hak sahipferi için müstahak olmadıkları ve çok ağır bir cezadır. 

Esasen ortada bu cezayi istilzam edecek bir cürüm mevcut değildir. Çünkü kanunun meriyete 
ve ilânından haberdar olamamanın en hafif dahi bir cürüm teşkil edemiyeceği aşikârdır. Binaena
leyh ortada mevzubahs olabilecek bir cürüm değil bilâkis hazinenin bu borçlan tediye etmekle mü
kellef olduğu senelerde defatla müracaat eyledikleri halde hazinenin müzayakası hasebile bu müra
caatlarının isaf edilmediğini görerek takipten bir müddet için fariğ olmuş olmakla beraber gaze* 
teleri ilânat sütunlarına varıncaya kadar ve her gün okumak itiyadında olmamak veyahut hiç ga
zete okumamak, velhasıl hiç bir suretle o kanunun hükmünden haberdar olmamak vaziyetinde olan
ların veyahut her hangi bir suretle aciz veya mazeretleri dolayısile kanunun pek cüzi olarak ta
yin ettiği ve hak mefhumunun haiz olduğu ehemmiyet ile çok gayri mütenasip olan bir müddet 
zartada müracaat edemiyeceklerin masum vaziyetleri meveuttur. 

Burada ayrıca nazarı dikkate aknacak bir cihet vardır ki o da bu istihkak müddetinin müna
sebet umumiye kanunun tecviz ettiği müddetten diahi çok dun olmasıdır. Yani muhaaebaa nmumr^e 
kamunu tahakkuk ederek tediyesi lâzrm bir hak geîmiş alacakların sahipleri müracaat ederek bu 
alacaklarını ancak beş sene zarfmda almadıkları takdirde beş senelik bir müruru zaman müâdeti 
kabul ettiği halde bahsedilen 1513 numaralı kanun şnbat 1930 nihayetine kadar olmak üzere 
1927 senesi borçları için 2 sene 9 aylık,. 1986 senesi borçlan için 3 sene $ aylık ve. 1925 senesi borç
ları için 4 sene 9 aylık bir müruru zamana hükmeylemiştir. 
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Bu müddetlerde sahipleri müracaat ettikleri halde hazinenin müzayıkası hasebile alacakların veril

mediği 1927, 1926 ve 1925 senelerinin de dahil olduğu nazarı dikkate alınarak bunlardan işbu birer 
sene tenzil edilince 1513 numaralı kanunun tazammun ettiği o müruru zaman müddetleri haddi za
tinde 1927 senesi borçları için 1 sene 9 aydan 1926 senesi borçları için 2 sene 9 aydan 1926 senesi borç
ları için 3 sene 9 aydan ibaret bulunmuş oluyor ki bu muhasebei umumiye kanununun aranılmryan 
hakların sakit olması için kabul etmiş olduğu esasa mugayirdir. O cüz'î müddet zarfında ara-
nılmıyan hakların ıskatını icap ettirecek devletçe fevkalâde bir sebep dahi mevcut değildi. Esasen 
1513 numaralı kanunun gayesi bu kanundan her nasılsa haberdar olmıyacakların haklarını iskat de
ğil, bilâkis 1928 senesine tekaddüm eden senelerdeki zaruret ilcasile hazinece tediye edilmemiş olan 
hakların hem tediyesi suretile adalet icabının ifası ve hem de hazinenin itibarının takviyesi idi. (Ha
zine itibarının takviyesinin Hükümet için haiz olduğu ehemmiyeti uzun uzadıya izaha hacet görmü
yorum. Yalnız bunun hükümetin mübayaatını daha pahalıya maletmesi gibi hazine zararlarının 
önüne geçecek amillerden olduğunu - malûm olmakla beraber - arzeylemekle iktifa eylerim.) 

İşte bu maksatladır ki o kanunun ikinci maddesi 1927 malî senesi nihayetine kadar olan borçlara 
ait evrakın merkezde teşkil edilecek bir komisyon tarafından tetkiki ile bunlardan tediyesi lâzım ge
lenlerin bütçelere mevzu tahsisattan tesviye edilmek üzere tesbitini emreylemiştir. 

Fakat görülüyor ki bu adilâne maksatla bir taraftan büyük bir kısım alacak sahipleri tatmin edilir
ken diğer taraftan gayri kâfi olarak vazedilmiş olan bir müddet ile ekserisi aciz ve mazur mevkide olan 
diğer bir kısım alacaklıların haklarını o âdil maksada mugayir olarak hazinenin tanımaması vaziyeti 
hasıl olmuştur. 

Buna bu gibi borçların muayyen bir müddet zarfında acilen tesbiti ile o müddetten sonra müraca
atlara ' nihayet vermek gibi bir fikir dahi saik olamazdı. Çünkü haklar mevzubahsti. Bu hakların 
velev cüz'î bir kısmı dahi olsa öyle bir fikirle onların iskatı yoluna gitmek adalete ve ahkâmı umumi-
yenin ihtiva eylediği âdil esasatından olan muhasebei umumiye kanunu hükmüne muvafık olamazdı. 

tşte buraya kadar teşrih eylediğim sebeplerle 1513 numaralı kanunda bahsedilen alacaklar için 
müracaat müddetinin o kanunun mer'iyeti tarihinden itibaren beş sene imtidat etmek üzere temdidini 
merbut kanun lâyihasile teklif ediyorum ve bunun için muhasebei umumiye kanununun mürur zaman 
için kabul etmiş olduğu beş sene müddet esasına istinat ediyorum. Çünkü bunu muhasebei umumiye 
kanunundaki hükmü esasinin muhafazası noktai nazarından lâbüt görüyorum. 

İşbu beş sene müddetin 1513 numaralı kanunun mer'iyeti tarihinden itibaren olmasına lüzum gör-
mekliğim ise o tarihe kadar mevzubahs olan hak sahipleri müracaat eyledikleri halde haklarının ve
rilememesinden ve binaenaleyh yeniden müracaat için o kanunla tayin edilen ve beş sene imtidat etme
sini teklif eylediğim müddetin o alacakların tediyesine imkân verildiği tarihten itibaren başlaması 
adalete muvafık olacağı mütaleasında bulunmaklığından münbaistir. 

Sivas Meb'usu 
M. Remzi 

SİVAS MEBUSU REMZİ BEYİN KANUNÎ TEKLİFİ 

1927 mail senesi nihayetine kadar hazineden alacaklar için olan müracaat ve iskatı hak müddetinin 
beş sene sürmek üzere 9 haziran 1934 tai'ihine kadar temdidi hakkında 

BİRİNCİ MADDE — 1927 malî senesi nihayetine kadar Millî Hükümet bütçelerine müteallik 
borçlarla bütçe emanetleri ve âdi emanet hesaplarında kayitli borçların alacaklıları için 8 haziran 
1929 tarih ve 1513 numaralı kanunun birinci maddesile şubat 1930 nihayetine kadar olmak üzere 
tayin edilmiş olan müracaat müddeti mezkûr kanunun meriyeti tarihi olan 9 haziran 1929 tarihin
den 9 haziran 1934 tarihine kadar beş sene sürmek üzere temdit edilmiştir. 

İKİNCİ MADDE — Bu kanun hükmünün icrasına Maliye Vekili memurdur. 
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 



1927 malî senesi ; nihayetine kadar Millî Hükümet bütçelerine müteallik borçlar hakkındaki kanu 
nuna bası maddelerin tezyiline dair 1 /800 numaralı kanun lâyihası 

T.C. 
Başvekâlet 10 - I - 1931 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı: 6/104 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1927 malî senesi nihayetine kadar Millî Hükümet bütçelerine müteallik borçlar hakkındak: 
2 - VI - 1929 tarih ve 1513 numaralı kanuna zeylen Maliye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetinin 7 - I - 1931 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasmm ifasına müsaade buyrulmasmı rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

1927 malî senesi nihayetine kadar Millî Hükümet bütçelerine müteallik borçlarla bütçe emanet
leri ve adi emanet hesaplarında kayitli borçların sureti tasfiyesine dair olan 1513 numaralı kanunla 
alacaklılar için şubat 1930 nihayetine kadar vazedilen müracaat müddeti hitam bulmuş olması itiba-
rile bu tarihten sonra vaki müracaatlar kabul edilmiyeoektir. 

Ancak bu kanunla tayin edilen müddetin mürurundan sonra 1927 ve daha evvelki sene bütçelerine 
müteallik olarak tebeyyün eden alacak sahiplerinin müddeti bitmiş olduğu için müracaatları imkânı 
bulunmamış olmakla beraber kanunun dairei şümulüne dahil bu kabil alacaklar için şart kılınan 
müracaat kaydinin mutlakiyetine binaen bir muamele ifasına da mesağ bulunmamıştır. Haklan 
mahfuz bulunmuş olması lâzım gelen bu kabil alacak sahiplerinin mağduriyetine mahal kalmamak 
ve haklarında 1513 numaralı kanun ahkâmı tatbikini temin maksadile mezkûr kanuna zeyil olmak 
üzere merbut kanun lâyihası tanzim ve takdim edilmiştir efendim. 

Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Mal. Encümeni 10 - II - 1931 
Karar No. 26 

Esas No. 1/800 
Yüksek Reisliğe 

1927 malî senesi nihayetine kadar Millî Hükümet bütçelerine* müteallik borçlar hakkında 8 ha
ziran 1929 tarih ve 1513 numaralı kanuna zeylen Maliye Vekâletince hazırlanıp Başvekâletten irsal 
kılınan kanun lâyihası ve esbabı mucibesile meseleye müteallik Sivas Mebusu Remzi Bey tarafından 
verilen teklifi kanunî ve esbabı mucibesi encümenimize havale buyrulmakla vekâleti müsarileyhadan 
gönderilen memur ile Remzi Bey hazır oldukları halde mütalea ve tetkik edildi. Mezkûr 8 haziran 1929 
tarih ve 1513 numaralı kanunla istihdaf edilen gaye, 1927 senesi nihayetine kadar Millî Hükümet büt
çelerine müteallik borçlarla bütçe emanetleri ve adi emanet hesaplarında kayitli borçların vacibütte-
diye miktarı hakikisi malûm olmadığından hem Devletin bu kabil ne kadar borcu olduğunu tahkik ve 

tesbit etmek ve hem de işbu borçlar için bütçeye tahsisat koyarak Devletin borcunu tediye etmek 
suretile halkın lehine bir kuvvei müeyyide vazetmekten ibarettir. Bu kerre kanunen tayin ve tahdit 
edilen müddet 1930 şubatı gayesinde bitmiş olduğundan ondan sonra alacakları tebeyyün edenlerin 
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aleplcrini tetkika imkân bırakmak üzere mezkûr müddetin işbu kanunun neşrinden üç ay nihayetine 
•:adar azaltılmasına ve bu müddetin mürurundan sonra tebeyyün eden bu kabil borçların alacaklıları 
cin de borcun tebeyyün ettiği tarihten itibaren üeaylık müracaat müddeti verilmesine dair Hükümet 
:arafmdan gönderilen kanun lâyihasında muharrer üç ay müddet encümenimizce az görüldüğünden 
jirinci ve ikinci maddelerdeki üçer ay altışar aya iblağ edilmiştir. Müracaat edebilmek için istihkak 
sahibinin alacağından haberdar olması lâzım olduğundan tebeyyün kelimesinden maada tahakkuk 
vclimesi dahi ilâve edilerek maddei kanuniye o şekilde tadil edilmiştir. 

Remzi Beyefendinin teklif ettiği kanun lâyihasına gelince; beynennas tekevvün eden ihtilâflar
dan bir kısmının bir müddeti kalile zarfında fasıl ve halledilmesini elzem addettiği ahvalde vazı 
Kanunun kısa müddetli hususî müruru zamanlar vazetmesi kavaidi hukukiye icabatındandır. 1513 
numaralı kanun da bu esasa istinaden ve yukarıdaarzolunduğu veçhile hem Hükümetin borçlarını 
kat ' î surette tesbit ve hem de bu sayede eshabı istihkakın haklarını tediyeyi tesri maksadile ka
bul edilmiş hususî kanundur. 

Kanunen şayanı kabul bir mazerete mebni müddeti zarfında müracaat edemiyenler hakla
rında ise olunacak muamele ahkâmı umumiyeye tevfikan hallolunur. 

Binaenaleyh Remzi Beyin 1513 numaralı kanunun ilgası dahi istihdaf etmekte olan kanun tek
lifi encümenimiz tarafından kabul edilmemiştir. 

Mal En. Reisi M. M. Kâtip Âza Âza Âza 
Ali Emıa îhsm M. Ziya Sami Kâmil Şevket 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe, Encümeni 23 - III -1931 

M. No. 78 
Tdms N.o. 1/800 2/147 

Yüksek Reisliğe 

1927 malî senesi nihayetine kadar Millî Hükümet bütçelerine müteallik borçlar hakkındaki 
1513 numaralı kanundaki muayyen müracaat müddeti hakkında Başvekâletten gelen lâyiha ile bu 
kanuna müteferri olarak Sivas Mebusu Remzi Beyin kanunî teklifi Maliye Encümeni mazbatalarile 
birlikte encümenimize havale edilmekle Maliye Vekili Abdülhalik ve teklif sahibi Remzi Beyler 
hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu. Lâyihanın esası; Millî Hükümet bütçelerine mü
teallik bcnrçlada bütçe emanatı ve adi emanat hesaplarında kayıtlı borçların alacaklıları 1930 
senesi şubatı nihayetine kadar mahallî en büyük mal memurlarına arzuhal ile müracaat etmeğe 
mecbur bulundukları evvelce kabul buyrulmuş olan 1513 numaralı kanun icabından ise de mu
ayyen müddetin hitamından sonra alacakları tebeyyün edenlerin taleplerini tetkika imkân bırak
mak üzere daha üç ay müddet verilmesine ve bu müddetin mürurundan sonra tebeyyün edecek 
bu kabil borçların alacaklıları içtlı de borcun tebeyyün ettiği tarihten itibaren keza üç aylık mü
racaat müddetinin verilmesine matuf olduğu gibi Sivas Mebusu Remzi Beyin teklifi kanunisi dahi 
1513 numaralı kanunda muayyen müruru zaman müddetinin, muhasebei umumiye kanununda 
gösterildiği veçhile beş seneden aşağı olmaması suretile tadili talebini istihdaf eylemiştir. 

Esbabı mucibelere ve ayrıca alınan izahata nazaran 1513 numaralı kanunun tayin eylediği müd
detin hitamından sonra mezkûr senelere ait yeniden bazı borçlar tahakkuk ve tebeyyün ettiği 
halde müddetin inkızasından dolayı bir kısım halkın Hükümetteki haklarını almağa imkân kalma
dığı anlaşılmış ve 1513 numaralı kanunun kabulündeki kast ise bir taraftan Millî Hükümete ta
allûk eden borçların ödenmesi diğer taraftan bu dahilî borçlarımızın nevi ve miktarının tayin ve tes-
biti noktalarına matuf olmasına göre bu sebepler dolayısile kanunun tayin ettiği müddet içinde müra
caat edemiyenlerin haklarının iptali doğru görülemîyerek kanun lâyihası esas itibarile Encümenimizce 
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de şayaaaı müzakere görülmüş ve birinci ve ikinci maddelerde yazılı üçer aylık müddetler birleştiri
lerek Maliye Encümeninin tadili veçhile altışar aya iblâğı kabul olunmuştur. Lâyihanpı birinci madde-
sile tayin olunan müddetin mürurundan sonra tebeyyün ve tahakkuk eden borçlar için ayrıca müddet 
vazedilmiş olmasına gerek 1513 numaralı kanunun ve gerek yeni lâyihanın tayin eyledikleri müd
det içinde makbul bir mazeret sebebile müracaat edemiyenlerin mahkemelere müracaatla mazeret
lerini ispat ve ilâm istihsal edebilecekleri lâyihaya madde ilâve edilmek suretile hakları mah
fuz tutulmuş olmasına göre Sivas Mebusu Remzi Beyin bu yoldaki kanunî teklifinin aynca müza
keresine mahal görülmemiştir. Bu esbabı mucibeler dairesinde tadilen kabul olunan kanun lâyihası 
müstacelen müzakere buyrulmak üzere Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis 
İstanbul 
Fuat 

Âza 
İsparta 

Mükerrem 

R. V. 
Burdur 
Vahit 

Âza 
Konya 
K. Hüsnü 

M. M. 
Gazi Antep 

îmzada bulunmadı 

Âza Âza 
Kütahya Maraş 
Niyazi Asım Behçet 

Kâ. Âza 
Giresun Aydın 
Kazım Mühendis Mitat 

Âza Âza Âza 
Niğde Erzurum Tokat 
Faik Aziz Şevki 

Âza 
Balıkesir 
A. Şuuri 

Âza 
Elâziz 

H. Taksim, 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1927 malî senesi nihayetine kadar Millî Hükümet 
bütçelerine müteallik borçlar hakkındaki 2-VI-1929 

tarih ve 1513 numaralı kanuna müzeyyel kanun 

MADDE 1 — 2 - VI - 1929 tarih ve 1513 nu 
maralı kanuna tabi olup bu kanunun birinci mad-
desile tayin edilen müracaat müddetinin hitamın
dan sonra tebeyyün eden borçların alacaklıları 
işbu kanunun neşrinden üç ay nihayetine kadar 
mezkûr maddedeki şerait dahilinde mahallî en 
büyük mal memurlarına müracaata mecburdurlar. 

MADDE 2 — Birinci maddede yazılı müddetin 
mürurundan sonra tebeyyün eden bu kabîl borç
ların alacaklıları için de borcun tebeyyün ettiği 
tarihten itibaren üç aylık müracaat müddeti ve
rilmiştir. 

MADDE 3 — 1513 numaralı kanunun ikinci 
maddesi mucibince merkezde müteşekkil komisyo
nun faaliyetine nihayet verildikten sonra, birinci 
ve ikinci maddeler ahkâmına tevfikan mal me-
murluklarınca alman müraeaat evrakları, mezkûr 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

1927 malî senesi nihayetine kadar Millî Hükümet 
bütçelerine müteallik borçlar hakkındaki 1513 

numaralı kanuna müzeyyel kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2 - 6 - 1929 tarih ve 1513 numa
ralı kanuna tabi olup mezkûr kanun ile tayin edi
len müracaat müddetinin hitamından sonra tebey
yün eden borçların alacaklıları işbu kanunun neşrin
den itibaren altı ay ve bu altı ayın hitamından sonra 
tebeyyün eden borçların alacaklıları dahi borcun te
beyyün ettiği tarihten itibaren kezalik altı ay zar
fında mahallî en büyük malmemurlarma arzuhal ile 
müracaat edebilirler. 

MADDE 2 — 1513 numaralı kanunun ikine 
maddesi mucibince merkezde müteşekkil komisyo
nun faaliyetine nihayet verildikten sonra yukarık: 
madde hükmüne tevfikan malmemurluklarmca al 
nacak müracaat evrakı mezkûr 1513 numaralı ka 
nunun esasatı dairesinde Maliye Vekâletince tetk' 
ve intaç olunur. 

MADDE 3 — 1513 numaralı kanun ile işh 
kanunun birinci maddelerinde yazılı müddetle 
içinde memurluklarına müracaat etmiyenlerin al 
caklan hazine lehine sakıt olur. Ancak müraca; 
edilmemesi kanunî mazeretlere müstenit bulunduğ 
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1513 numaralı kanun esasatı dairesinde Maliye Ve
kâletince tetkik ve intaç olunur. 

MADDE 4 
teberdir» 

Bu kantin neşri tarihinden mu-

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

* Bş. V. 
İsmet 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mf. V. 
Esat 

S. î. M. V. 
Dr. Refik 

Ad. V. 
Yusuf Kemal 

Ha. V. 
Dr. T. Rüştü 

Na. V. 
Hilmi 

7 - I - 1931 
M. M. V. 

Zekât 
Ma. V. 

M. Abdülhalik 
îk. V. 

Mustafa Şeref 

mahkeme ilâmlarile tebeyyün ettiği takdirde bü 
kabil istihkak sahiplerinin müracaatları kabili 
olunur. ^ 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdin 

MADDE 5 — Bu kanunun hükmünü 
Maliye Vekili memurdur. 

icraya 



m 
Türkiye CÛrnharîyetne İsviçre federal indîsi arasında 
münakit ticaret ve ikamet mukavelesinin tasdiki hakkında 
1/838 numaralı kanun lâyihası ve iktfsât ve Hariciye fhfcü-

menleri mazbatalarile Dahiliye Encümeni Riyaseti tezkeresi 

T. C. 
Başvekâlet 12/11/1931 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı: 6/427 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Federal Meclisi arasında mün'akit ticaret ve ikâmet mukavelele
rinin tasdiki hakkında Hariciye Vekâletince hazff latam ve îcra Vekilleri Heyetinin 11/11/1931 tarihli 
içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte gönderilmiş
tir. 

Muktazasınm ifasına müsaade buyrulmasmı rica ederim efendim. 
s Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe mazbatası 

Cumhuriyet Hükûmetile İsviçre federal Meclisi salâhiyettar murahhasları arasında 13 kânunu
evvel 1930 tarihinde Ankarada imza edilmiş öten ticâret mukavelenamesi merbut kanun lâyihasilö 
Büyük Meclisin tetkik ve tasvibine arzediliyor. 

Mukavelename yalnız ticaret ahkâmını havi olup beynelmilel kabul edilmiş son muahedelere müma
sildir. 

Ahkâmı umumiyesi itibarile diğer Devletlerle aktettiğimiz emsali muahedelerin aynidir. 
Hükümetiniz, iki memleket arasındaki ticarî münasebetleri tanzim ve bunların inkişafını temin 

edecek olan bu vesikayi tasvip nazarlarınıza arzeyler. 

HrosiÂt Shcutiıeıii mââftatası 

T.B.M.M. , 
Ikfaâat Encümeni 10/111/1931 

Katar No: 49 
Esas No: 1/838 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cümhuriyetile lss%e federal meclisi arasında 1930 senesi birinci kânununun on üçüncü 
günü Ankarada akit ve imza olunan ticaret ve ikamet mukavelenamesi ile tasdikine ait olan kanun 
lâyihası tetkik ve müzakere edildi: 

Ticarî münasebatnnız lehimize olarak inkişaf etmekte olan İsviçre ile akit ve imza olunan bumukave-
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lename listesiz ve en ziyade müsaadeyi mazhar milletler esası üzerine tanzim kılınmış ve diğer devletlerle 
yapılan emsaline muvafık bulunmuş olmakla tasdikine dair olan kanun lâyihasile beraber ve aynen 
encümenimiz tarafından kabulü tekarrür etmiştir. 

Havalesi veçhile Dahiliye Encümenine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

k. En. Reisi M. M. Kâ. 
Mardin Afyon 

M. Rahmi Ali Rıza İzzet 

Âza Âza Aza 
Adana îstanbul Denizli 
Kemal A. Hamdi E. Aslan 

Âza 
Edirne 

Fayik 

Aza 

Âza 
Ş. Karahisar 

İsmail 

Âza 
Mardin 
Nuri 

Âza 
Mersin 
Hakkı 

Âza 
Adana 
Zamir 

Dahiliye Encümeni Riyaseti tezkeresi 

T. B. M. M. 
Dahüiye Encümeni 15 - IH -1931 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Federal Meclisi 
arasında münakit ticaret mukavelenamesinin 

tasdikına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre 
Federal Meclisi arasında 1930 senesi kânunuevve
linin on üçüncü günü Ankarada akit ve imza edi
len ticaret mukavelenamesi kabul ve tasdik edil
miştir. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu-
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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DÂHİLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Türkiye Cümhuriyetüe İsviçre Federal Meclisi 
arasında aktölunan ticaret mukavelename

sinin tasdikine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir. 



TÜREYE ÎLE İSVİÇRE ARASINDA TİCARET MUKAVHİENAMUSt 

Türkiye Cumhuriyeti Reisi 
ve 

İsviçre Federal Meclisi, 
İki memleket arasındaki iktisadî münasebetleri inkişaf ettirmek arzusile mütehassis olduklarından 

bir ticaret mukavelenamesi aktine karar vermişler ve bu bapta, murahhasları olmak üzere, 
Türkiye Cumhuriyeti Reisi: 

Nafıa Vekili Zekâi, İktisat Vekili Mustafa Şeref, Hariciye Müsteşarı Menemenli N-uman 
Beyleri; 

İsviçre Federal Meclisi: 
İsviçre Konfederasyonunun Türkiyedeki fevkalâde murahhas ve Orta Elçisi Mtisyü Hanri 

Marten'i tayin etmişlerdir. Müşarileyhler, usulüne muvafık ve muteber görülen salâhiyetnamelerini 
teati ettikten: sonra atideki hükümleri kararlaştırmjslajrdır. 

Madde — 1 

Menşei Yüksek Âkit taraflardan biri olan tabiî veya mamul müstahsallar diğerinin ülkesine ithal 
olundukları zaman, menşei herhangi bir üçüncü memleket olan ayni cinsten müstahsalların tabi olduk
ları veya olacaklarından başka veya daha yüksek resim, harç ve mükellefiyetlere, ne de başka veya 
daha ağır nizam ve muamelelere hiç bir veçhile tabi tutulmıyacaklardır. 

Kezalik Yüksek Âkit taraflardan her birinin ülkesinden diğer taraf ülkesine ihraç edilen tabiî 
veya mamul müstahsallar, her hangi diğer bir memlektin ülkesine gönderilecek ayni cinsten müstah
salların tabi tutuldukları veya tutulacaklarından başka veya daha yüksek resim, harç ve mükellefi
yetlere, ne de daha ağır nizam ve muamelelere hiç bir veçhile tabi tutulmıyacaklardır 

Zikredilen hususatta Yüksek Âkit taraflardan biri canibinden; menşei her hangi diğer bir memle
ket olan veyahut her hangi diğer bir memleket ülkesine gönderilecek bulunan tabiî veya mamul müs-
tahsallara bahşedilmiş veya ileride edilecek bütün menfaatler, müsaadeler, imtiyazlar ve muafiyetler 
menşei diğer Yüksek Âkit taraf olan veyahut bu tarafın ülkesine gönderilecek bulunan, ayni cinsten 
înüstahsallara derhal ve tavizsiz tatbik edilecektir. 

Madde — 2 

Birinci maddede yazılı taahhütler: 
A) Hududun her iki tarafından derinliği on beş kilometroyu tecavüz etmiyecek bir mıntaka 

dahilinde hudut ticaretini kolaylaştırmak için diğer hemhudut Devletlere halen bahşedilmiş veya bil
âhare bahşedilebilecek olan müsaadelere; 
. . B) Yüksek Âkit taraflardan biri canibinden aktedilmiş veya ilerde aktedilebilecek olan bir gümrük 
ittihadından münbais müsaadelere; 

C) 1923 senesindenberi Osmanlı imparatorluğundan ayrılmış memleketlere, gümrük tarifesi husu
sunda, Türkiye tarafından bahşedilmiş veya edilebilecek olan hususî menfaatlere şamil olmıyacaklar-
dır. 

Şurası mukarrerdir ki (C) fıkrasında tadat edilen hususî menfaat ve müsaadeler üçüncü bir Dev
lete bahşedilecek olursa bu madde ihtiyaca medar olmaz. 

Madde — 3 

Âkit memleketlerden birinin, bir veya bir kaç üçüncü memleketten transit suretile geçtikten son
ra diğer taraf ülkesine ithal edilmiş olan tabiî veya mamul müstahsalları, ithal esnasında, menşe mem
leketlerden doğrudan doğruya ithalleri takdirinde alınacak gümrük rüsumundan yahut aidattan baş
kasına veya daha yükseğine tabi tutulmıyacaklardır. 



Bu hüküm doğrudan doğruya transit edilen erot&4> hakkında cari olduğu gibi aktarına, zürufu tec
dit veya antrepoya vazedildikten sonra transit edilen emtiaya da tatbik olunur. 

Madde — 4 

Yüksek Akit taraflarda» birinin ülkesine son geldiği yer nearesiolursa elsuadiğer taraf ülkesinde 
mü&tahsal veya mamul her hangi bir maddenin ithali hakkıada hiç bir memnuiyet veya takyit, her han
gi diğer ecnebi memleket mfiatahsal veya mamul mümasil maddelerin ithaline de teşmil edümedifcse* 
idame veya ihdas edilmiyeoektir, 

Yüksek Âkit taraflardan birinin ülkesinden diğerinin ülkesine her hangi bir maâdieniaİk&m üse* 
rinde hiç bar memnöiyet veya takyit, mümasil ma delerin her hangi diğer eenebi memlekete ihracına 
da teşmil edilmedikte, idame veya ihdas edihaiyeeektir. 

Yukanki fıkralarda vazedilmiş olan umumî kaideye* mevzubahs memnuiy^t veya takyitlerin ayni 
şerait altında bıüunaa her hangi diğ^r ecıuebi memlekete ayni zamanda ve ayni tarzda teşmil edilmesi 
şartüe, ancak aşağıdaki hususlarda istisna kabul edilebilir: 

1 - Umumî emniyet icaplarına binaen, vakıan an memnuiyet veya takyitler, 
2 * Ammenin sıhhati düşüncesile mevzu memn niyet ve takyitler, 
3 - Hayvanları veya nebatları hastalıklardan ve tufeylilerden muhafaza ve nebatları tereddiden VÖ 

cinsin tükenmesinden vikaye için vazolunan memnu iyet veya takyitler. 

Madde — 5 

Beynelmilel transite müteallik bilcümle hususa tta, Yüksek Âkit taraflar, mütekabil müsıasebetta 
rinde, transitin serbestiliği hakkındaki 20 haziran 1921 tarihli Barslon mukavele ve esasi nkamaaıfteöi 
hüküîftlermi tatbik edeceklerdir. 

Madde —& 

Yüksek Âkit taraflardan birinin ülkesinde bir müstahsalm istihsali, ihzarı veya istihlâki üzerine , 
gerek devlet gerek nahiyeler veya esnaf cemiyetleri hesabına vazedilmiş veya edilecek olan dahilî re* 
simler dîğçr taraf ülkesinin müstahsallarma, hiç bir bahane altında, nefsi memleketin mümasil. müs= 
tahsallanndân veya bulunmadığı takdirde, en ziyade müsaadeye mazhar milletinkilerden daha &jğtt 
veya daha tazyik edici bir surette tatbik edilmiye çektir. 

Madde — T 

Ahval icap^ ettirecek olursa, Yükse Âkit taraflardan her biri, ithal edilen müstahşallarm menşe 
memleketini tesbit etmek için varit alan maddenin mezkûr memleketin millî müstahsalât veya ma-
mulâtından olduğunu veyahut iktisadî sebeplere binaen orada bir tahavvüle uğramış veya bir ameliye 
görmüş olması dolayısile mahreç memleketin mevzuatına nazaran ora müstahsallarından imiş gibi 
telâkkisi icap ettiğini mübeyyin bir menşe şehadetnameşinin ithalâtçı tarafından ibrazını istiye-
bileçektir. 

Menşe şehadetnameleri bu mukavelenameye raptedilen numune ( melfuf 1 ) veçhile tanzim edil» 
miş olarak gerek mürsilin mensup olduğu ticaret ve sanayi odaları, gerek gümrük makamatı gerek 
se mürselünileyh memleketin kabul edeceği her hangi teşkilât veya heyet tarafından ita olunacak
tır. Mürselünileyh memleketin hükümeti menşe şehadetnamelerinin kendi siyasî veya konsolosluk 
memurları tarafından tasdik edilmiş olmasını talep etmek hakkını haiz olacaktır. 

Posta Paketleri ve hava yolile yapılacak irsalât, ticarî bir mahiyeti haiz irsalâttan madut olmadık, 
lanmn mürselünileyh memleketçe kabulü takdirinde menşe şehadetnamesine tabi tutulmıyacaklardır. 
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Madde — 8 

Yüksek Âkit taraflardan birine mensup olup kendi memleketlerindeki salâhiyettar makamat 
canibinden verilen bir salâhiyet varakası ibraz ederek orada ticaret veya san'atlarını icraya me
zun bulunduklarını ve kanunlar ile muayyen resimleri ve vergileri tesviye ettikleri isbat eyliyecek 
olan tacirler j fabrikacılar ve sair san'at erbabı, gerek bizzat, gerek kendi hizmetlerinde bulunan 
seyyar memurlar vasıtasile, diğer taraf ülkesindeki tacirler veya müstahsıllar nezdinde veyahut 
umumî satış mahallerinde mübayaatta bulunmak hakkına malik olacaklardır. Bunlar arzettikleri 
numunelere tevafuk eden emtiayı kendi ticaret veya san'atlarında kullanan tacirlerden veya 
sair eşhastan siparişler dahi alabileceklerdir. Kezalik, beraberlerinde numuneler veya modeller 
nakledebilecekler veya bunları kendilerine irsal ettirebileceklerdir. Bu fıkrada tadat edilen ef'al 
için hiç bir hususî resim veya aidata tabi tutulmıyacaklardır. Muayyen bir mevtam örneği olan bil
cümle mevat, bir cihetten mezkûr mevat tekrar ihraç esnasında alelûsul ayniyetlerinin tesbit kı
lınmasına salih bulunmak ve diğer cihetten böylece ithal edilmiş olan mevat, heyeti mecmuasile, 
numuneliklerin mutat mahiyetini zayi etmiş olacak derecede kemmiyet veya kıymet irae eyleme
mek kaydı muzaafı altında, numune veya model addedilirler. 

Salâhiyet varakası 2 numaralı melfuftaki numuneye muvafık surette tanzim edilmiş olacaktır. 
Yüksek Âkit taraflar bu varakaları itaya memur olan makamatı ve kezalik seyyar ticaret memurla
rının ticaretlerini icra hususunda tebaiyete meebur oldukları ahkâmı mütekabilen yekdiğerine iş'ar 
edeceklerdir. 

Maahaza şurası mukarrerdir ki, yukarıda zikredilen Seyyar ticaret memurları varakalarında yazılı 
olanlardan başka tacirler veya sanat erbabı için satış muameleleri aktinde bulunmak hakkını haiz 
olmıyacaklardır» 

İthali memnu emtia müstesna olmak üzere bir gümrük resmine veya her hangi diğer resme tabi 
olan ve numunelik veya model suretile ithal edilen mevat, tekrar ihraç olunmaları kaydile iki tarafça, 
aşağıdaki şerait dairesinde, ithal ve ihraç resminden muvakkat muafiyet ile kabul edilecektir. 

A - Bu seyyar memurlar, gümrük idaresine beyannamelerini verirlerken, ihraç memleketi güm" 
rük memurları tarafından musaddak ve beraberlerinde ithal ettikleri numuneleri veya modelleri 
alelmüfredat müş'ir bulunan tarif atlı bir listeyi üç suretile birlikte ibraz edeceklerdir. Eğer tari-
fatlı listeyi hâmil bulunmıyorlarsa, beyannamelerini verirlerken, memurlar veya modelleri alelmüf* 
redat irae eden yeni bir listeyi üç nüsha olarak ita edeceklerdir. 

İthalât memlektinin gümrük memurları listenin mahallî lisana tercümesini talep edebileceklerdir. 
B - Numuneler veya modellerin tekrar ihraçları esnasında ayniyetlerinin tesbit edilebilmesi için, 

bunlar ihracat memleketinde nevi ve şekillerine göre, damgalanmış yahut balmumu veya kurşun
la miihürlenmiş. olacaklardır. Her bir tarafın gümrük makamatı, numuneler üzerine vazedilmiş 
olan işaretleri aslına mutabakatının tahkikini temin için, bu damgaların örneklerini ve mühürlerin 
basılmış şekillerini mütekabilen ve resmen yekdiğerine göndereceklerdir. 

İşaretler vaz'ı gayri kabil veya mahzurları dâi olduğu takdirde, fotoğraf iler, resimler veya tam ve 
mufassal tarifat ile ayniyetin tesbiti caizdir. Bununla beraber, ithalât memleketinin gümrük me
murları bu numuneleri, tekrar ihraçları esnasında ayniyetlerinin temini için elzem addedecekleri 
bilcümle ahvalde masarifi alakadarlarca tesviye edilmek üzere munzam işaretlerle teçhiz edebile
ceklerdir. 

Bu son keyfiyetten maada, gümrük muayenesi, numunelerin sadece ayniyetinin tesbitinden ve 
icabı takdirinde talep edilecek tekâlif ve rüsum miktarının tayininden ibaret olacaktır. 

Numune veya modeller ihraç memleketinde vazedilmiş işaretleri hâmil bulunmazsa ithal mem
leketinin gümrük memurları yeni işaretler vazedeceklerdir. 

C - İthalâtçı tarafından gümrük idaresine tarifatlı listenin veya numunelere ait beyannamenin 
itasından sonra gümrük muayenesine mübaşeret edilecek ve numunelere ait olan liste veya beyan
name ile bunlara mevzu işaretler usulüne muvafık ise bu numunelerin her birinin gümrük resmi ve 
- eğer mahal varsa - istihlâk resmi tesbit olunacak ve bu tekâlif ve rüsumun baliğ olduğu miktar 
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gerek nakten, gerek ithalât memleketinin salâhiyettar makamatı tarafından kâfi görülen teminat 
suretinde depozito edilecektir. Teminata mütedair ahkâm, hükümetler tarafından kendi kanunları
na göre tanzim edilecektir. Tartma ve saire ücretleri kat'î surette tesviye olunacak ve gümrük 
memurları tarafından alelusul tasdik edilen tarif atlı liste veya beyanname nüshalarından biri it
halâtçıya iade edilecektir. 

Maahaza, ithalâtçı numunelerden her birinin rüsumunu tarifenin mevadı müteallikası mucibin
ce hesap ettirip depozito edecek yerde numunelerin mecmuu için bu rüsumu tarif ede en yüksek res
me tâbi numune üzerinden tesviye eylemek hakkını haiz olacaktır. Öümrük memurları bu teklifi 
is'af etmekle mükellef bulunacaklardır. 

D - Bu suretle ithal edilmiş olan numunelere veya. modeller bir senelik bir mühlet zarfında ge
rek ithal edildikleri gümrükten gerek diğer birinden ya ihracat memleketine iade veya her hangi 
bir memlekte tekrar ihraç edileceklerdir. Bir senelik mühlet, icap ettiği takdirde, ithalât mem
leketinin gümrük idaresi tarafından temdit olunabilir. 

E - Tarif atlı liste veya beyanname ile tekrar ihraç edilecek numuneler veya modeller alâkadar 
tarafından gümrük-idaresine ibraz olunacak ve bu idare, muayene ettikten sonra, bilâtehir ithal 
eşhasında mevdu rüsumun tamamen iadesini yeya bu rüsumun tesviyesini müemmin kefaletin feshi 
muamelesini ilmühaber mukabilinde ifa edecektir. Bu iade veya kefalet feshi keyfiyeti ancak tekrar 
ihraç edilmiş olan numuneler veya modeller için ifa kılınacaktır. (D) fıkrasında zikredilen1 müh
letin hitamından sonra, tekrar ihraç edilmemiş veya o mahalde satılmış olan numuneler veya model
lerin emaneten tutulan gümrük rüsumu gümrük idaresine irat kaydolunacak veya - kefalet kabul e-
dilmiş ise - kefillerinden istifa edilecektir. 

F - İthal esnasında mevdu rüsumun iadesi veya kefaletin feshi hudutlanndaki bilcümle gümrük 
idarelerile memleket dahilinde kâin olup bu bapta muktazi salâhiyeti haiz bulunan gümrük idare
lerince ifa edilebilecektir. 

Yüksek Âkit taraflar, mezkûr salâhiyetin verildiği idarelerin listelerini yekdiğerine tebliğ e-
deceklerdir. 

Bu maddenin ahkâmı ne seyyar san'at erbabına, ne ayak satıcılığına ne de ticaret ve san'at icra 
etmiyen eşhas nezdinde siparişler taharrisine kabili tatbik olmadığından Yüksek Âkit taraflardan her 
biri bu hususlarda kendi kanunlarının tam serbestisini mahfuz tutar. 

Madde — 9 

Yüksek Âkit taraflardan birinin, ticaretlerini icra zımnında milli müstahsallara hasredilme
miş olan panayırlara ve pazarlara giden tebaaları, diğerinin ülkesinde, tabiiyetinde bulundukları 
memleket memurları tarafmdan (melfuf 3) deki model mucibince hüviyet varakası ibraz edebil
dikleri takdirde, mahallî tebaalardan daha az müsait bir surette muamele görmiyeceklerdir. 

Birinci fıkranın hükümleri ne seyyar san'at erbabına, ne ayak satıcılığına ne de ticaret ve 
san'at icra etmiyen kimseler nezdinde sipariş taharrisine kabili tatbik olmadığından Yüksek 
Âkit taraflardan her biri bu hususlarda kendi kanunlarmın tam serbestisini mahfuz tutar. 

Madde — 10 

Aşağıda yazılı eşya ayniyetleri isbat edilmek ve Yüksek Âkit taraflardan her birinin kanunla
rında derpiş edilen teminat mahfuz kalmak şartile, müsaade edilen müddet içinde tekrar ihraç 
edildikleri takdirde gümrük resminden muaf tutulacaklardır ,: 

1 - Âkit memleketlerden birine, orada tamir edilmek maksadile, ithal edilen eşya. 
Şurası mukarrerdir ki bu eşya ihraç memleketlerine tekrar ithal edilirlerse, tekrar ithalleri es

nasında ithalât resminden muaftırlar. 
Bu eşyaya tamir esnasında külliyetli miktarda ilâve edilmiş olup gümrük resmine tabi bulunan 

mevat veya aksam - memleketin kanunî mevzuatı istilzam ettiği takdirde - nefsi eşyadan ayrı ola
rak ve bunlarm asıl eşfa, ile tertip edilmelerinden mukaddem tabi oldukları tarifeye göre gümrük 
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vergisi tesviyesine tabi tutulacaklardır. Resim tesviyesine esas olan siklet tahmin suretile tesbit 
olunabilir. 

•2 - Yüksek Âkit taraflardan birinin ülkesinden diğerinin ülkesine ithal ve menşe emtiasının ih
racında istimal edilen ambalajlar, çuvallar, fıçılar ve saire. 

3 - Panayır, sergi ve müsabakalara gönderilen eşya. 
Mevzubahs eşyanın memlekete duhulü esnasında alâkadarlar bunların istimal müddetini tes

bit ettirmeğe ihtimam edeceklerdir.. îcabı takdirinde bu mühlet, gümrük makamatı tarafından ka
nunun evamirine tevfikan temdit olunabilecektir, 

Madde — 11 

Yüksek Âkit taraflar, tacirlere gümrük tarifeleri ve bilhassa muayyen bir meta üzerinden istifa 
edilecek rüsum miktarı hakkında resmî malûmat istihsal eylemek imkânını vermek için muktazi 
tedbirleri almağı taahhüt ederler. İstida, ithalât memleketinin nizamları mucibince metanı bir nu
munesini veyahut mufassal bir tarifini, bunun bir suretini veya fotoğrafisini ihtiva eylemelidir. 
Şayet müstedi, gümrükte beyannamesini vermek için lâzım gelen anasıra malik değilse gümrük 
idaresi, göstereceği bir mahalde, mumaileyhin, mukaddemece ve masrafı kendisine ait olmak 
üzere, irsalâtı bizzat muayene etmesine müsaade edecektir. 

Madde — 12 

Bu mukavelename, bir gümrük ittihadı muahedesile İsviçreye bağlı kaldığı müddetçe, Liechtens-
tein Prensliğine de şamil olacaktır. 

Madde — 13 

Bu mukavelenin aşağıda zikredilen maddelerinin mevzuunu teşkil eden hususata müteallik ah
valde Yüksek Âkit taraflar birbirlerine mütekabilen en ziyade müsaadeye mazhar millet muamele
sini temin ederler: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 

Madde — 14 

İki memleket arasında bir hakem muahedesinden inbias eyliyebilecek ahkâm mahfuz kalmak şar-
tile, iki Yüksek Âkit taraf arasında bu mukavelenin tefsiri sadedinde zuhur edebilecek ihtilâflar 
diplomasi tarikile halledilememiş olursa iki tarafın muvafakatile ve tahkimname tarikile bir hakeme 
havale olunacaktır. 

Madde — 15 

Bu mukavelename 4 mayıs 1927 tarihli mukavelenamenin yerine kaim olacaktır. Bir sene için akte-
dilmiştir. Tasdik edilecek, tasdiknamelerin «Beme» de vuku bulacak teatisinden yirmi gün sonra 
mer'iyete girecektir. 

înkizasmdan üç ay evvel feshedilmemiş olursa kendiliğinden kabili temdit olacak ve bu halde, 
her iki taraf için, bir senelik müddetin hitamında, mukavelenameyi -fesih, üç ay sonra haizi tesir 
olmak üzere - her an feshetmek hakkı mahfuz bulunacaktır. 

Yukarıdaki ahkâmı tasdik etmek üzere murahhaslar bu mukavelenameyi imzalamışlar ve mühür-
lerile mühürlenmişlerdir. 

'Ankarada, 13 kânunuevvel 1930 tarihinde, iki nüsha olarak yapılmıştır. 

Zekâi Hanri Martin 
Mustafa Şeref 
M. Numan 
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İMZA PROTOKOLÜ 

Bu mukavelenamenin imzası esnasında, aşağıda imzaları bulunan murahhaslar atideki tavzihatı 
yapmakta mutabık kalmışlardır. 

Birinci maddeye müteferrian 

Şurası mukarrerdir ki bu maddenin ahkâmı, 1499 numaralı ve 8 haziran 1929 tarihli Türk kanu
nunun beşinci maddesini haleldar etmez. 

Kezalik şurası mukarrerdir ki bu maddenin ahkâmı İsviçre gümrükleri tarifesine mütedair 10 teş
rinievvel 1902 tarihli Federal kanununun dördüncü maddesinin 2 inci fıkrasını haleldar etmez. 

Yüksek Âkit taraflardan birinin ülkesine ithal edilen bir müstahsalın gümrük resmi diğer bir 
meta için tesbit edilen resme tabi ise bu diğer metaa kabili tatbik olan umumî veya ahdî resim hadleri
nin en aşağı miktarı mevzubahs müstahsal hakkında gümrük resminin hesabına daima esas teşkil ede
cektir. 

Yedinci maddeye müteferrian 

Şurası mukarrerdir ki menşei Türkiye olan emtia üçüncü bir memleketin mutavassıt bir lima
nında işlendikten veya tekrar ambalaj yapıldıktan sonra İsviçre ülkesine ithal edilecek olursa, bu 
eşyanın menşeinin Türkiye olduğunu isbat eden menşe şahadetnameleri, Türkiyenin talebi üzerine, 
mezkûr mutavassıt limandaki Türk konsolosluk makamatının tasdikına tabi tutulabilecektir. 

Onuncu maddeye müteferrian 

Zatî istimale mahsus müstamel ev eşyası (göç eşyası) yerleşmek üzere gelen şahsın beraberinde it
hal edilmiş yahut bunun muvasalatından azamî iki ay evvel veya azamî üç ay sonra naklettiği mahal
den gönderilmiş olduğu takdirde gümrük resminden, kezalik duhulde, ve huruçta her hangi mükellefi
yetten müstesna tutulacaktır. 

Ankarada 13 kânunuevvel 1930 tarihinde iki nüsha olarak yapılmıştır. 

Zekât Henri Martin 
Mustafa Şeref 
Numan 
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[I] numaralı melfuf 

Menşe şehadetnamesi numunesi 

Mürsilin Mürselünilsyhin 

İsmi 

İkametgâhı 

Sokağı 

Parça 
adedi 

Ambalajın (zurufun) 
şekil ve sureti 

Marka ve 
numarası 

İsmi 

İkametgâhı 

Sokağı 

Safî ve gayri safî 
sıkleti kilo ve kıymeti 

Sevkedildiği 
tarik (şimendi
fer, posta, va

pur ilh.) Muhteviyatı 

Balâda evsafı zikredilen eşyanın menşeinin olduğu tasdik kılınır. 

fi 193 

Şehadetnameyi ita eden salâhiyettar dairenin isim ve imza 

( MÜHÜR) 
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[2] rVumtmıh nıetöul 

Devletin ismi 

Varakayı ita eden makam 
Seyyar, ticaret memurlarına mahsus salâhiyet varakası 

İta tarihinden itibaren on iki ay müddetle muteberdir. 

Hangi memleketler için muteber olduğu 
varakanın numarası 

şehrinde mütevellit ve şehrinin 
sokağında mukim 

Efendinin şehrinde 
unvanı ticarisi altında işliyen 

(1) - Fabrika- veya .ticrrethane sinin - terinin - sahibi veya namına ifayı vezifeye salâhi-
yettar. seyyar ticaret memuru olduğu ve mumaileyhin salilûzzikir fabrika - ticarethane - 1er - için 
balada muharrer memleketlerde siparişler aJraak veyahut mûbayaat icra eylemek salâhiyetini 
haiz bulunduğu ve mezkûr ticarethane - fabrikanın - ların memleketinde 
icrayı, ticaret - sanat - etmeğe mezun olup bu baptaki tekâlifi kanuniyeyi tesviye etmekte olduğu -
oldukları - tasdik kılındı. 

şehrin ismi - 193 

Ticarethane - lerinin - sahibinin imzası 

Fotoğraf 

Varaka hamilinin 
imzası 

Varaka hamilinin eşkâli 
Yaş 
Boy 
Saç 
alâmeti farikai sabite 

/ / / işbu noktalrra ticarethane veya fabrikaların neler sattığı veya neler imal ettiği yazılacaktır. 

> 
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[3] Numaralı meifuf 

Panayır ve pazarları ziyaret edenlere mahsus salâhiyet varakası 

işbu varakanın hamili olup deki (Türk tebaası için îsviçredeki; isviçre tebaası Türkiyede: 
ki) panayır ve pazarları ziyaret etmek arzusunda bulunan Efendinin Şeh
rinde ikamet eylediği ve ticaret veya san'atının icrası için tekâlif ve rüsumu kanuniye tesviye ile mü
kellef olduğu tasdik kılındı. 

işbu varaka aylık bir müddet için muteberdir. 

Varakanın ita kılındığı mahal tarih ile ita eden makamın imza ve mührü. 

Hükümetin Esbabı mucibe mazbatası 

Türkiye ile İsviçre arasında münakit olup 31 mart 1930 tarihinde feshedilmesi dolayisile 
1 teşrinievvel 1930 da meriyetten kalmış bulunan ikamet mukavelesinin yerine kaim olmak 
üzere Cumhuriyet Hükûmetile İsviçre Federal Meclisi Murahhasları arasında Ankarada 13 
kânunu evvel 1930 tarihinde imzalanan yeni ikamet mukavelenamesi , merbut kanun lâyihası 
ile, Büyük Meclisin tetkik ve tasvibine arzediliyor. 

Yeni mukavelename ahkâm hatta metin itibarile eskisinin aynıdır . Yalınz mecburî istikraza 
mütedair eski mukavelenamenin dördünü ve onuncu maddelerinde münderiç bulunan kayıt yenisi 
den hazfedilmiş ve İsviçrelilerin tasarruf hukukunun tavzihına dair bazı ahkâmı muhtevi bulunan 
eski munzam Protokolda ipka edilmiştir. 

Hükümetiniz iki Devlet tabalarının mütekabil memleketlerde ikamet şartlarını tanzim eden 
bu vesikanın tasdik olunmasını Büyük Meclisten rica eder. 

Hariciye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye Encümeni 

Karar M 7 23 • III - 1931 
Esas M 1/838 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cümhuriyetile İsviçre Federal Meclisi arasında 13 kânunuevvel 1930 tarihinde 
Ankarada akit ve imza edilen ikamet mukavelenamesinin tasdikına ait olup encümenimize havale 
buyrulan kanun lâyihası ve merbutu tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümetin esbabı mucibe mazbatasındaki mütaleaya iştirak eden encümenimiz tarafından 
bu mukavelename ile tasdikına ait kanun layihasının aynen kabulüne ve Heyeti Umumiyenin 
tasdikına arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe takdimine karar verilmiştir. 

Hariciye En. Rs. Kâtip Âza Âza Âza 
Saffet Ziya Zeki Mesut Nusrat Sadullah Necmettin Yakup Kadri 

Âza Âza Âza . 
Fazıl Ahmet Münir İ. Süreyya \ 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti ile kviçrt Federal Meclisi arasında münakit ikamet mukavelenamesinin 
tasdikina mütedair kanun lâyihası 

Kanun numarası: 

MADDE i — Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Federal Meclisi arasında 1930 senesi 
kânunuevelinin on üçüncü günü ankarada akit ve imza edilen ikamet mukavelenamesi kabul 
ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

lMI-931 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Ma. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Hasta Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik 
Mf. V. Na. V. îk. V. S. î. M. V. 
Esat Hilmi Mustafa Şeref Hasta 

TÜRKIYE VE ISVIÇRE ARASINDA İKAMET MUKAVELENAMESI 

Türkiye Cumhuriyeti Reisi 
Ve 
isviçre Federal Meclisi, 
isviçre tebaalarının Türkiyede ve Türkiye tebaalarının Isviçrede ikamet şartlarını tesbit eylemek 

arzusunda olduklarından bir ikamet mukavelenamesi aktine karar vermişler ve bu bapta, murahhasları 
olmak üzere, 

Türkiye Cumhuriyeti Reisi: 
Nafıa Vekili Zekâi 

iktisat Vekili Mustafa Şeref, 
Hariciye Müsteşarı Menemenli Numan Beyleri; 
isviçre Federal Meclisi *. 

isviçre Konfederasyonunun Türkiyede fevkalâde murahhas ve Orta Elçisi Müsyü Henri Mar
tin 'i tayin eylemişlerdir < 

Müşarünileyhler, usulüne muvafık ve muteber görülen salâhiyetnamelerini teati ettikten sonra aşa
ğıdaki hükümleri kararlaştırmışlardır. 

Madde— 1 

Yüksek Âkit taraflardan her birinin tebaaları, diğerinin ülkesinde, orada mer'i veya mer'iyete 
konacak olan kanunlar ve nizamlar mahfuz kalmak ve muhacerete müteallik hükümler muhtel olma
mak şartile, yerleşmek, oturmak ve o ülkeye serbestçe gidip gelmek ve orada serbestçe seyahat etmek 
hakkına malik olacaklardır. 

Oturmak ve yerleşmek dolayısüe tediye veya tahammül edilecek resimler ve mükellefiyetler husus
larında iki tarafın tebaaları en eyi muameleye mazhâr olan ecnebilere yapılan muamelenin aynından 
müstefit olacaklardır. 

S ' ' "' "' "• — 
i 
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Madde — 2 

Yüksek Âkit taraflardan her birinin tebaaları, diğerinin ülkesinde, memleketin kanun ve nizam
larına uyarak, mütekabil kanunî mevzuatta derpiş edilen hususlar müstesna olmak üzere, her ne
vi menkul ve gayri menkul mallan en ziyade müsaadeye mazhar millet tebaaları derecesinde ihraz, 
tasarruf ve ferağ etmek hakkına malik olacaklardır. Hassatan, mezkûr tebaalar, ayni şerait altın
da, o malları satma, satın alma, bağışlama, devretme, değiştirme, evlenme mukavelesi, vasiyet, ta-
riklerile veya her hangi diğer bir suretle serbestçe tasarruf edebilecekler, kezalik onlara kanunî 
tevarüs tarikile veya ölmezden önceki tasarruflarveyahut vasiyet dolayısile temellük edebilecek
lerdir. 

Mezkûr tebaalar yukarıda zikredilen ahvalin hiç birinde, her ne unvan altında olursa olsun, 
mahallî tebaalar için vazedilmiş veya edilecek olanlardan başka veya daha yüksek mükellefiyet, 
resim veya vergilere tabi tutulmıyacaklardır. 

Madde — 3 

Yüksek Âkit taraflardan her birinin tebaaları,diğerinin ülkesinde, gezgincilik ve her hangi di
ğer seyyar ticaret hariç kalmak ve kanun ve nizamlar mucibince mahallî tebaalara hasredilmiş 
veya edilecek olan hırfet ve meslekler müstesna olmak şartile, her nevi san'at ve ticareti icra et
mek ve her hangi hırfet veya mesleke sülük eylemek hakkına mahallî tebaalar derecesinde malik 
olacaklardır. 

Mezkûr tebaalar, bunları icradan dolayı, mahallî tebaalardan istifa olunanlardan başka veya 
daha yüksek, ne mahiyette olursa olsun, hiç bir vergi resim veya mükellefiyete tabi olmıyacak-
lardrr. 

Madde — 4 

Yüksek Âkit taraflardan her birinin tebaaları, diğer tarafın ülkesinde, harp zamanında olduğu 
gibi sulh halinde dahi her nevi askerî hizmetten, kezalik şahsî hizmeti askeriye yerine kaim olacak 
gerek naktî gerek aynî her türlü tekliften muaf olacaklardır. 

Mezkûr tebaalardan, gerek sulh gerek harp zamanlarında mahallî tebaalara tarholunup ayni 
şerait altında ve iki tarafın mütekabil kanunî mevzuatında derpiş edilen tazminat mukabilinde ken
dilerine de tatbik edilecek olan askerî tekâlif ve istimvaller müstesna olmak üzere, Devlet veya 
idarî şubeleri menfaatine olarak kanunen mevzu vergi veya resimden başka her hangi diğer tekâlif 
talep edilmiyecektir. 

Yüksek Âkit taraflardan her birinin tebaaları idarî veya adlî herhangi mecburî vazife veya 
memuri'yetten de muaf olacaklardır. 

Madde — 5 

Âmmenin menfaatine müstenit olduğu kanunen mütehakkık bir sebep bulunmadıkça ve adilâ
ne tazminat evvelce verilmedikçe Yüksek Âkit taraflardan her birinin tebaalarının diğer taraf 
ülkesindeki gerek menkul gerek gayri menkul malları istimlâk olunamıyacağı gibi mezkûr teba
alar velev muvakkaten olsun bunlar üzerindeki intifa haklarından mahrum edilmiyeceklerdir. 

Evvelce ilân edilmeksizin hiç bir istimlâk muamelesi yapıl amıyacaktır. 

Madde — 6 

Yüksek Âkit taraflardan her birinin tebaaları, diğer taraf ülkesinde, şahıslarına ve mallkrma 
müteallik hususlarda, kanunların, mahkeme ve sair makamların himayesinden mahallî tebaalar 
derecesinde tamamile müstefit olacaklardır. 

Muhakeme masarifini müemmin kefalet akçesine ve meccani adlî muzaherete müteallik ahkâm 
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bu meselelerin iki taraf arasında aktedilecek hususî bir mukavele ile tazminine kadar mahallî kanu
nî mevzuat dairesinde cereyan edecektir. 

Madde — 7 

Bu mukavelenamenin birinci maddesinin ikinci fıkrasındaki hükümler mahfuz kalmak şartile, 
Yüksek Âkit taraflardan her birinin tebaaları, hiç bir halde, mahallî tebaalara tarholunanlardan 
başka veya daha yüksek - her ne mahiyette olursa olsun - hiç bir vergi, mükellefiyet veya resme tabi 
tutulmıyacaklardır. 

Devlet tarafından kurulmuş müesseselere veya umumî bir hizmetin imtiyazını haiz olanlara bahşe
dilenlerden başka, her hangi bir mahiyette ve ne nam ile olursa olsun, malî mükellefiyetlerden mua
fiyetler hususunda, Yüksek Âkit taraflar, diğer tarafın tebaa ve şirketlerini, en ziyade müsaadeye 
mazhar millet tebaa ve sirketlerile ayni şerait dairesinde mezkûr muafiyetlerden istifade ettirmeği 
taahhüt ederler. 

Madde — 8 

Yüksek Âkit taraflardan her birinin tebaaları ikametgâh tesis etmeksizin diğer taraf ülkesinde 
ikametleri esnasında her hangi bir faaliyette bulunacak olurlarsa, bundan dolayı, mahallî tebaaların 
ayni neviden veya ayni ehemmiyette olan faaliyetleri dolayısile tabi tutulacaklarından başka veya 
daha ağır, ne mahiyette olursa olsun, hiç bir vergi, resim ve mükellefiyete tabi tutulmıyacaklardır. 

Yüksek Âkit taraflardan her biri, kendi ülkesini terketmek isteyip te iktidarı bulunmıyan diğer 
taraf tebaalarının pasaportlarını, bunların fakru zaruretleri salâhiyettar siyasî mümessil veya kon
solos tarafından tasdik edildiği takdirde, mütekabiliyet şartile, meccanen vize etmeğe-müheyya bulun
duğunu beyan eder. 

Madde — 9 

Yüksek Âkit taraflardan biri, gerek kanunî bir hüküm neticesinde, gerek ahlâkî ve sıhhî zabıta 
ve dilencilik hakkındaki kanun ve nizamlar mucibince, gerekse Devletin dahilî veya haricî emniye
tine müteallik sebepler dolayısile, diğer taraf tebaalarını, ferdî bir tedbir olmak üzere, memleketinden 
çıkaracak olduğu takdirde bu ihraç muamelesi hıfzıssıhha ve insaniyet şeraitine muvafık bir surette 
icra edilecektir. 

Madde — 10 

Merkezleri Yüksek Âkit taraflarından birinin ülkesinde bulunup o memleketin kanunları muci
bince usulü dairesinde teşekkül etmiş olan - nakliyat ve sigorta şirketleri dahil olmak üzere - ticarî, 
sınaî veya malî şirketler, gayri meşru veya ahlâka mugayir maksat takip etmemek şartile diğer taraf 
ülkesinde kanunen tanınacaklar, ve ehliyetleri ve dava ikame etmek hakları menşeleri olan memle
ketin kanunları mucibince tayin edilecektir. 

Bu şirketler, diğer taraf ülkesinde mer 'i veya mer 'iyete konacak olan kanun ve nizamlara uyarak, 
orada yerleşmek ve faaliyetlerini icra eylemek hakkını haiz olacaklardır. 

Bu şirketler, diğer taraf ülkesinde, memleketin kanunlarına tebaiyet ederek, her nevi menkul mal
lan ve kezalik mütekabil kanunî mevzuatta derpiş edilen ahval müstesna olmak üzere, şirketin işle
mesine muktazi gayri menkul malları ihraz edebileceklerdir; şu kadar ki gayri menkul ihrazı şirketin 
gayesini teşkil etmemesi meşruttur. 

Bu şirketler, gerek dava ikamesi gerek müdafaa zımnında, mensup oldukları devletin tebaasından 
olan maddî şahıslarla ayni şerait dairesinde serbestçe mahkemelere müracaat edebileceklerdir. 
j Bu şirketler, millî şirketlere tahmil edilenlerden başka veya daha yüksek resimlere, tekâlife ve su

reti umumiyede, her hangi aidata tabi tutulmıyacaklardır. 
Bu şirketlerden, gerek sulh gerek harp zamanlarında millî şirketlere tarholunup ayni şerait altın-
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da ve iki tarafın mütekabil kanunî mevzuatında derpiş edilen tazminat mukabilinde kendilerine de 
tatbik edilecek olan askerî tekâlif ve istimvaller müstesna olmak üzere, Devlet veya idarî şubeleri 
menfaatine olarak kanunen mevzu resim veya vergiden başka her hangi diğer tekâlif talep edilmiye-
cektir. 

Taraflardan birinin ülkesinde usulü dairesinde teşekkül etmiş olan firma veya şirketlerin diğer 
taraf ülkesindeki filyal, şube ve acentelan veya diğer mümessillikleri bu filyal, şube, acenta veya 
mümessilliklere muntazam surette konmuş sermaye üzerinden veya bunlar tarafından memleket dahi
linde elde edilmiş kazanç veya iratlar üzerinden vergiye tabi tutulacakalr ve vergiye tabi sermaye 
tesbit edilmediği takdirde mezkûr kazanç ve iratlara nazaran tayin olunacaktır. 

Madde — 11 

Şurası mukarrerdir ki Yüksek Âkit taraflardan hiç biri diğer tarafın tebaa ve şirketlerine kendi
since bahşedilenlerden başka ve daha vasi haklan kendi tabaa ve şirketleri lehine talep etmek husu
sunda bu mukavelenamede münderiç en ziyade müsaadeye mazhar millet şartından istifade edemiye-
cektir. 

Madde — 12 

Bu mukavelename tasdiknamelerin teatisi anından itibaren meriyete girecek ve dört sene müd
detle muteber olacaktır. 

Mukavelename, Yüksek Âkit taraflardan biri canibinden mezkûr dört senelik müddetin inkiza-
sından lâakal altı ay evvel fesholunmazsa fesholununcaya kadar meriyette kalacak ve bu fesih altı 
ay hitamından sonra haizi tesir olaeaktır. 

Madde — 13 

Bu mukavelename tasdik olunacak ve tasdiknameler mümkün olan süratle (i Berne „ de teati 
edilecektir. 

Yukarıdaki ahkâmı tasdik etmek üzere iki tarafın murahhasları bu mukavelenameyi imzala
mışlar ve mühürlerile mühürlemişlerdir. 

Ankarada, 13 kânunuevvel 1930 tarihinde, iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Zekât Hanri Martin 
Mustafa Şeref 

•*> M. Numan 

ÎMZA PROTOKOLÜ 

Bu günkü tarihle aktedilen bu ikamet mukavelenamesinin imzasına mübaşeret esnasında mukta-
zi salâhiyeti haiz bulunan aşağıda vaziülimza murahhaslar şu hükmü kararlaştırmışlardır: 

Yedinci maddeye müteferria^ 
Yüksek Âkit taraflar, Kendilerinden biri canibinden, bunun ülkesinde hükümetin filî iştirakile 

ihdas edilip millî bir ehemmiyeti haiz bulunan ve bu itibarla Devlet tarafından kurulmuş müessese
lere temsil edilebilecek olan teşebbüslere bahşedilen malî mükellefiyetlerin tahfifi menfaatini talep 
etmiyeceklerdir. ? 

Ankarada, 13 kânunuevvel 1930 da, iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. , 
Zekâi Hanri Martin 
Mustafa Şeref i 

l 

M. Numan 



SıraNQİl5 
Türkiye Cümhuriyetile Japonya İmparatorluğu arasında 
aktolunan ticaret ve seyrisefain mukavelenamesinin tasdiki 
hakkında 1/837 numaralı kanun lâyihası ve İktisat ve Hariciye 

Encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 12 • U - 1931 
Şube: 
Sayı : 6/428 * 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya İmparatorluğu arasında akit ve imza olunan ticaret ve seyri 

sefain mukavelenamesinin tasdikına mütedair Hariciye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetinin ll-II-Q31 tarihli içtimamda Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına müsaade buyrulmasım rica ederim efendim. 
Başvekil 
ismet 

Esbabı mucibe mazbatası 
Cumhuriyet Hükümeti ile Japonya İmprator'luğu salâhiyettar Murahhasları arasında u Teş

rinievvel 1930 tarihinde Ankarada imza edilmiş olan ticaret ve Seyrisefain Mukavelesi, merbut 
kanun lâyihasile Büyük Meclisin tetkik ve tasdikine arzediliyor. 

Mukavelename ticaret ve seyrisefain ahkâmını şamil ve beynelmilel kabul edilmiş olan son 
muahedelere mümasildir. Ahkâmı umumiyesi itibarile diğer Devletlerle aktettiğimiz emsali mu
ahedelerin aynıdır 

Hükümetimiz, iki memleket arasındaki ticarî münasebetleri tanzim ve bunların inkişafını 
temin edecek olan bu vesikayı tasvip nazarlarınıza arzeder. 

İktisat Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

-JjUısat Encümeni * 
Karar $48 

Esas $ 1/837 
Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya İmparatorluğu arasında 1930 senesi birinci teşrininin 
on birinci günü Ankarada akit ve imza olunan ticaret ve seyrisefain mukavelenamesi ile 
tasdikine ait olan kanun lâyihası tetkik ve müzakere edildi: 
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Listesiz olan ve en ziyade müsaadeye mazhar milletler esası üzerine tanzim kılınan bu 

mukavelenamenin gerek ticaret ve gerek seyrisefain noktai nazarından diğer Devletlere yapılan 
emsaline muvafık olduğu anlaşılmakla kanun lâyıhasile beraber aynen kabulüne karar verilmiştir. 

Havalesi veçhile Hariciye Encümenine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

Ik. En. Rs. 

M. Rahmi 
Âza 

Denizli 
E. Aslan 

M. M. 
Mardin 
Ali Rıza 

Âza 
Adana 
Kemal 

Kâtip 
Afyon 
İzzet 

Âza 
İstanbul 

A. Hamdi 

Âza 
Edirne 
Fayık 

Âza 

Zamir 

Âza 
Ş. Karahisar 

İsmail 

Âza 
Mardin 
Nuri 

Âza 
Mersin 
Hakkı 

Hariciye Encümeni mazbatası 
T. B. M. Af. 

Hariciye Encümeni 
Karar M 9 23 - IH - 1931 

Esas M 1/'837 
Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cümhuriyetile Japonya İmparatorluğu arasında 11 teşrini evvel 1930 tarihinde 
Ankarada akit ve imza edilen ticaret ve seyrisefain mukavelenamesinin tasdikına ait olup encü
menimize havale buyrulan kanun lâyihası ve merbutu, İktisat Encümeninin mazbatasile birlikte 
tetkik ve müzakere olundu. 

Bu mukavelenamenin ahkâmı umum iyesi itibarile beynelmilel kabul edilmiş olan esaslara 
uygun ve Cumhuriyet Hükümetinin diğer devletler ile aktettiği emsali mukavelenamelerin aynı 
bulunduğu anlaşılmakla tasdikına ait kanun lâyihasile beraber encümenimiz tarafından aynen 
kabulüne ve Heyeti Umumiyenin tasdikına arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe takdimine karar 
verilmiştir. 

Hariciye En. Reisi M. M. Kâtip Âza Âza Âza 
Saffet Zıya Zeki Mesut Nusrat Sadullah Necmettin Yusuf Kemal 

Âza Âya Âza 
Fazıl Ahmet Münir İ. Süreyya 
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HÜKÛMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya imparatorluğu 
arasında münakit ticaret ve Seyrisefain muka

velesinin tasdikina mütedair kanun lâyihası 

Kanun numarası: 

MADDE i — Türkiye Cumhuriyeti ile Ja
ponya İmparatorluğu arasında 1930 senesi 
teşrinievvelinin on birinci gönü Ankarada 
akit ve imza edilen ticaret ye seyrisefain mu
kavelesi kabul ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberclir. 

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını icra
ya, İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

ll-H-931 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
îsmet Yusuf Kemal Zekâi 

Da. V. Ha. V. Ma. V. 
Hasta Dr. T. Rüştü M. Abdülhaltk 

Mf.V. Na.V. îk. V. S. t M. V. 
Esat Hilmi Mustafa Şeref Hasta 

İKTİSAT ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Türkiye Cumhuriyeti ile Japon Imparatorluğn 
arasındn aktolunan ticaret ve seyrisefain mnka-

velenanesinin tasdikine dair kanun lâyihası 

MADDE i — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — » » » 

MADDE 3 —' •» » » 



TÜRKİYE ÎLE JAPONYA ARASINDA TİCARET VE SEYRİSEFAÎN MUAHEDENAMESt 

Bir taraftan 
Türkiye Cumhuriyeti Reisi 

Diğer taraftan 
Haşmetlu Japonya İmparatoru 

Memleketleri arasında ticaret ve seyrisefain münasebetlerini tanzim etmek arzusunda oldukla
rından bir muahedename aktine karar vermişler ve bu maksatla, murahhasları olmak üzere, Türkiye 
Cumhuriyeti Reisi: 

Diyarbekir Mebusu esbak vekil ve Büyük Elçi Zekâ i, Burdur Mebusu Şeref, Hariciye Vekâleti 
Müsteşarı Menemenli Numan Beyleri; 

ve Haşmetlu Japonya İmparatoru: 
Türkiyede Japonyanın Maslahatgüzar Vekili Müsyü Nioji Nihei'yi tayin etmişlerdir. 
Müşarileyhler, usulüne muvafık ve muteber görülen salâhiyetnamelerini tesbit ettikten sonra 

atideki ahkâmı kararlaştırmışlardır. 

Madde — 1 

Menşei Yüksek Âkit taraflardan biri olan tabiî veya mamul müstahsallar, mevritleri neresi olursa 
olsun, diğerinin ülkesine ithal olundukları zaman, gümrük resmine, munzam resimlere, tezyit emsaline 
veya her hangi başka resim ve mükellefiyetlere müteallik hususlarda, en ziyade müsaadeye mazhar 
mamleketin mıntakavî tesmiyeleri ne olursa olsun - mümasil müstahsallanna bahşedilmiş veya ileride 
edilebilecek olan muameleden daha az müsait bir muameleye tabi tutulmıyacaklardır. 

Yüksek Âkit taraflardan birinin ülkesinden diğerinin ülkesine ihraç edilecek tabiî veya mamul 
müstahsallar en ziyade müsaadeye mazhar millet ülkesine gönderilen mümasil müstahsallara tatbik 
edilen veya edilecek olanlardan başka veya daha yüksek resim ve mükellefiyetlere tabi tutulmıyacak
lardır. 

En ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesi teminatı ithalât ve ihracat resimlerinin istifa 
tarzına, emtianın gümrük ambarlarına vazma, gümrük aidat ve muamelâtına, ithal edilen emtianın 
muayene ve tahlili usulüne şamildir. 

Madde — 2 

Yüksek Âkit taraflardan biri canibinden, diğerinin ülkesinden gelen veya o ülkeye giden her 
hangi bir maddenin ithal veya ihracı üzerinde - diğer her hangi bir memleketten ithal veya her
hangi diğer bir memlekte ihraç edilen mümasil maddelere de teşmil edilmedikçe - hiç bir memnuiyet 
veya takyit idame veya ihdas edilmiyecektir. Maahaza bu maddenin hükmü, gerek harp zamanında, 
gerek sıhhî tedabir dolayısile, gerekse faideli hayvanların ve nebatların hayatını hastalıklardan ve 
muzir tufeylilerden vikaye maksadile idame veya ihdas edilen memnuiyet veya takyitlere kabili 
tatbik değildir; şurası daima mukarrerdir ki, mezkûr memnuiyet veya takyitlerin ayni şerait dahi
linde bulunan diğer ecnebi memleketlere ayni zamanda ve ayni tarzda teşmil edilmesi meşruttur. 

Madde — 3 

Yüksek Âkit taraflar kendi ülkeleri üzerinde transit serbestisini yekdiğerine mütekabilen 
bahşederler ve bundan dolayı istatistik resimlerile muhafaza ve mağaza masrafları müstesna olmak 
üzere, hiç bir transit resmi almamağı taahhüt ederler. 

Madde — 4 

Yüksek Âkit taraflardan birinin ülkesine duhulde bazı ithalât maddeleri hakkında muhtelif 
gümrük resimleri mevcut olduğu takdirde diğerinin ülkesinden gelen maddelerin en aşağı resim-
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lerden istifadeleri için menşe şehadetnamesi talep edilebilecektir. 

Menşe şehadetnameleri gerek mürsilin mensup olduğu ticaret ve sanayi odaları, gerek gümrük 
makamatı gerekse mürselünileyh memleketin kabul edeceği her hangi teşkilât veya heyet tara
fından ita olunacaktır. Bunlar mürselünileyh memleketin siyasî veya konsolosluk mümessili tara
fından tasdik edileceklerdir. 

Madde — 5 

Yüksek Âkit taraflardan birinin ülkesinde Devlet, vilâyetler, kazalar ve nahiyeler hesabına 
olarak bir maddenin istihsali, imali, veya istihlâki üzerine vazedilmiş veya edilecek olan dahilî 
resimler hiç bir sebeple iki taraf müstahsallarına, ayni cinsten olan yerli müstahsallara yahut mü
masil yerli müstahsallar bulunmadığı takdirde en ziyade müsaadeye mazhar milletin kil ere tatbik 
edildiğinden daha ağır bir surette tarholunmıyacaktır. 

Madde — 6 

Yüksek Âkit taraflardan birinin tebaasından ticaret ve san'at erbabı ile kezalik bu âkit taraf 
ülkesinde mukim olup orada ticaret ve san'atlarını icra eden ticaret ve san'at erbabı, diğer taraf 
ülkesinde, gerek bizzat gerek seyyar ticaret memurları vasıtasile numune ile veya nümunesiz mü-
bayaatta bulunabilecekler veya sipariş alabileceklerdir. Bu ticaret ve san'at erbabı ve bunların sey-
yat ticaret memurları böylece mübayaatta bulundukları ve siparişler aldıkları zaman mükellefiyet 
ve teshilât hususlarında en ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesinden istifade edeceklerdir. 

Numune olarak getirilen maddeler, her iki memlekette, bunların tekrar ihraçlarını veya kanu
nen muayyen mühlet zarfında ihraç edilmedikleri takdirde icap eden gümrük resimlerinin tediye
sini temin için müesses gümrük nizam ve muamelelerine tevfikan gümrük resminden muvakkaten 
muaf olarak kabul edileceklerdir. Maahaza bu imtiyaz kemiyet veya kıymeti dolayısile nümüne 
telâkki ölunmıyacak veya mahiyeti itibarile tekrar ihracı esnasında ayniyat tesbit edilemiyecek 
olan maddelere şamil olmıyacaktır. Bir numunenin, muafiyeti, rüsumiyeden müstefit olup olamı-
yacağını tayin hakkı, bilcümle ahvalde, münhasıran ithalin vuku bulduğu mahallin salâhiyettar 
makamlarına aittir. "' ' s ? r 5 , : , , . , , . 

.Madde — 7 

Yüksek Âkit taraflardan her biri, diğer tarafın her hangi diğer bir milletin mümasil mümes
sillerini kabul ettiği şehir ve limanlarında ikamet edebilecek olan başkonsolos, konsolos ve muavin 
konsoloslar tayin etmek serbestisine malik olacaktır. Maamafih, bu başkonsolos, konsolos ve muavin 
konsoloslar nezdine tayin edildikleri memleket Hükümeti tarafından müesses usule tevfikan berat 
veya sair muktazi müsaadenameleri istihsal eylemedikçe vazife ifasına başlıyamıyacaklardır. 

Yüksek Âkit taraflardan birinin konsolosları diğer tarafın ülkesinde, her hangi diğer bir ecnebi 
memleketin mümasil konsoloslarına bahşedilmiş veya edilecek olan bilcümle imtiyaz, istisna ve mu
afiyetlerden, mütekabiliyet şartile müstefit olacaklardır. 

Madde — 8 - - ; - - - - -

Yüksek Âkit taraflardan birinin bir tebaasının diğer tarafın ülkesinde vefatı takdirinde, akrabası 
olmakla beraber, vefat mahallinde müteveffanın memleketi kanunlarının kendisine terekeyi muhafaza al
tına almıya ve idare etmeğe mesağ verdiği hiç bir kimse bulunmazsa, müteveffanın tebaası bulunduğu 
memleketin salâhiyettar konsolosu, icap eden resmi muameleleri yaptıktan sonra müteveffanın mal
larının bulunduğu memleket kanunlarının tayin ettiği şekil ve hudut dahilinde terekeyi muhafa
za altına almıya ve idare etmeğe mezun olacaktır. 

Şurası mukarrerdir ki, müteveffaların terekelerinin idaresi hususunda, Yüksek Âkit taraflardan 
birinin her hangi diğer ecnebi bir memleketin konsoloslarına evvelce bahşetmiş olduğu veya bilâhare 
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bahşedeceği bilcümle imtiyaz, istisna ve muafiyetler, mütekabiliyet şartile, derhal diğer.Yüksek 
Âkit tarafın konsoloslarına teşmil edilecektir. 

Madde — 9 

Yüksek Akit taraflardan birinin diğer tarafın ülkesinde ikamet eden konsolosları, birinci tara
fın gemilerinden firar etmiş olan, ikinci taraf tebaalarından gayri, gemici efradı geri almak için 
mahallî hükümet tarafından kanunun müsaade ettiği nisbette muavenete mazhar olacaklardır. 

Madde — 10 

Yüksek Âkit taraflardan her biri, diğer tarafın gemilerine, kendi bahrî limanlarında, limana ser
bestçe duhul ve limandan istifade hakkında ve seyrüsefer ile gemilerin ve hamule ve yolcularının 
ticarî muamelâtında ve tahmil ve tahliye vesaitinde bahşettiği teshilâttan tamamen intifa etmek 
hususlarında ve kezalik hükümet, resmî makamlar imtiyaz sahipleri veya her nevi müesseseler nam 
ve hesabına cibayet edilen her türlü rüsum ve tekâlifte, kendi sefainine mahsus muameleye mü
savi bir muamele teminini taahhüt eyler. 

Madde 11 — 

Yüksek Âkit taraflardan birine mensup bir sefinenin diğer taraf sahillerinde batması, karaya 
oturması hasara veya mecburî tevakkufa uğraması gibi hadiselerde, bu sefine, gerek kendisi gerek 
hamulesi itibarile, mütekabil memleketlerden her birinin kanunî mevzuatının, mümasil ahvalde, 
kendi gemilerine bahşettiği ayni himaye ve teshilâttan müstefit olacaktır. Kaptan, mürettebat ve 
yolculara - gerek şahısları, gerek sefine ve hamulesi için - mahallî tebaalara yapılan derecede muave
net ve muzaheret gösterilecektir. 

Tahlisiyeye müteallik ameliyat memleketin kavaninine tevfikan icra edilecek ve mümasil ahvalde 
mahallî tebaaların tabi tutulduğundan daha ağır tahlisiye masrafı tediye edilmiyecektir. 

Bundan başka, Yüksek Âkit taraflar, kurtarılan emtianın, dahilî istihlâke tahsis edilmiş olma
dıkça, hiç bir gümrük resmi tediyesine tabi tutul mamasında mutabık kalmışlardır. 

Madde — 12 

Gemilerin tabiiyeti, mevzubahs geminin mensup olduğu devletin kanunları mucibince her memle
ketin salâhiyettar makamatı tarafından verilip gemide mevcut bulunan senet ve patentelerle tayin 
edilecektir. , , , 

Madde — 13 

Yüksek Âkit taraflardan birinin sancağım taşıyıp diğer tarafın bir limanına, orada gerek hamu
lelerini ecnebi bir semti maksut için teşkil veya ikmal etmek, gerek ecnebi memleketten getirdikleri 
hamulelerini kısmen veya kamilen tahliye eylemek maksadile giren gemi ve vapurlar, mütekabil mem
leketlerin kanun ve nizamlarına uyarak ve mümasil ahvalde yerli gemilerin tabi olduğu veya olacağın
dan başka rüsum tediye etmeksizin, hamulelerinin ayni memleketin diğer limanına yahut bir ecnebi 
limana mahsus olan kısmını gemi dahilinde hıfız ve bunu tekrar ihraç edebileceklerdir. 

Madde — 14 

Bu muahedename: 
1 — Yüksek Âkit taraflardan her birinin mütekabil kanunlarile tanzim edilmekte devam edecek 

olan kabotaja: 
2 — Yüksek Âkit taraflardan biri canibinden hemhudut memleketlere hudut ticareti hakkında bah

şedilmiş veya atiyen bahşedilecek müsaadelere; 
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3 — Bir veya müteaddit memleketlerle aktedilmiş veya edilecek olan bir gümrük ittihadından 

münbais hususî müsaadelere; 
4 — Yüksek Âkit taraflardan birinin millî say it istihsalâtına veya millî sayda temsil edilen av

cılık istihsalâtına, bunların ithaline müteallik hususlarda, bahşedilen veya ileride edilecek olan mua
meleye ; 

5 — Yüksek Âkit tarafların kara sularında sayıt icrasına; 
6 — Türkiye ile 1923 senesinde Osmanlı İmparatorluğundan ayrılmış bulunan memleketler ara

sında gümrük tarifesi hususunda, mevcut veya ileride ihdas edilecek olan hususî menfaat ve müsa
adelere ; 

7 — Millî ticareti bahriyeye bahşedilen tergiplere; 
8 — Limanların, açıkta demirleme mahallerinin ve sığ sahillerin bahrî hizmetlerinin ifasına, kezalik 

kılavuzluk, cer, bahrî yardım ve tahlisiye icrasına bu ameliyelerin iki taraf kara sularında ve Tür
kiye için Marmara denizinde icra edilmeleri takdirinde, 

tatbik edilmez. , , . 

Madde — 15 

7,8 ve 14 üncü maddelerde olduğu gibi, bu muahedenamenin sarih surette muhalif ahkâma tabi 
tuttuğu ahval mahfuz kalmak şartile, ticaret ve seyrisefaine müteallik bütün hususlarda, Yüksek 
Âkit taraflardan biri canibinden herhangi bir Devletin tebaa veya gemilerine bahşedilmiş veya ileride 
edilecek olan herhangi müsait muamelenin, şartsız ve taviasiz olarak, diğer tarafın tebaa veya gemi
lerine derhal teşmil edileceğini Yüksek Âkit taraflar kararlaştırmışlardır; iki tarafın bu husustaki 
fikri, yukarıda zikredilen müstesna ahval hariç kalmak üzere, bir tarafın ticaret ve seyrisefainine 
diğer tarafta, her hususta, en ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesi temin etmektir. 

Madde — 16 

Bu muahedenamenin ahkâmı Yüksek Âkit taraflardan biri veya diğerine ait bulunan veya onun 
tarafından idare edilen bileümle ülkelere ve araziye kabili tatbiktir. 

Madde — 17 

Bu muahedename tasdik olunacak ve tasdiknameler mümkün olan süratle Ankarada teati edile
cektir. 

Muahedename, tasdiknamelerin teatisinden otuz gün sonra meriyete girecektir. 
Meriyete girdiği tarihten itibaren üç sene müddetle muteber olacaktır. Mezkûr müddetin inkı-

zasmdan lâakal altı ay evvel Yüksek Âkit taraflardan biri canibinden feshedilmediği takdirde bu 
muahedename kendiliğinden temdit edilmiş olacak ve feshi gününden itibaren altı ay müddetin 
hitamına kadar meriyette kalacaktır. 

Yukarıdaki ahkâmı tasdik etmek üzere mütekabil murahhaslar bu mııahedenameyi imzala
mışlar ve mühürlerile mühürlemişlerdir. 

Ankarada, beşinci Showa senesinin onuncu ayının on birinci gününe müsadif olan 1930 senesi 
onuncu ayının on birinci günü, iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Zekâi 
Mustafa Şeref Hioji Nihei 
Numan 
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İMZA PROTOKOLÜ 

Bu günkü tarihle aktedilen bu muahedenamenin imzasına mübaşeret esnasında zirde imzalan 
bulunan murahhaslar berveçhi ati hususatı kararlaştırmışlardır: 

1 - Şurası mukarrerdir ki yüksek âkit taraflardan her birinin dumpinge müteallik kanunî 
mevzuatı işbu muahedename ahkâmı ile haleldar olmamıştır. 

2 - Şurası mukarrerdir ki, Türkiyenin, millî sancak taşıyan ve Türk limanları arasında posta 
çantalarının nakli hizmetini muntazaman yapan gemilere fener resmi üzerinden tenzilât bahşetme
si keyfiyeti onuncu madde ahkâmını haleldar etmez. 

3 - Kezalik şurası da mukarrerdir ki Türkiye ile Japonya arasında Ankarada 30 temmuz 1929 
tarihinde imzalanmış olan muvakkat tieareî itilâf bu muahedenamenin meriyete girmesini mütea
kip derhal hükümden sakıt olacaktır. 

Bu protokol bu muahedenamenin müteemmim cüzü olacak ve onunla ayni zamanda meriyete 
girecektir. 

Ankarada, 11 teşrinievvel 1930 (Showa 5 ) tarihinde iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Zekâi 
Mustafa Şeref Hioji Nihei 
M. Numan 



Sıra No 121 
Devlet Demiryolları ve limanları Umumî İdaresinin teşkilât 
ve vezaifine dair kanunnun tadili hakkında 1/757 numaralı 

kanun lâyihası ve Nafıa, Maliye ve Bütçe Encümenleri 
mazbataları 

T. e. 
Ro&ıekâtet 

Muamelât[MudiirMğii 20-^1-1930 
$m : 6/4034 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Devlet demiryolları ve Limanlan Umumî İdaresinin teşkilât ve vazifelerine da» (1483) nu-

marab fea&unun tadili hakkında Nafıa Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri He-yetinin 
17-11-1^30 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı muci-
besile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 
Devlet demir yolları ve limanlan Umumî idareskîin teşkilât kanunile müeyyet hususî vazi

yetine binaen hesap usulleri devlet dairelerinde tatbik edilen usullerden farklı bulunmakta ve 
teahhüdat ve sarfiyat Maliye Vekâleti namına bir mürakiplik tarafından ifa edilmekte idi. 

Devlet Demiryollarının sarfiyatının mühim bir kısmı inşaata tealluk eylemekte ve varidat 
bütçesininde en kabarık yekûnunu Umumî bütçeden muavenet faslı teşkil etmekte olduğundan 
Dev4e| dairelerinde teahhüdat ve sarfiyat murakabesi hakkında mevzu hükümlerin mezkûr idareye 
de teşmili faideli addedilmiş ve bu esas maliye ve muhasebe işleri dairesinin maliye Vekâletine 
rap& \ıe Divanı Muhasebatın tescil ve vizesine dair muhasebei umumiye kanununda mevcut 
h^ftrateşrm Pevlet Demiryollarında da tatbiki suretile kabili temin görülerek merbut kanun 
projesi tanzim olunmuştur. 

Nafıa Eacürneni mazbatası 
T. S. M. M. 

Nafıa Encümeni; 18/İli/1931 
Esas No: 1/757 

Yüksek Reisliğe 

Devlet Demiryolları ve Limanları Umumî İdaresinin teşkilât ve vezaifine dair 1483 numaralı ka
nunun, tadili hakkındaki Başvekâleti Celilenin 6/4034 sayılı tezkeresi B. M. M. Yüksek Reisliğinden 
Enuümenimize havale olunmakla tetkik ve müzakere olundu. Devlet Demiryollarının mühim bir 
işi inşaata taallûk eylemekte ve varidatının mühim bir kısmını umumî bütçeden muavenet faşlı teş-



- 2 -
kil etmekte olduğundan Devlet dairelerinde taahhüdat ve sarfiyat murakabesi hakkında mevzu hüküm
lerin mezkûr idareye de teşmili ve bu esasa göre maliye ve muhasebe işlerinde hasbettaallûk Maliye 
Vekâletine raptı ve Divanı Muhasebatın tescil ve vizesine dair muhasebei umumiye kanununda mevcut 
hükümlerin Devlet Demiryollarında da tatbiki tadilâtta esbabı mucibe olarak gösterilmiştir. Filha
kika umumî bütçe varidatından mühim bir kısmının Devlet Demiryolları ve Limanlan İdaresi taahhü
dat ve sarfiyatına tahsis edilmekte ve bu kabil umumî bütçeyi alâkadar eden masrafların diğer devlet 
dairelerinde olduğu gibi Divanı Muhasebatın kablessarf vizesine tabi tutulması muhasebei umumiye 
kanununa da muvafık olacağı derpiş edilmekte ise de Devlet Demiryolları ve LimanlanUmumî İdaresi in
şat ve işletme gibi esaslı iki kısmı ihtiva etmekte olup işletme umuru ekseri ahvalde müstaceliyetle hare
keti emreden hususata da tşamil bulunduğuna göre bukısımdaki inşaat ve taahhüdat ve sarfiyatı saire-
nin Seyrisefain ve inhisar idareleri gibi kemakân badessarf vizeye tabi tutularak inşaat kısmına ait 
taahhüdat ve sarfiyatın 1050 numaralı muhasebei umumiye kanununun devlet daireleri için tayin 
ettiği şekiller dairesinde Divanı Muhasebat vizesine tabi tutulması Encümence nefselemre daha 
muvafık görülerek buna göre lâyihanın tadili karar gir olmuştur. İşbu tadilât müzakerede hazır bulu
nan Nafıa Vekili Beyefendi tarafından da kabul ve muhasebe işlerine mütedair hükümlerce muaddel 
şekle göre tanzim edilen lâyiha ve evrakı sairenin bermucibi havale Maliye Enuümenine tevdiine ka
rar verilmiştir. 

Nafıa En. Reisi M. M. Kâ. Âza Âza Âza 
Samsun Çorum Manisa Niğde içel Manisa 
Ethem Aleyhteyim Halit Hakkı Akif 

Ziya "/"' \ '.'. 
Âza Âza 

Kütahya Urfa 
İbrahim Ali Saip 

Maliye Encümeni mazbatası 
T. B.M.M. 

Maliye Encümeni , 23 - III - 1931 
Karar No. 38 • . „_ ; ; . 
Esas No. 1/757 ] , ' . \ , ,_.... .:.••,;'] 

Yüksek Reisliğe 

Devlet Demiryolları ve Limanları Umumî İdaresinin teşkilât ve vazaifine dair 1483 numaralı kanu
nun tadili hakkında Başvekâletten gönderilen tezkere ile melfufu olan esbabı mucibe mazbatası ve 
kanun lâyihası, Nafıa Encümenince bu bapta ihzar edilen mazbata ve tadilen kaleme alınan kanun 
lâyihası encümenimize havale buyrulmakla Maliye ve Nafıa Vekilleri Beyefendiler hazır oldukları 
halde müzakere ve tetkik edildi. 

Mezkûr idarenin hesap usulleri, salifüzzikir kanuna tevfikan Devlet dairelerinde tatbik edilen 
usullerden farklı bulunmakta olup hâlbuki umumî bütçe varidatından mühim bir kısmı mezkûr ida
renin taahhüdat ve sarfiyatına tahsis edilmekte olduğundan Devlet dairelerinin taahhüdat ve sarfi
yatına dair mevzu hükümlerin bu idareye de teşmili faydalı olacağı beyan edilmekte ve bu esası temin 
için Maliye ve Muhasebe işleri dairesinin Maliye Vekâletine raptı ve umumî bütçeyi alâkadar eden 
masrafların muhasebei umumiye kanununa tevfikan vizeye tabi tutulması talep edilmektedir. 

1) Devlet Demiryolları İdaresinin mesaisi mahiyet itibarile biri birinden tamamen farklı iki kısma 
ayrılmıştır. Bunlardan biri mevcut şimendifer hatlarının işletilmesi olup hususî mahiyetinin icap 
ettiği ahkâmı mahsusaya tabi bulunmaktadır. Bu kısmın sarftan evvel vizeye tabi tutulması doğru 
olmıyacagma dair Nafıa Encümeni tarafından beyan olunan mütaleaya ençümenimizce de tamamen 
iştirak olunmuştur. 

2) Devlet Demiryolları vazifelerinin diğer kısmı yeni hatlar inşasıdır. 
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Bu kısımda sarftan evvel vize teklifi encümenimizce de kabul edilmiştir. 
3 ) Devlet Demiryolları maliye ve muhasebe işlerinin Maliye Vekâletine raptma gelince: hem 

işletme hemde yeni hat inşası hesap işlerile meşgul bulunmakta olan bu heyetin Maliye Vekâletine 
raptı, işletme mevzuunun icap ettiği idare tarzını haleldar edeceğinden Maliye Encümeni en
dişe göstermiş ise de, müzakereye iştirak eden Vekil Beyefendilerin Maliye Vekâletine rabıttan 
maksat, münhasıran bütçeye mutabakat noktai nazarından tetkik ve murakabe olduğunu beyan 
•etmeleri üzerine teklifin bu kısmı da kabul edilmiştir. 

4) Devlet Demiryolları ve Limanları Umumî idaresinin teşkilât ve vazifelerine dair 1483 nu
maralı kanunun 4 üncü maddesinde zikredilen mürakiplik, muhasebe heyetinin Maliye Vekâleti
ne merbut bulunmadığı zaman için derpiş edilmiş olmasına binaen, bu şeraitin değişmesi üzerine 
artık mürakipliğe İüzum kalmıyaeağı düşünülmüştür. 

Ancak mezkûr madde ve ona istinat eden talimatname, mürakibin vazifesini daha şümullü 
farzettirebilecek surette tahrir edilmiş olmasına binaen, bu cihetin Vekâletçe tamiki muvafık gö
rülmüştür. 

Havalesi mucibince Bütçe Encümenine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Mal. En. Rs. M. M. Kâ. Âza Âza Âza Âza 
Bay azıt İstanbul Ankara İzmir Kayseri İçel 

Ali Bana İhsan M. Ziya Sami Kâmil A. Hilmi Emin 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Karar No. 84 
Esas No. İ/757 

Devlet Demiryolları ve Limanları Umumî İdaresinin teşkilât ve vazaifine dair olan 1483 numa
ralı kanunun bazı maddelerinin tadili hakkında olup Nafıa ve Maliye Encümenleri mazbatalarile 
birlikte encümenimize havale buyrulmuş olan kanun lâyihası Nafıa Vekili Hilmi ve Maliye Muha
sebei Umumiye Müdürü Faik Beyler hazır oldukları halde tetkik ve Müzakere olundu. 

Umumî idarenin muamelât ve hesap usulleri Devlet dairelerinde tatbik olunan usullerden baş
ka olsa bile bütçe ve muamelâtı naktiye taahhüdat ve sarfiyat işleri ayni hüküm ve mahiyette 
olup taahhüdat ve sarfiyatı umumî muvazeneden yapılan yardıma tabi olan bu idarenin bütçe işle
rinin Devlet dairelerinin tabi olduğu ahkâm haricinde kalması encümenimizce de muvafık görül-
miyerek kânun lâyihası esas itibarile şayanı müzakere görülmüştür. Taahhüdat ve sarfiyatın teklif 
veçhile muhasebei umumiye kanunu ahkâmına tabiiyeti derpiş edilince 1483 numaralı kanunun 
3 üncü maddesi veçhile umumî idarenin muhasebe reisi ve maiyetinin Nafıa Vekâletince tayin ve 
tebdiline mahal olmayıp muhasebei umumiye kanunu hükmünce muhasebe müdürile muhasibi * 
mes'ullerin taahhüdat ve sarfiyatta bütçe noktai nazarından haiz ve mecbur oldukları bütün mu
rakabenin icrasını temin maksadile umumî idarenin muhasebe reisi ile maiyetinin yalnız maaş ve 
muhassasatlan kemakân idarei umumiye bütçesinden verilmek ve idarei umumiye memurları için 
mevzu hukuktan sabıkı veçhile müstefit olmak şartile yalnız tayin ve tebdillerinin Maliye Vekili
ne terki zarurî görülerek madde buna göre tadil olunmuştur. 

1483 numaralı kanunun 15 inci maddesi hükmünce umumî idarenin taahhüdat ve sarfiyatı 
icradan sonra Divanı Muhasebatın vizesine tabi tutulmuş olduğu cihetle mezkûr taahhüdat ve 
sarfiyatı murakabe etmek üzere dördüncü madde ile Maliye Vekiline bir mürakibin tayini salâhi
yeti verilmiş ise de lâyihanın esas hükmü, muhasebei umumiye kanununun Devlet daireleri için 
tayin eylediği şekiller dairesinde işletmeğe müteallik taahhüdat ve sarfiyattan maada diğer taah-

24 - III -1931 

Yüksek Reisliğe 
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hüdat ve sarfiyatın kablessarf ve işletmeğe müteallik taahhüdat ve sarfiyatı dahi badessarf Divanı 
Muhasebatın murakabe ve vizesine tebeiyetini deistihdaf etmekte olmasına ve işbu lâyiha ile mu
hasebe müdürü sıfat ve salâhiyetini haiz olacak olan Maliye Vekâletince mansup muhasebe reisi 
muhasibi mes'ul sıfatile muhasebei umumiye kanunu ahkâmı dairesinde alelumum taahhüdat ve 
sarfiyatı murakabe ve tetkik ile mükellef tutulmasına göre umumî idarede ayrıca maliyeden man
sup bir murakibin vücuduna lüzum bırakmamış olduğu gibi bilûmum sarfiyat evrakı müsbiteİeri-
nin muhasebei umumiye kanunu mucibince Divanı Muhasebatça hıfzı icap edeceğinden mezkûr 
evrakı müsbitenin umumî idarede hıfzına da mahal kalmamış olduğundan 1483 numaralı kanu
nun işbu lâyiha ile muhasebei umumiye kanunu ahkâmına muhalif olan hükümlerinin ilgası zaru
rî görülmüş ve 3, 4 ve 15 inci maddeelr bu esasa göre tadil en kabul olunarak müstacelen müzake
resi ricasile Umumî Heyetin tasvibine arzolunmuştur. 

Reis Rs. V. 

İstanbul Burdur 
Fuat Vahit 

Âza Âza 
Niğde Sivas 
Faik M. Remzi 

Kâtip 

Giresun 
Kâzım 

Âza Âza 
Kütahya Maraş 

Niyazi Asım Behçet 

Âza 
Elâziz 

H. Tahsin 

Âza 
İsparta 

Mükerrem 

Âza 
Konya 

K. Hüsnü 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
Devlet Dimiryolları ve Limanları Umumî İda
resinin teşkilât ve vazifelerine dair 1483 numa
ralı kanunun tadili hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devlet Demiryolları ve Li
manları Umumî İdaresinin teşkilât ve vazife
lerine dair 1483 numaralı kanunun ( 4 ) üncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

( Madde 4 — Umumî idarenin taahhüdat 
ve sarfiyatı 1050 numaralı muhasebei umu
miye kanununun Devlet daireleri için tayin 
ettiği şekiller dairesinde Divanı Muhasebatın 
tescil ve vizesine tabidir. Mezkûr idarenin 
maliye ve muhasebe işleri dairesi Maliye 
Vekâletine raptedilmiştir. ) 

NAFİA ENCÜMENİNİN TADİLİ 
Devlet demiryolları ve Limanları Umumî İda
resinin teşkilât ve vazifelerine dair ( 1 483 ) 

numaralı kanunun tadili hakkında kanun 
lâyihası 

MADDE l — Devlet Demir yolları ve Li
manları umumî idaresinin teşkilât ve vazife
lerine dair l 483 uumarah kanunun üçüncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.. 

MADDE 3 — Umumî Müdür Nafıa Veki
linin teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetinin 
kararı ve Reisi Cumhurun tasdiki ile tayin ve 
tebdil edilir. 

Umumî Müdür Muavini, Umum Müfettiş 
inşaat ve işletme umum reisleri umumî mü
dürün teklifi ve Nafıa Vekilinin inhası üzerine 
Reisi Cumhurun ve muhasebe reisi haricindeki 
diğer devairi merkeziye reisleri ve inşaat ve 
işletme müfettişleri umum müdürün teklifi üze
rine Nafıa Vekilinin tasdiki ile tayin ve tebdil 
olunurlar. 

Umumî idarenin muhasebe reisi ile maiyeti 
Maliye Vekili tarafından tayin ve tebdil olunur. 

İdarenin diğer memurlarının tayin ve tebdili 
Umum Müdüre aittir. 



BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Devlet DemiryeUan m UmtmPan Umumî 
idaresinin teşkilât ve vazaifine dair olan 1042 
numaralı kanunun tadili hakkındaki 1483 
numaralı kanunun bazı maddelerinin tadiline 

dair kanun lâvihası 

MADDE ı — Devlet Demiryolları ve Li
manları Umumî idaresinin teşkilât ve vazaifine 
dair olan 1042 numaralı kanunun tadili hak
kındaki 1483 numaralı kanunun üçüncü mad
desi aşağıdaki şekilde tadil olunmuştur. 

Umumî Müdür Nafıa Vekilinin teklifi üze
rine İcra Vekilleri Heyetinin kararı ve Reisi 
Cumhurun tasdiki ile tayin ve tebdil edilir. 

Umumî Müdür Muavini, Umumî Müfettiş 
inşaat ve işletme Umum Reisleri Umumî Mü
dürün teklifi ve Nafia Vekilinin inhası üze
rine Reisi Cumhur ve diğer devairi merkeziye 
Reisleri ve inşaat ve işletme müfettişleri umu
mî müdürün teklifi üzerine Nafia Vekilinin 
tasdiki ile tayin ve tebdil olunurlar. Umumî 
idarenin Muhasebe Reisi ile Muhasebe Heyeti 
Maliye Vekili tarafından tayin ve tebdil edilir. 

Umumî idarenin diğer memurlarının tayin 
ve tebdili Umum Müdüre aittir. 
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MADDE 2 — 1483 numaralı kanunun 

15 inci maddesindeki ( Umumî İdare taahhü
dat ve sarfiyatı icradan sonra Divanı Muhase
batın vizesine tabidir. ) fıkrası ilga edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun 
tarihinden itibaren mer'idir. 

1 haziran 1931 

MADDE 4 — Bu kanunun icrasına 
ve Maliye Vekilleri memurdur. 

Nafıa 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
ismet İç. bulunmadı M. Abd&lhalik 

Da. V. Ha. V Ma. V. 
İç. bulunmadı İç. bulunmadı Hasta 
Mf.V. Na.V. ' İk.V. S. İ. MV. 
Esat Zekâi Mustafa Şeref Dr. Refik 

MADDE 2 — Devlet demir yollan ve 
Limanları umumî idaresinin teşkilât ve vazife
lerine dair 1483 numaralı kanunun 15 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir . 
(Madde-15 Umumî idarenin inşaat kısmına ait 
taahhüdat ve sarfiyat 1050 numaralı muhase-
bei Umumiye kanununun Devlet daireleri için 
tayin ettiği şekiller dairesinde Divanı Muha
sebatın tescil ve vizesine tabidir . Mezkûr 
idarenin işletme kısmına ait taahhüdat ve sar
fiyat icradan sonra Divan vizesine tabidir. 

Bilumum varidat ve sarfiyat evrakı müsbi-
tesi umum idarede hifzolunur. 

MADDE 3 —- Bu kanun 1 haziran 1931 
tarihinden itibaren meridir. 

MADDE 4 — Bu kanunun icrasına Nafıa 
ve Maliye Vekilleri memurdur. 



MADDE 2 — Mezkûr kanunun dördüncü 
maddesi aşağidaki şekilde tadil olunmuştur. 

Umumî idarenin, bütçeye müteallik taah
hüdat ve, sarfiyatı Muhasebe. Reisi tarafından 
muhasebe müdürü ve muhasibi mesul sıfatile 
1050 numaralı muhasebei umumiye kanunu 
ahkâmı dairesinde tetkik ve murakabe olunur. 

MADDE 3 ~ Mezkûr kanunun 15 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde tadil olunmuştur. 

Umumî idarenin |bilumum taahhüdat ve 
sarfiyatı muhasebei umumiye kanununun Dev
let daireleri için tayin eylediği usul ve eşkâl 
dairesinde Divanı Muhasabatın murakabe ve 
tetkikine gtabidir. Ancak işletme kısmına ait 
taahhüdat ve sarfiyat Divanı Muhasebatça ba-
dessarf vize ve tetkik olunur. 

MADDE 4 — 1042 ve 1483 numaralı 
kanunların bu kanuna muhalif hükümleri mül
gadır. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükmü ı hazi
ran 1931 tarihinden muteberdir. 

MADDE 9 — Bu kanun hükümlerinin ic
rasına Nafıa ve Maliye Vekilleri memurdur. 





Sıra No 123 
Giresun-Mebusu-Hakkı Tarık Beyin, Şurayı Devlet kanununun 
25 inci maddesinin tefsirine dair 4/I05 numaralı takriri ve 

Dahiliye ve Adliye Encümenleri mazbataları 

B. M. M. Yüksek Reis l iğine 

İdarî kararlardan dolayı Şuraya müracaat için kanunda 60 günlük bir müddet yazılıdır. 
Fakat bir mahkemenin ademi vazife kararı üzerine hukuk usulü muhakemeleri kanununun 193 
üncü maddesinde münderiç l o günlük müddetin mebdei nedir. Arzuhal Encümeninden geçen bazı 
müracaatlara göre bu mebdein tayinindeki tatbikat bazılarının haklarının kaybolmasına yol açıyor 
Kanunda derecelere ayrılmış olan mahkeme karalarından açıkça bahsedilmemiş olması yüzünden 
Devlet Şurası bir mahkemei asliyenin. temyizi dahil olmak üzere verdiği bir hükme tefhim ile 
ıttıla hasıl olmuştur diye o hükmün tefhimini 60 günlük müddetin cereyanına mebde saymakta 
ve aslî mahkemenin kararı temyiz veya tashihten sonra katileşdiği zaman müddet geçti hükmile 
müracaatlara iltifat etmemektedir, Halbuki Arzuhal ve Adliye Encümenlerinin bir vesile ile pek 
doğru olarak tesbit ettiği gibi bir mahkemei asliyenin vazife kararı tekemmül edebilmek ve 
tam bir karar mahiyetini alabilmek için o karar üzerine ya temyiz müddetinin hitamı ya 
temyiz yahut tashih edilmişse bu son merciden alınan kararın tefehhüm ve tebellüğü 60 günlük 
müddete başlangıç sayılmak lâzımdır. Şuraya müracaat idarî bir mesele üzerine de olsa bir 
mahkeme kararının neticesi olunca kanunları böyle anlamak zarurî olur. Aksi takdirde mahkemei 
asliyenin verdiği bir karar üzerine bunu kat'î bilerek ve kanunî bir hak olan temyiz hakkını iptal 
ederek Şuraya müracaata alâkadarı icbar etmek lâzım gelir ki ne bu varit olur ne de bir karar 
kaziyei mahkeme halini almadan alâkadarına hem Şurayı Devlete gideceksin hem Temyiz Mahke
mesine kanun vazııjıa atfı kabil olmıyan bir tavsiye varit olur. Bu sebeplerle vaziyetin bir 
tefsir fıkrasile tenvirine müsaadelerini rica ederim efendim. 

Giresun Mebusu 
M. Tarık 

Dahiliye Encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Dahiliye Encümeni 21/111/1931 

Karar No: 20 
Esas No: 4/105 

Yüksek Reisliğe 

îdarî mahiyeti haiz kararlar aleyhine salâhiyet tar olmıyan aslî mahkemelere müracaat olunarak 
bu mahkemelerden ademi vazife kararı verildiği ve bu karar temyiz mahkemesince de tasdik edil
diği halde Şurayi Devlet kanununun 25 inei maddesinde muayyen ikamei dava ve temyiz müddetlerinin 
mab'dei hangi tarih olacağı vazıhan anlaşılmadığından ve tatbikatta da ihtilâfı mucip olduğundan mez
kûr maddenin tefsirine dair Giresun Mebusu Hakkı Tarık Bey tarafından verilip Encümenimize ha
vale buyrulan takrir Şurayi Devlet Reisi Nusret ve Başkâtibi Saffet ve mumaileyh Hakkı Tarık 
Beyefendiler hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu. 
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Filhakika idarî mahiyeti haiz muameleler, ahkâmı mevzuamızda tadadî olarak tayin edilmemiş ol

duğundan alâkadarların tayini mercii hususunda bu gibi yanlışlıklara duçar olacakları derpiş oluna
rak bu gibilerin hukuku şahsiyelerinin siyaneti için sarih hükümler vaz'ı lâzım olduğu encümenimizce 
esas itibarile kabul edilmiştir. Ancak hukuku huşu siy ey e müteallik yeni kanunlarımızı aldığımız mem
leketlerde kabul olunan sisteme ve ilmî içtihatlaranazaran salâhiyettar olmıyan mahkemelere vaki ola
cak müracaatların müruru zaman müddetini katetmiyeceği vb mezkûr kanunlarımızın bu sistemden 
mülhem olduğu Şurayi Devlet Reisi Nusret Beyefendi tarafından müdafaaten beyan buyrulmuş ve 
ilmi hukukun mühim kaidelerine taallûk eden bu mesele evvelce de Adliye Encümeninde tezekkür 
olunarak Arzuhal Encümeninin 14/1/1930 tarih ve 195 numaralı kararında işaret edildiği veçhile 
bu bapta içtihadî bir karar verildiği bittetkik anlaşılmış olduğundan maruz takririn de daha ziyade 
alâkadar görülen Adliye Encümeninde tetkik ve intacı muvafık olacağı takarrür etmiştir. Mezkûr 
encümene tevdi buyrulmak üzere Makamı Riyasete takdim olunur. 

Da. En. Reisi 
Tekirdağ 

Cemil 

'Aza 
Amasya 
/. Hakkı 

Bu M. M. 
Balıkesir 

Fahrettin 

Âza 
Antalya 

Rasih 

Kâ. 

Âza 
Amasya 

Esat 

Âza 
Çorum 

/. Kemal 

Âza 
Ordu 
İsmail 

Âza 
Aydın 

Emin Fikri 

Âza 
Kars 

Baha Tali 

Âza 
Samsun 

Avni 

Âza 
Konya 

Zühtü 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 

Karar No. 29 
Esas No. 4/105 

25 - III - 1931 

Yüksek Reisliğe 

İdarî kararlardan dolayı mahkemeye vaki müracaat üzerine verilen ademi vazife kararı üzerine 
hukuk usulü muhakemeleri kanununun 163 üncü maddesi mucibince cereyana başlıyacak olan on 
günlük mühletin mebdei hakkında Giresun Mebusu Hakkı Tarik Bey tarafından- verilen tefsir talebini 
havi takrir ve Dahiliye Encümeninin mazbatası Yüksek Reisliğin 19 - I I I - 1931 tarih ve 4/105 
numaralı tezkeresile encümenimize havale edilmekle sahibi takrir Hakkı Tarik ve şurayı Devlet deavi 
dairesi Resi Fuat Beyler hazır olduğu halde tetkik ve müzakere edildi: 

Takrir münderecati: 
İdarî kararlardan dolayı Şurayı Devlete gitmeden bir mahkemeye vaki müracaatın ademi vazife 

kararile neticelenmesi üzerine hukuk usulü muhakemeleri kanununun 193 üncü maddesi mucibince 
verilen on günlük müddetin mebdei hakkında Şurayı Devletçe yapılan tatbikat Arzuhal Encümenin
den geçen müracaatlara göre bazılarının haklarının gaybolmasına yol açtığı mütaleasile (karar) tabi
rinin derecata ayrılan mahkeme kararlarından hangisine ait ve raci olduğunun tefsiren halli talebin
den ibaret olduğu görüldü. 

İcabı müzakere olundukta: 
Devlet Şurasmca tatbik edilmek istenilen hukuk usulü muhakemeleri kanununun 193 üncü madde

sinde gösterilen on günlük mühletin mebdei olmak üzere (karar tarihinden) denilmekte ve bu tabir 
kararın tefhimi, tebliği veya iktisabı kat'iyet etmesi yahut esas kararın ittihazı tarihlerine in'itai' 
edebilmek itibarile müphem bulunmakta olduğundan keyfiyetin tefsiren hal ve izahı lâzım görülerek 
atideki fıkrai tefsiriye tesbit edildi. 

Salifüzzikir 193 üncü maddede müddeiye verilen on günlük müddet mutlak olup hâdisenin 
mahalli hafa olup olmadığına şamil bulunduğundan her türlü şüphe ve tereddütleri izale edebil-
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nıek için fıkrai tefsiriyenin baş tarafına ( her hangi bir idarî bir karar aleyhine) denilerek keyfiyet 
tamim edildi. 

Bu suretle tanzim kılınan fıkrai tefsiriyenin tercihan müzakeresine karar verilmek üzere Hey
eti Umumiyenin yüksek tasvibine arzı kararlaştı. 

Ad. En. Rs. Bu mazbata M. Kâtip Âza Âza Âza 
Balıkesir Balıkesir Antalya Balıkesir Kocaeli 

Mustafa Fevzi Sadık Sadık Ahmet Saki Osman Niyazi Ragıp 

Âza Âza Âza Âza Âza Âza 
Kayseri Konya Zonguldak Yozgat Mardin Ankara 
Reşit T. Fikret Nazif Hamdi trfan Ferit îhsan 

Tefsir fıkrası 
Herhangi bir idarî karar aleyhine merciinin gayrı bir mahkemeye müracaat olunupta müra

caatı vakıa vazife meselesinden dolayı aeddolundukta bu karar temyiz edilmemiş ise hukuk usulü-
muhakemeleri kanununun 193 üncü maddesindeki on günlük müddet; bu ret kararının kat'iyet 
kesbeylediği tarihten başlar. 

Karar temyiz edilipte tasdik olunmuş ise tashihi karar edilip edilmediğine bakılır. Tashihi 
karar olunmamışsa on günlük müddet tashihi karar müddetinin mürurundan başlar. 

Tashihi karar edilipte tashih olunmuş ise on günlük müddet bu hükmün tefhim veya tebliği 
tarihinden başlar 

« • • 





Sıra N« 122 
* 

Maadin nizamnamesininöO inci maddesinin tadiline dair 1/878 
-mımtfralı- kanım lâyihası ve İktisat ve Bütçe Encümenleri 

Mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât MMiirlâUii 19-M-1931 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Maadin nizamnamesinin 50 inci maddesinin tadiline dair İktisat Vekâletince- hazırlanan 

ve îcra Vekilleri Heyetinin 18-HI-931 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucîbesîle birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasımn ifasına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Maadin nizamnamesinin 50 inci maddesinde yığın halinde zuhur eden madenlerden alınacak resmi 
nisbî haddi asgarisinin tenziline- dair esbabı mucibe lâyihası 

Resmi nisbî miktarısın îtesbitinde müessir olan âmiller, maadin nizamnamesinin 50 inci ve 52 inci 
maddelerinde kısmen mezkûr olduğu veçhile, amadenin vaziyeti ©sğratfiy^si, jeologi ve teknik hokiai 
nazarından imalâtın kolaylık dereessi, «adenin emsi ve servet ve cesameti, nakil şeraiti ve imtiyazın 
verildiği esnada piysaaım vasata, hulâsa madenin işemesinden temini melhuz ©kn menafidir. 

Muhtelif mevaddı ttwde«iyeâin muhtelif derecede resûm ahöak usulü yalnız Mze münhasır olma
yıp, bir çok ©evietlerin maden icanıraunda frtma tesadüf edâmektedar. Buna prensip itibarile itiraz 
edilemezse de 50 inci aadde de yapıhm tasnif doğru değildir. -Filhakika damar ve yığında» maada 
bir çok zuhurat eşkâli mevcut olduğu gibi bakır ve simli kurşun ve kömür de (Mlhaesa liğnitler) 
yığın halinde «stosr edetelir. Ensçara, krom, borasit, lüle taşı, maden sulan ve petrol ve müştekkatı 
da ne zuhurat şekli ve nede jenese itibarile ayni sınıfa ithal edilemez. Zaten zuhuratın şekli de veh
leten madenilerin imalindeki «ühuiet veya süu&eti ve bunların servetini göstermez. Meselâ; krom 
madenleri Ufareımiyet itibarile yığın şeklinde zuhur ettikleri halde, büyük miktarlara nadiren tesadüf 
edilir. Kenkresyon kaimde «uhur eden lüle taşı ve borasitin imali, diğer madenlerden daha müş-
kildir. Hele taharri ve ihzar hususları gayri jnuntazam olan yığınlar için damar halindeki zuhurata 
nisbetle çok daha zor ve hatta ekseriyetle -tesadüfe bağlıdır. 

Sureti imale geünee, batar ve sindi kurşun ve kömür madenlerini işlemek için mutlaka kuyu veya 
galeriye lüzum yoktur. Meselâ; ısadenlepi üstü açık olarak işlenmiştir. Kurşun ve kömürler de de (bil
hassa iiğnitlerde) taş ocaklara igâfoi üstü açık imalât mevcuttur. Bilmukabele borasit, lüle taşı maden-
lerile krom madenici(rindn büyük bir kasrın mağarahafrile imal edilmekte olduğu gibi petrollerin işlen-
tevakkıftır. müsbet netice vermiyen sondajlar yapılmasına mü-
mesi de pek dê  unuz abrayaiL ve büyük bir kısmı 

Binaenaleyh madenleri iki sınıfa ayırıp, bunlardan birisi için, diğer sınıfın âzamisinin iki misli 
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miktarında bir asgarî tesbit etmek ve bu suretle yekdiğerinden ayrılamıyan iki grup arasındaki 
rabıtayı tamamen kaldırmak doğru olamaz. 

Rüsumu nisbiyenin miktarı, Avrupa Devletlerinin kısmı âzammda yüzde beşten dundur. Hal
buki İkizde çıkan madenlerden kömür müstesna olmak üzere diğerleri için, dahilde istihlâk hemen 
hemen yoktur. Bunlar memleket haricine çıkarıldığından dolayı yalnız bu yüzden bütün cevher-
lerimizr üzerinde tahmil ücuratı ve deniz navlunu olarak 15 ilâ 20 şilinlik bir yük vardır. Bundan 
maada bizde para pahalı, tesisat ve muhafaza ve malzeme masarifi yüksek, amele ücuratı dun ol
makla beraber muallem amele ve teknik personel azdır. Bütün bu âmiller madenlerimizin rentabi-
litesini son derecede sektedar etmekte ve bundan dolayı memleketimizde yalnız en müsait madenler 
çalışabilmekte, fakat onların da kısmı âzami bu günkü şerait altında ancak tutunabilmektedir. 

Hal böyle iken birde yüksek resmi nisbî alınması bir çok madenlerimizin atıl kalmasını mucip 
olmaktadır. Binaenaleyh rüsum politikamızın değiştirilmesine şiddetle lüzum olup, bu hususta 
esaslı tadilât hazırlanmaktadır. Fakat bu tadilât çıkıncıya kadar, bilhassa krom ve zimpara ma
denlerimiz için âcil tedbirler almak zarureti vardır. Memleketimiz bu iki maden hususunda çok 
zengindir ve salim bir maden siyaseti, memleketimizi krom ve zimpara istihsal eden memleketler 
arasında en ileri sıralara ilâ edebilir. 

Halbuki asrımız bidayetinde krom istihsalinde birinci derecede gelirken bu gün cihan krom 
istihsalâtma ancak yüzde 2,5 ilâ 3 nisbetinde iştirak ediyoruz. Zimpara hususunda da uzun seneler, 
müstahsillerin başında bulunmuş iken bu mevkiimizi harbi umumiden sonra Yunanistana terketmiş 
bulunuyoruz. 

Resmi nisbinin ne kadar mühim bir rol oynadığına, maden nizamnamesinin 26 inci maddesi mu
cibince ruhsatnameler en yüksek resme tabi bulunduğundan, ruhsatname devresinde bulunan krom 
madenlerinden hemen hiç imarat vuku bulmadığı ve imtiyazlı maddeler arasında da ancak Dev
lete ait olup, hususî bir mukaveleye binaen resmi nisbiden muaf olarak ihale edilmiş bulunan dağ 
ardı madeninin en ziyade inkişaf edebilmiş krom madeni olması, kâfi derecede gösterir. Vakıa dağ 
ardı madeni bu inkişafını, mühim nisbettte servet ve cesametine medyun ise de resmi nisbî de alın
ması çok müessir olmuştur. 

Zaten bir cevher için resmi nisbî miktarı tayin edilirken bu cevheri istihsal eden diğer memleket
lerin istihsal şeraiti ve piyasa nazarı dikkatten dur tutulmamalıdır. 

Zımpara için en büyük rakibimiz olan Yunanistanda zımpara madenleri devletin tahtı inhisarında 
olup, bu vaziyet Yunan zımparalarına fiat hususunda büyük bir serbesti vermektedir. 

Krom hususunda da başlıca müstahsil olan cenubî Rodezya, Yeni Kaledonya, Hindistan, Cenubî 
Afrika İttihadı, Küba, Rusya, Yunanistan ve Yugoslavyada imal şeraiti bizdekinden daha müsait ve 
Cenubî Rodezya ve Yeni Kaledonya ve Hindistan madenlerinin servet ve cesameti bizim madenleri
mizden daha büyüktür. 

Piyasa da sair maadin için olduğu gibi fenadır. Hele sun'î aşındırıcıların taammümü zımparacılı-
ğın belini büsbütün bükmektedir. 

Zaten, rüsumu nisbiye hasılatı gayri safiye üzerinden alınan memleketlerde bu resmin piyasanın 
fevkalâde ahvalinde değiştirilmesi icap ettiğinden ve 53 üncü madde de hükümetin menafiini temine 
kâfi bulunduğundan yüzde on haddi asgarisinin kaldırılarak bu haddi asgarinin bütün madenler için 
tevhiden bire indirilmesi lâzım gelir. ^ 

Bir taraftan da yüzde on beş ve yüzde on altınisbetinde resmi nisbî vermekte bulunup halen bu 
nisbetlerin indirilmesine lüzumu kat'î görülemiyen lületaşı ve borasit madenlerimiz mevcut olduğun
dan nizamnamede muharrer yüzde yirmi haddi azamisinin ipkası icap etmektedir. 

Binaenaleyh, rüsumu nisbiye esasatı değişinciyekadâr, halen muattal kalmak tehlikesine maruz bu
lunan krom ve zımpara madenlerimize bir an evvel inkişaf imkânı bahşedilmek üzere 50 inci maddei 
nizamiyenin merbut lâyiha veçhile, yani ( ondan yirmiye kadar ) yerine ( 
birden yirmiye kadar , ) suretinde acilen tadili elzem olduğu mütalea kılınmıştır. 



tktısat Encümeni mazbatası 
T.B. M. M. 

İktisât Encümeni 
Karar No. 56 
Mas No. 1/878 

2Î*III -1931 

Yüksek Reisliğe 

Maadin nizamnamesinin 50 inci maddesinin tadili hakkındaki kanun lâyihasile esbabı mucibe-
si İktisat Vekili Beyin huzurile tetkik ve müzakere edildi. 

Evvelleri pek büyük ihracat malımız olan bazı maddelerimizin hali hazır istihsal masraflarının 
fazlalığı dolayısile pahalıya mal oldukları, rüsumu nisbiyenin ziyadeliğinden ve fiat düşüklüğün
den de ecnebi mahsulâtile rekabet edemiyecekleri hem Hükümetin esbabı mucibesinden ve hem de 
verilen izahattan anlaşılmıştır. 

Millî iktisat gayelerimize uygun olmıyan bu halin bertaraf edilmesi ve maden istihsalât ve ih
racatımızın tezyidi çarelerinin temini için Meclisi Âliye arzolunan bu lâyihanın esas itibarile ka
bulüne karar verilmiş ve yalnız birinci maddesinin bazı cümlelerinde cümle ve kelime tashihatı 
icrasını encümenimiz zarurî görmüş ve ehemmiyetine binaen müstaeelen müzakeresi tensip olun
muştur. 

Maden nizamnamesinin 1322 tarihli olması dolayısile ihtiyacatı hazıramızı kavramamak ve 
bundan dolayı lüzumunda ve zaman zaman tadilâticrasına lüzum hissedilmekte olduğundan ihtiya-
cat ve terakkiyatı hazıraya uygun bir kanun lâyihasının biran evvel Meclisi Âliye arzı dahi encü
menimizin cümleyi temenniyatındadır. 

Havalesi veçhile Bütçe Encümenine tevdi olunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 
Ik. En. Reisi 

M. Rahmi 
Âza 

İsmail 

M. M. 
Mardin 

Ali Riza 
Âza 

Mardin 
Nuri 

Kâtip 

Âza 
Manisa 

Yaşar 

Âza 
Yozgat 
Tahsin 

Âza 
İzmir 
Hüseyin 

Âza 
İstanbul 

A. Hamdi 
Âza 

İstanbul 
Hüseyin 

Âza 

Edip Servet 
Âza 

Adana 
Hamdi 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

M. No. 85 
Esas No. 1/878 

Bütçe Encümeni mazbatası 

Yüksek Reisliğe 

24 - III-1931 

Maadin nizamnamesinin ellinci maddesinin tadiline dair olup İktisat Encümeni mazbatasile 
birlikte encümenimize tevdi kılınan kanun lâyihası İktisat Vekili hazır olduğu halde tetkik ve mü
zakere olunarak İktisat Encümeninin tadilâtı encümenimizce de aynen kabul edilmiş ve esasen İc
ra Vekilleri Heyeti kararile yapılmakta olan azamî ve asgarî hatlar arasındaki resim nisbetinin 
tayini işinin bu maddeye ilâvesi münasjp görülmüştür. Müstaeelen müzakere buyrulmak üzere 
Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis 
İstanbul 

Fuat 

Rs. V. 
Burdur 
Vahit 

Kâtip 
Giresun 

ÎEâzvm 

Âza 
Aydın 

Mühendis 
Mitat 

Âza 
İsparta 

Mükerrem 
Âza 
Srvas 

M. Remzi 

Âza Âza 
Niğde Kütahya 
Faik Niyazi Asım 

Âza Âza Âza 
Erzurum Maraş Elâziz 

Aziz Behçet H. Thsin 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Maadin ^nizamnamesinin 50 inci maddesini muaddil 
kanun lâyihası 

Madde 1 — Maadin nizamnamesinin 50 inci mad
desi berveçhi ati tadil edilmiştir: 

]\ladde 50 — Rüsumu nisbiye bakır ve simli 
kurşun ve kömür gibi kuyu ve mağara hafrile imal 
olunan madenlerin hasılatı gayri safiyesindcn 
yüzde birden beşe kadar alınır ve zımpara ve krom 
ve borasitli mevat ile lüle taşı ve sıcak ve soğuk' 
miyahı madeniye ve petrol ve zift ve neft gibi 
damar olmayıp yığın halinde bulunan mevâddm 
hasilâtı gayri saf iyesinden yüzde birden yirmiye 
kadar istifa olunur. İşbu rüsumu Avrupaya naklo
lunmak üzere hazırlanmış veyahut türkiye ülkesin
de kal ve izabe olunmak üzere kesrü tefrik olunup 
cinsine göre yıkanmış olan cevherden ahzü tahsil 
edilir. Rüsumu nisbiye cevherin mevaddı safiyesinin 
iskeleden Avrupaya olan nakliyesile kal ve izabe 
mesarifinin tenzilinden sonra baki kalan kıymet 
üzerinden tayin ve istifa kılınır. 

Madde 2 — İşbu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Madde 3 — İşbu kanunun icrasına İktisat ve 
Maliye Vekilleri memurdur. 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 
Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik 

Mı. V. Na. V. Ik. V. 
Esat Hilmi Mustafa Şeref 
S. 1. M. V. 
Dr. Refik 

$KWmAT ENCÜMENİNİN TADİLİ 

26 mart 322 tarihli maden nizamnamesinin 
50 inci maddesinin tadiline dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 26 mart 322 tarihli maden nizam
namesinin 50 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Nisbî rüsum, bakır, simli kurşun ve kömür gibi 
kuyu ve mağara kazılarak çıkarılan madenlerin 
gayri safî hasılatından yüzde birden beşe kadar alı
nır. Zımpara, krom ve borasitli maddelerle lüle 
taşı, sıcak ve soğuk maden suları ve petrol, zift, 
neft gibi damar olmayıp yığın halinde bulunan ma
denlerin gayri saf hasılatından ise yüzde birden 
yirmiye kadar alınır. Bu resimler memleketlere 
gönderilmek üzere hazırlanmış veya dahilde kal ve 
izabe edilmek için kırılmış ayırt edilip cinsine göre 
yıkanmış olan cevherdcı^tahsil olunur. Nisbî rüsum 
cevherin mevaddı safiyesinin iskeleden ihraç olun
duğu mahalle olan nakliyesile kal ve izabe masra
fının indirilmesinden sonra geriye kalan kıymet 
üzerinden tayin ve istifa olunur. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir. 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADÎLÎ I 

26 mart 1322 tarihli maden nizamnamesinin 50 inci 
maddesinin tadiline dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 26 mart 1322 tarihli maden ni-1 
zamnamesinin 50 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Nisbî rüsum, bakır, simli kurşun ve kömür gi
bi kuyu ve mağara kazılarak çıkarılan madenle
rin gayri safi hasılatından yüzde birden beşe Jca-
dar alınır. Zımpara, krom ve borşaitli maddelerle 
lüle taşı, sıcak ve soğuk maden sulan ve petrojJ 
zift, neft gibi damar olmayıp yığm halinde bulu
nan madenlerin gayri safi hasılatından ise yüzde 
birden yirmiye kadar almır. Bu resimler ecnebi 
memleketlere gönderilmek üzere hazırlanmış veya 
dahilde kalıp ve izabe edilmek için kırılmış ayırt 
edilip cinsine göre yıkanmış olan cevherden tahsil 
olunur. Nisbî rüsum cevherin mevadı saf iyesinin 
iskeleden ihraç olunduğu mahalle olan nakliyesile 
kah ve izabe masrafının indirilmesinden sonra 
geriye kalan kıymet üzerinden tayin ve istifa olu
nur. Azamî ve asgarî hadler arasında resim nisbe-
tinin tayini îcra Vekilleri Heyeti kararile olur. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir. 





Sıra No 119 
Sabık Musul ve Gergük meb'usları Naimzade Nuri ve Nazım 
Beylerle müteveffa Memet Nuri Bey veresesine gayri menkul 

mâl Verilmesi hakkında 1/894 numaralı kanun lâyihası ve 
Bütçe Encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 23 - İH - 1931 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı: 6/819 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
• 

Vatanî hizmetlerine binaen Musul ve Gergük Sabık Mebusları Naimzade Nuri ve Nazim Beyler
le müteveffa Memet Nuri Bey veresesine gayri menkul mal verilmesi hakkında Dahiliye Vekâle
tince tanzim ve Maliye Vekâletinden tevdi olunup îcra Vekilleri Heyetince 22 - III - 1931 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasmm ifasına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. Başvekil 
îsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Musul meselesinin halli sırasında Hükümetin daveti üzerineaMusul ve Gerkük mebusları sıfatile 
memleketimize gelen zevattan" avdet etmiyerek memleketimizde kalmağı tercih ettikleri için Me
met Nuri, Naimzade Nuri ve Nazım Beylere îcra Vekilleri Heyeti kararile birer ev ve dükkân ve
rilmiş ise de bu mallar da bazı eşhasın şayian mutasarrıfları mevcut olduğundan izalei şüyuu zım
nında mahkemece satılması mecburiyeti hasıl olarak binnetice kendileri veya aileleri tarafından 
alınamadığı ve bu mallardan mahrum kalarak müşkül vaziyete düştükleri beyanile îstanbulda rum 
veya ermeni emvali metrukesinden, kendilerine yardım olarak bilâbedel emlâk veya irat verilmesi 
Büyük Erkânı Harbiye Reisliğinee teklifi iltimas edilmiştir. 

Evvelce kendilerine borçlanma kanunu ile tahsis edilmiş olan emvalin satılması neticesinde bun
lara tesahup edemedikleri ve esasen hali hazırda istitaatları, bu mallar bedelini tediyeye kâfi 
gelemediği de anlaşıldığı ve verilecek emvalin bilâbedel temliki bir kanunu mahsusa mütevakkif 
bulunduğundan ihtiyaçlarına göre, kanun lâyihasında tayin ve işaret olunan kıymeti tecavüz et
memek üzere Nazım ve Memet Nuri Beylerle müteveffa Nuri Bey veresesi namlarına ev veya dük
kân veya arazi- olarak îstanbulda; olmadığı halde diğer mahallerde millî ve metruk emvalden mü
nasiplerinin verilmesi muvafık olacağı teemmül edilerek esbabı mucibesi tanzim kılındı. 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe Encümeni 24/IÎI/1931 

No: 82 
Esas No: 1/894 

Yüksek Reisliğe 

Vatanî hizmetlerine binaen Musul ve Gergük Sabık Mebusları Naim Zade Nuri ve Nazım Beylerle 
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müteveffa Memet Nuri Bey veresesine gayri menkul mal verilmesi hakkında olıtp Encümenimize ha
vale edilen kanun lâyihası Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Esbabı mucibe lâyihasına ve Vekil Bey tarafından alınan şifahî izahata nazaran mumaileyhimin va
tani hizmetleri şayanı şükran bulunmasına binaen hükümetçe vaki teklif Encümenimizee de muvafık 
görülmekle şekle ait bazı tadilât ile tanzim kılınan maddei kanuniye Heyeti Umumiy<sıin tasvibine ar-
zolunur. 

Reis 
istanbul 
Fuat 

Âza 
Elâziz 

//. Tahsin 

Reis V. 
Burdur 
Vahit 

Âza 
İsparta 
Mükerrem 

Kâ. 
Giresun 

Kâzım 

Âza 
Kütahya 

Niyazi Asım 

Âza 
Aydın 

Mühendis Mittt 

Âza 
Sivas 

M. Remzi 

Âza" 
Balıkesir 
A. Şuur i 

Âza 
Maraş 
Behçet 

Âza 
Erzurum 

Aziz 

Âza 
Niğde 
Faik 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Kanun lâyihası 

1 — Vatanî hizmetlerine binaen Musul ve Ger
gük Sabık Mebusları Naimzade Nuri ve Nazım 
Beylerle müteveffa Memet Nuri Bey veresesine 
millî veya metTÛk emvalden ihtiyaçlarına muvafık 
surette mal verilir. 

2 — Verilecek gayri menkullerin, elyevm ver
giye matrah olan gayri safö iradı her biri için 
(1200) lirayı tecavüz edemez. 

3 — Bu kanunun icrasına Maliye Vekili memur
dur. 

Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
22 - III - 1981 

Bş. V. 
İsmet 
Da V. 

Ş. Kaya 
Mf. V. 
Esat 
S. 1. M. V. 
Dr. Refik 

Ad. V. 
Yusuf Kemal 

Ha. V. 
Dr. T. Rüştü 

Na.V. 
Hilmi 

M. M. V. 
Zekâi 

Ma. V. 
M. Abdülhalik 

lk.V. 
Mustafa Şeref 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Esbak Musul ve Gergük Mebusları Naimzade 
Nuri ve Nazım Beyler ile müteveffa Memet 
Nuri Bey ailesine gayri menkul emval verilme

sine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Vatanî hizmetlerine binaen Esbak 
Musul ve Gergük Mebusları Naimzade Nuri ve Na
zım Beylerin her birile müteveffa Memet Nuri Be
yin 1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanunu
nun hududu dahilinde maaşa müstahak ailesi efradı 
mecmuuna hazinece Türkiyede ikamet etmek ve 
Türk vatandaşlığı sıfatını haiz bulunmak şartile 
vergiye matrah olan hali hazırdaki senevî gayri 
safî iratları azamî bin iki yüz lirayı tecavüz etme
mek üzere meccanen gayri menkul mal verilir. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanunun 
Maliye Vekili memurdur. 

hükmünü icraya 



SıraNQİ20 
Türkiye dahiline otomatik oyuncak makineleri ithal etmek 
ve bunları işletmek hakkının münhasıran Himayei Etfal 
Cemiyetine verilmesi hakkında 1/839 numaralı kanun lâyiha

sı ve İktisat, Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları 

. 12 * IH r im 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

• Otomatik oyuncak makinelerinin Türkiyeye ithal .ye. memleket dahilinde istimalleri hakkının 
Himayei Etfal Cemiyetine hasrı hakkında İktisat Vekâletince» hazırlanan ve İcra .Vekilleri.^Heyeti
nin 11 - II -1931 tarihli içtimamda Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mu-
cibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasau rica-ederim- efendim. 
Başvekil 

İsmet 

İktisat Vekâletinin 8 - II -1931 tarih ve 92 numaralı tezkeresi suretidir 

Başında adam bulunmadığı halde, içine atılan paraya mukabil, muayyen eşyayı otomatik terti-
bktı • öe, müşterisine arzeden makinelerin memlekete ithal ve istimal hakkı ihhisarmm kendisine 
verilmesi hakkında' Himayei Etfal Cemiyetinin bu baptaki talepnamesinin, Heyeti Oelilei Vekile-
de; tetkikine müsaadei samileri istirham olunmuştur. 

18-I-^'1931 tarihli emri devletleri üzerine vekâleti acizice, bu bapta hazırlanan kanun lâyihası 
le^eu ^takdimr huzuru devletleri kılınmıştır efendim. • 

İktisat Encümeni mazbatası 

T„B,M.M. 
İktisat: Encümeni 

Karar No'. 55 
.Esas No. 1/639 

Yüksek Reisliğe 

Otomatik makinelerin Türkiye dahiline ithal etmek ve işletme hakkının münhasıran Himayei 
Etfal Cemiyetine verilmesine dair olan, ve mütaleası almmak kaydile Maliye Encümeni tarafından 
encümenimize havale buyrulan kanun lâyihası ile esbabı mueibesi tetkik ve müzakere edildi. 

Himayei Etfal Cemiyetinin talebi üzerine 11'-II-1931 tarihli İcra Vekilleri Heyeti içtimamda 
Meclisi;-Âliye arzı takarrür eden bu lâyihanın kimsesiz çocukların yardımına koşan hayırlı bir cemi
yete muavenet maksadına matuf olması dolayısile encümenimizce esas itibarile kabulü ekseriyetle 
takarrür etmiş ve aşağıdaki yazılan sebepler dolayısile de birinci ve dördüncü maddelerde tadilât "icüası 

T. C. 
Başvekâlet 

MumelÂt Müdürlüğü 
sayı: 6/432 
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ve birinci madde olarak ta yeni bir hüküm konması münasip görülmüştür. 

Birinei maddedeki inhisar veya imtiyazlar için muayyen bir müddetin derece lüzumu mülâhaza-
sile tadilât yapılması ve bunu teminin bu inhisarın 15 sene müddetle Himayei Etfale verildiğine dair 
bir hüküm konduğu gibi maddenin başında da tavzih için bazı cümle tashihatı icra edilmiştir. Dördüncü 
maddedeki değişiklikte halkın suhuletle girip çıkabilmelerini teminen seyrisefain tonel ve daha sair 
nakliyat müesseselerinde bilet verecek olan otomatik makinelerle ayni gayeye hizmet etmek üzere 
diğer müessesatta kullanılacak olan makinelerin bu kanunun dairei şümulüne girmediğine dair olan 
hükmün ilâvesinden ibarettir. 

Beşinci madde olarak yeniden konan hüküm ile elyevm memleket dahilinde bulunan ve bu kanunun 
mevkii mer'iyete geçmesi üzerine sahipleri tarafından kullanılmıyacak olan makinelerin Himayei 
Etfal Cemiyeti tarafından satın alınıp her hangi bir mağduriyete sebebiyet verilmemiş olması mülâ
hazasına mebnidir. 

Maliye Encümenine iade edilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

Ik. En. Reisi M. M. Kâtip Âza Âza Âza Âza 
Yozgat Mardin Manisa 

M. Rahmi Tahsin İsmail Nuri Yaşar 

Âza Âza Âza Âza Âza 
izmir İstanbul Adana İstanbul 

Edip Servet Hüseyin Hüseyin Kemal A. Hamdi 

Maliye Encümeni mazbatası 
I • 

T. B. M. M. îi ? 
Maliye Encümeni 23- III -1931 

; Karar No. 37 
Esas No. 1/839 

Yüksek Reisliğe 

Bazı nevi otomatik makinelerin Türkiyeye ithal ve işletme hakkının Himayei Etfal Cemiyetine 
verilmesine dair olup 12 - I I -1931 tarih ve 216 numara ile encümenimize havale buyrulan kanun 
lâyihası memleketin iktisadiyatını da alâkadar ettiğinden bu Kaptaki mütaleası alınmak üzere ik
tisat Encümenine tevdii encümenimizce kararlaştırılmış idi. İktisat Encümenince kanun lâyihası
nın heyeti umumiyesi tasvip ve Hükümetin teklifinin bazı maddeleri tadil edilerek encümenimize 
iade olunmuştur. 

Himayei Etfal Cemiyetince talep olunan inhisar hakkının verilmesi Maliye Encümenince de 
kabul edilmiş, yalnız kanun lâyihasının maddelerinde bazı tadilât icrası muvafık görülmüştür. 

iktisat Encümeninin tashih ettiği birinci maddede il başında adam olmadığı halde" kaydı, 
makinenin otomatik olduğunu ifadeye müstenit olup yoksa makineyi nezaretsiz ve sahipsiz bırak
mak manasına olmıyacağından, kanunda böyle bir kaydın bulunması tatbikatta müşkülâtı mucip 
olur mülâhazasile (başında adam olmadığı halde) ibaresi tayyedilmiştir. 

Himayei Etfal Cemiyetine verilen hakkın münhasıran bu cemiyet tarafından kullanılması ve hiç 
bir suretle başkasına devredilmemesi, maddede daha sarih surette gösterilmiştir. 

Teklifin mahiyeti, istimalleri teftiş ve kontrol edilebilmek üzere, bu makinelerin ancak şehir 
ve kasabalarda kullanılmasını istihdaf ettiğinden ( belde ) yerine ( kasaba ) yazılması muvafık 
görülmüştür. Bir de (belde encümeni ) yerine (belediye encümenleri ) yazılmıştır. 

Himayei Etfal Cemiyetinin istifade edeceği otomatik makineler nevine: çikolata, kır yemek
leri, sigara vesaire gibi halkın basit ihtiyaçlarını külfetsizce temin edebilecek otomatik makineler
den başka, otomatik tartılma makineleri de dahil olduğundan, birinci maddeye "otomatik surette 
tartan,, kaydi ilâve edilmiştir. 
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Üçüncü madde dahi (belde ) kelimesi yerine (kasaba) konmuş ve (her hangi nevi eşya ) ibaresi 

tartılmayı hariç bırakacağı için hepisine şamil olmak üzere ( ne için ) ibaresi konmuştur. 
Beşinci maddeye ticaret odası bulunmıyan yerlerde kıymetlerin ( belediyelerce ) takdir edi

leceği ilâve edilmiş ve mevcut otomatik makine sahiplerinin mağduriyetten vikayesi için Himayei 
Etfal Cemiyetinin bu kıymetler üzerinden makineleri satın almağa mecburiyeti tasrih olunmuştur. 
Diğer maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe Encümenine tevdi olunmak üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Mal. En. Rs. M. M. Kâ. 
Bayazıt İstanbul Âza Âza Âza 

Ali Rana M. Nedim Sami Kâmil 

Âza Âza ..] 
A. Hilmi Emin ' : 

Bütçe Encümeni mazbatası 

24/111/1931 

Yüksek Reisliğe 

Otomatik oyuncak makinelerinin ithal ve memleket dahilinde istimalleri hakkının Hamayei Etfal 
Cemiyetine hasrı hakkında olup iktisat ve Maliye Encümenlerince tetkik edildikten sonra Encümeni
mize tevdi olunan kanun lâyihası Maliye Vekâleti Muhasebat Umum Müdürü Faik Bey hazır olduğu 
halde tetkik ve müzakere olundu. 

Kanun lâyihası Maliye Encümeninin tadilâtı dairesinde Encümenimizce de aynen kabul olunmak
la beraber bu nevi makinlere dair devlet müessese lerile bazı imtiyazlı şirketlerin yapmış oldukları 
mukaveleler ahkâmının mahfuziyeti tabiî bulunmasına binaen mezkûr mukaveleler mucibince memle
ketimize getirmiş oldukları otomatik makinelerin mukavelename müddetlerinin hitamına kadar sa
hipleri tarafından işletilebileceği hakkında lâyihaya altıncı olarak bir madde ilâve edilmiştir. Müsta-
celen müzakere buyrulmak üzere Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis Reis V. Kâ. Âza Âza Âza 
İstanbul Burdur Giresun Erzurum Elâziz İsparta 

Fuat Vahit Kâzım Aziz H. Tahsin Mükerrem 

Âza Âza Âza Âza 
Kütahya Sivas Sivas Maraş 

Niyazi Asım M. Memzi Remzi Behçet 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

No: 83 
Esas No: 1/839 



HÜKÜMETİN TEKLÎF l 

Türkiye dahilinde otomatik makine ithal etmek 
ve- bunları işletmek hakkının münhasıran Himayei 

Etfal Cemiyetine verilmesine dair 

Madde 1 — Türkiye dahiline otomatik makine 
ithal etmek ve bunları şehir ve beldelerde yol, mey
dan, park ve bahçe gibi ammeye tahsis olunmuş 
yerlerin şehir ve belde encümenlerince münasip 
görülecek noktalarına ve otel, mağaza gibi hususî 
emlâkin sahiplerinin nzasile gösterecekleri • mahal
lerine koyup kendi nam ve hesabına işletmek mün
hasıran Himayei Etfal Cemiyetine aittir. 

Madde 2 — Cemiyetin bu makineleri kumar ve 
baht oyununa benziyen her hangi bir şekil ve tertip 
için kullanması yasaktır. 

Madde 3 — Cemiyet totomatik makineleri hangi 
nevi eşya için kullanacağını bir beyanname yazarak 
makinelerin kullanılacağı belde resine vermiye mec
burdur. Cemiyet makineleri beyannamede gösterdiği 
maksatlar için kullanabilir. 

Madde 4 — Şimendifer istasyonlarında bilet 
dağıtmak için mevzu otomatiklerle otomatik hesap 
makineleri bu kanunun hükmünden hariçtir. 

Madde 5 -— işbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

İKTİSAT ENCÜMENİNİN TADİDÎ 

Türkiyeye otomatik makine ithal etmek ve işletmek. 
hakkının Himayei Etfal Cemiyetine münhasır 

olduğuna dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Başında adam bulunmadığı halde 
içine atılan para ve saireye mukabil muayyen eş
yayı otomatik tertibatile müşterisine arzeden oto
matik makineleri Türkiyeye ithal etmek ve bunları 
şehir ve beldelerde yol, meydan, park. ve bahçe 
gibi âmmeye tahsis olunmuş yerlerin şehir ve bel
de encümenlerince münasip görülecek noktalarına 
ve otel, mağaza gibi hususî emlâkin sahiplerinin 
nzasile gösterecekleri mahallerine koyup kendi 
nam ve hesabına işletmek münhasıran 15 sene 
müddetle Himayei Etfal Cemiyetine aittir. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir; 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Şimendifer, vapur ve sair mü-
essesatı nafıanın veya sair hususî müesseselerin 
kendi hususî hizmetleri için kullanacakları bilet 
dağıtmağa mahsus otomatik makineler- bu kanu
nun hükmüne tabi değiMir. 

MADDE 5 — Bu kanunun neşri tarihine ka
dar Türkiyeye ithal edilmiş veya gümrüğe gelmiş 
olan otomatik makineler mahallî ticaret odaların
ca takdir edilecek kıymetler üzerinden Himayei 
Etfal Cemiyeti tarafından satın alınır. 



- m -
MALİYE, ENÜİÜiMiaîl^tN T&DİIit 

Türkiye dahiline otomatik makine ithal etmek ve 
bunları işletmek hakkının Himayei Etfal Cemiye

tine münhasır olduğuna dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — îçine atılan para ve saireye mu
kabil otomatik surette tartan veya muayyen eşya
yı otomatik tertibatla müşterisine arzeden maki
neleri .Türkiyeye ith^l etmek ve bunlar* şehir ve 
kasabaların yol, meydan, park ve bahçe gibi âm
meye tahsis olunmuş yerlerin şehir ve belediye 
encümenlerince münasip görülecek noktalarına ve 
otel mağaza gibi hususî emlâkin sahiplerinin rıza-
larile gösterecekleri mahallerine koyup işletmek 
hakkı, on beş sene müddetle Himayei Etfal Cemi
yetine aittir. Himayei Etfal Cemiyeti bu makine
leri münhasıran kendi nam ve hesabına ve kendi 
vesaitile işletmeğe mecbur olup bu hakkını hiç 
bir suretle başkasına devredemez. 

MADDE 2-
edilmiştir. 

Hükümetin teklifi aynen kabul 

MADDE 3 — Himayei Etfal Cemiyeti otomatik 
makineleri ne için kullanacağını bir beyanname 
ile makinelerin kullanılacağı mahallin belediye re
isine bildirmeğe mecburdur. Himayei Etfal Cemi
yeti makineleri ancak beyannamede gösterdiği 
maksatlar için kullanabilir. 

MADDE 4 — iktisat 
aynen kabul edilmiştir. 

Encümeninin maddesi 

MADDE 5 — Bu kanunun neşri tarihine ka
dar Türkiyeye ithal edilmiş veya Türkiye gümrük
lerine gelmiş olan otomatik makineleri, mahallî 
ticaret odalarınca ve bulunmıyan yerlerde beledi
yelerce takdir edilecek kıymetleri üzerinden, satın 
almağa Himayei Etfal Cemiyeti meeburdur. 

BÜT.CSE • ENCÜMENDİN TADÎLÎ 

MADDE 1 — Maliye Encümeninin tadili veç-
ihile kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Hükümetin 
nen kabul edilmiştir. 

ikinci maddesi ay-

MADDE 3 — Maliye Encümeninin tadili veç
hile kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — İktisat Encümeninin tadili veç
hile kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Maliye Encümeninin tadili veç
hile kabul edilmiştir. 
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Madde 6 — işbu kanunun icrasına Dahiliye 

ve iktisat Vekilleri memurdur. 

Bş. V. 
İsmet 
Da. V. 
Hasta 
Mf. V. 
Esat 

S. t M. V. 
Hasta 

Ad. V. 
Yusuf Kemal 

Ha. V. 
Dr. T. Büstü 

Na.V. 
Hilmi 

11 - II - 1931 
M. M. V. 

Zekâi 
Ma. V, 

M. Abdülhalik 
IkV. 

Mustafa Şeref 

MADDE 6 
mistir. 

Beşinci madde aynen kabul edil-

MADDE 7 — Altıncı madde aynen kabul edil
miştir. 



ğ 

MADDE 6 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Aynen kabul edilmiştir. 

7 -
MADDE 6 — Bu kanunun neşrinden evvel 

Devlet müesseselerince otomatik makineler için 
aktedilmiş olan mukavelenameler, müddetleri 
hitamına kadar muteberdir, imtiyazlı şirketlerin 
yapmış olduklan mukaveleler mucibince şimdiye 
kadar Türkiyeye getirmiş olduklan otomatik ma
kineler dahi mukaveleleri müddetinin hitamına 
kadar sahipleri tarafından işledilebilir. 

MADDE 7 — Hükümetin beşinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Hükümetin altıncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 





Sıra NQ 124 
13 mayrs 1926 tarih ve 840 numaralı kanunun 2 inci madde
sine bir fıkra ilâvesine dair 1/887 numaralı kanun lâyihası 

ve Dahiliye ve Hariciye Encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 22 - III - 1931 
Şube: 
Sayı : 6/800 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
13 mayıs 1926 tarih ve 840 numaralı kanunun ikinci maddesine bir fıkra ilâvesine dair 

Hariciye Vekâletince hazırlanan' ve İcra Vekilleri Heyetinin 18-HI-931 tarihli içtimaında Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanuu lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına ve neticesinin işarına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

ismet 

Esbabı mucibe 

Atinada içtima eden Balkan konferansı, müteakip içtimaların her sene Balkan Devletleri şehir
lerinden birinde yapılmasını tesbit ve gelecek içtima şehri olarak Istanbulu intihap eylemiş ve bun
dan başka bir de Balkan haftası ihdas etmiştir. 

Konferansın teşrinievvel ayı esnasında îstanbulda akti içtima etmesi Balkan haftası şenlikleri
nin de önümüzdeki nisan zarfında icrası mukarrer bulunmaktadır. Gerek konferansa iştirak ede
cek heyeti murahhasalar azasının vaziyeti mahsusalarına ve memleketimizde ikametleri esnasında 
iştigal eyliyecekleri mesailin nevi ve mahiyetine %erek şenlik haftasına iştirak için gelecek Balkan 
Devletleri tebaasının maksadı ziyaretlerine nazaran bunlar hakkında teshilâtı mahsusa ve misa
firperverlik eseri göstermek lüzumu hasıl olmakta ve bu meyanda konferans âzası ile mevzubahs 
sair ziyaretçileri vize resmi tediyesinden muaf tutmak icap eylemekte ise de bu muafiyeti müte
kabiliyet şartile yalnız memurini mülkiye ve askeriye, muhtacın ve talebeye hasretmiş olan mev
zuatı kanuniyemiz buna müsait bulunmamaktadır. 

Binaberin yukarıda maruz esbap hasebile Türkiyede toplanacak Balkan konferanslarına ve her 
sene Balkan haftası şenliklerinin memleketimizde tertip olunacak kısmına iştirak için gelecek olan 
Balkan Devletleri tebaasına konsolosluklarımızea meccani vize verilmesini mümkün kılacak bir 
kanun projesi ihzar ve leffen takdim olunmuştur efendim. 



2 — 
Dahiliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye Encümeni 

Karar No: 21 
Esas No: 1/887 

25/111/1931 

rP*;L,„ 

Yüksek Reisliğe 

13 mayıs 1926 tarih ve 840 numaralı kanunun ikinci maddesine bir fıkra ilâvesine dair Hariciye 
Vekâletince hazırlanıp Başvekâletten Meclisi Âliye gönderilen kanun lâyihası Encümenimize havale 
buyrulmakla tetkik ve müzakere edilerek esbabı mucibe mazbatasında yazılı sebepler dolayısile lâyiha
nın aynen kabulüne ve Hariciye Encümenine tevdibuyrulmak üzere Yüksek Eeisliğe takdimine karar 
verilmiştir. . *•„„,.,,..... 

Âza Âza Âza Âza 
Samsun Amasya Manisa Balıkesir 

Avni 1. Hakkı A. Mit at Fahreddin 
Âza Âza 

Aydın Ordu 
Emin Fikri İsmail 

Da. En. Reisi 
Malatya 
Muttalip 

Âza 
Zonguldak 

Halil 

Na. M. M. 
Malatya 
Muttalip 

Âza 
Antalya 

Rasih 

T. B. M. M. 
Hariciye Encümeni 

Esas No. 1/887 

Hariciye Encümeni mazbatası 

Yüksek Reisliğe 

25 - III -1931 

13 mayıs 1926 tarih ve 840 numaralı kanunun ikinci maddesine bir fıkra ilâvesine dair*olup 
encümenimize havale buyrulan kanun lâyihası Dahiliye Encümeni mazbatasile birlikte tetkik ve 
müzakere olundu. 

Balkan milletleri arasında uzlaşma hareketlerini teshil edecek tedbirleri esas itibarile tasvip eden 
encümenimiz Hükümetin esbabı mucibe mazbatasındaki sebepler dolayısile lâyihanın aynen kabulü
ne ve Heyeti Umumiyenîn tasdikma arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe takdimine karar verilmiş
tir. 

Ha. En. Rs. M. M. Kâtip Âza Âza Âza 
Erzincan Edirne Kocaeli îzmir Sivas 

Saffet Ziya Zeki Mesut 1. Süreyya M. Celâl Necmettin Sadık 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

13 mayıs 1926 tarih ve 840 numaralı kanunun ikinci maddesine bir fıkra zeyline dair kanun lâyihası 

1 — Balkan konferansına ve Balkan haftalarına gelecek Balkan Devletleri vatandaşlarının 
pasaportları mütekabiliyet şartile meccanen vize edilebilir. 

2 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren muteberdir. 
3 — Bu kanunun icrasına Dahiliye ve Hariciye Vekilleri memurdur. 

18 - III - 1931 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Ma. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdlhalik 
Mf.V. Na. V. Ik. V. S. 1. M. V. 
Esat Hilmi Mustafa Şeref Dr. Refik • 



Sıra No 124 
13 mayıs 1926 tarih ve 840 numaralı kanunun 2 inci madde
sine bir fıkra ilâvesine dair 1/887 numaralı kanun lâyihası 

ve Dahiliye ve Hariciye Encümenleri mazbataları 

22 - /// - 1931 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
13 mayıs 1926 tarih ve 840 numaralı kanunun îkinci maddesine bir fıkra ilâvesine dair 

Hariciye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 18-M-931 tarihli içtimamda Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanuu lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına ve neticesinin işarına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
/ Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe 

Atinada içtima eden Balkan konferansı, müteakip içtimaların her sene Balkan Devletleri şehir
lerinden birinde yapılmasını tesbit ve gelecek içtima şehri olarak Istanbulu intihap eylemiş ve bun
dan başka bir de Balkan haftası ihdas etmiştir. 

Konferansın teşrinievvel ayı esnasında îstanbulda akti içtima etmesi Balkan haftası şenlikleri
nin de önümüzdeki nisan zarfında icrası mukarrer bulunmaktadır. Gerek konferansa iştirak ede
cek heyeti murahhasalar azasının vaziyeti mahsusalarına ve memleketimizde ikametleri esnasında 
iştigal eyliyecekleri mesailin nevi ve mahiyetine gerek şenlik haftasına iştirak için gelecek Balkan 
Devletleri tebaasının maksadı ziyaretlerine nazaran bunlar hakkında teshilâtı mahsusa ve misa
firperverlik eseri göstermek lüzumu hasıl olmakta ve bu meyanda konferans âzası ile mevzubahs 
sair ziyaretçileri vize resmi tediyesinden muaf tutmak icap eylemekte ise de bu muafiyeti müte
kabiliyet şartile yalnız memurini mülkiye ve askeriye, muhtacın ve talebeye hasretmiş olan mev
zuatı kanuniyemiz buna müsait bulunmamaktadır. 

Binaberin yukarıda maruz esbap hasebile Türkiyede toplanacak Balkan konferanslarına ve her 
sene Balkan haftası şenliklerinin memleketimizde tertip olunacak kısmına iştirak için gelecek olan 
Balkan Devletleri tebaasına konsolosluklarımızca meccani vize verilmesini mümkün kılacak bir 
kanun projesi ihzar ve lef fen takdim olunmuştur efendim. 

. T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 
Şube: 
Sayı : 6/800 



2 -
Dahiliyc Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye Encümeni 

Karar No: 21 
Esas No: 1/887 

25/111/1931 
H * 

rı**î>*** 

Yüksek Reisliğe 

13 mayıs 1926 tarih ve 840 numaralı kanunun ikinci maddesine bir fıkra ilâvesine dair Hariciye 
Vekâletince hazırlanıp Başvekâletten Meclisi Âliye gönderilen kanun lâyihası Encümenimize havale 
buyrulmakla tetkik ve müzakere edilerek esbabı mucibe mazbatasında yazılı sebepler dolayısile lâyiha
nın aynen kabulüne ve Hariciye Encümenine tevdibuyrulmak üzere Yüksek Reisliğe takdimine karar 
verilmiştir. 

Âza Âza 
Samsun Amasya 

Avni 1. Hakkı 
Âza Âza 

Aydın Ordu 
Emin Fikri İsmail 

Da. En. Reisi Na. 
Malatya 
Muttalip 

Âza 
Zonguldak 

Halil 

M. M. 
Malatya 
Muttalip 

Âza 
Antalya 

Rasih 

Âza 
Manisa 
A. Mitat 

Âza 
Balıkesir 
Fahreddin 

T. B. M. M. 
Hariciye Encümeni 

Esas No. 1/887 

Hariciye Encümeni mazbatası 

Yüksek Reisliğe 

25 - III -1931 

13 mayıs 1926 tarih ve 840 numaralı kanunun ikinci maddesine bir fıkra ilâvesine dair olup 
encümenimize havale buyrulan kanun lâyihası Dahiliye Encümeni mazbatasile birlikte tetkik ve 
müzakere olundu. 

Balkan milletleri arasında uzlaşma hareketlerini teshil edecek tedbirleri esas itibarile tasvip eden 
encümenimiz Hükümetin esbabı mucibe mazbatasmdaki sebepler dolayısile lâyihanın aynen kabulü
ne ve Heyeti Umumiyenin tasdikına arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe takdimine karar verilmiş
tir. 

Ha. En. Rs. M. M. Kâtip Âza Âza Âza 
Erzincan Edirne Kocaeli izmir Sivas 

Saffet Ziya Zeki Mesut 1. Süreyya M. Celâl Necmettin Sadık 

HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

13 mayıs 1926 tarih ve 840 numaralı kanunun ikinci maddesine bir fıkra zeyline dair kanun lâyihası 

1 — Balkan konferansına ve Balkan haftalarına gelecek Balkan Devletleri vatandaşlarının 
pasaportları mütekabiliyet şartile meccanen vize edilebilir. 

2 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren muteberdir. 
3 — Bu kanunun icrasına Dahiliye ve Hariciye Vekilleri memurdur. 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi 

Mî. V. Na. V. Ik. V. S. î. M. V. 
Esat Hilmi Mustafa Şeref Dr. Refik 

Da. V. 
Ş. Kaya 

18 - III - 1931 
Ha. V. Ma. V. 

Dr. T. Rüştü M. Abdlhalik 



Sıra No 126 
Erzincan Meb'usu Saffet Bey ve iki arkadaşının, gümrük 
tarifesi kanununun 4 üncü maddssinin 4 üncü fıkrasının 
tadili hakkında 2/157 numaralı kanun teklifi ve İktisat ve 

Maliye Encümenleri mazbataları 

Yüksek Reisliğe 

1499 numaralı gümrük tarifesi kanunun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında: Tûrkiyede 
yerleşmek üzere gelen ecnebiler ve ecnebi memleketlerindeki daimî vazifelerinden ve tahsilden 
avdet eden Türkiye memurlar ile Türk talebe ve ticaret ve saire maksadile memaliki ecnebiyede 
yerleşipte iki sene ikametten sonra avdet eden Türkler tarafından nakli hane suretile beraberlerinde 
ithal edilen veya kendisinden nihayet iki ay evvel gelen kullanılmış, ev eşyasının gümrük resmin
den muaf olduğu muharrerdir. 

Halbuki 1930 numaralı kanunda bu gibi ev eşyası, sahibinin muvasalatından itibaren üç 
ay sonra dahi geldiği taktirde resimden muaf tutulduğu ve bazı ecnebi devletlerle yapılan 
mukavelâtta bu kabil eşya için ecnebilere muafiyet bahsedildiği halde memaliki ecnebiyeden 
avdet eden Türklerin muvasalatından sonra memleketimize gelecek ev eşyasının zühul eseri ola
rak kanuna dercedilmemesindeıf dolayı gümrük resmine tabi tutulması doğru olmıyacağından 
bu muafiyetten evvelce istifade hakkını haiz olanların kemakân istifadelerini temin için mezkûr 
kanunun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının aşağıdaki şekilde tadilini ve bu günkü ruznameye 
alınarak müstacelen müzakeresini teklif ederiz. 

Elâziz Tokat Erzincan 
fi. Tahsin O. Şevki Saffet Zıya 

Gümrük tarife kanununun 4 üncü maddesinin 4 numaralı fıkrasının tadili hakkında kanun 

MADDE 1 — 1499 numaralı gümrük tarifesi kanununun 4 üncü maddesinin 4 numaralı 
fıkrası aşağıdaki şekilde tadil olunmuştur: 

Tûrkiyede yerleşmek üzere gelen ecnebiler ve ecnebi memleketlerindeki daimî vazifelerinden 
ve tahsilden avdet eden Türkiye memurlarile Türk talebe ve ticaret ve saire maksadile ecnebi 
memleketlerde yerleşipte iki sene ikametten sonra avdet eden Türkler tarafından nakli hane 
suretile beraberlerinde ithal edilen veya kendilerinden nihayet iki ay evvel veya üç ay sonra 
gelen kullanılmış ev eşyası ve Tûrkiyede muvakkaten ikamet etmek üzere gelenlerin 6 ay 
zarfında iade edilmek şartile ithal edecekleri kendi istimallerine mahsus ev eşyası ve işlemek 
için muvakkaten harice gidip gelen Türkiyeli sanatkâr, amele ve sairenin istimallerine mahsus 
yatak ve yemek takımı 'gibi müstamel eşya ( Gümrük idaresi lüzum gördüğü takdirde nakli 
hane ve saire keyfiyetlerini musaddık olmak üzere ait olduğu makamdan evrakı müsbite 
ibrazını talep edebilir ) . f, 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye Vekili memurdur. 
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iktisat Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat Encümeni 

Karar M 62 26-UI-1931 
Esas M 2/157 

Yüksek Reisliğe 
1499 numaralı gömrük tarifesi kanununun düördüncü maddesinin tadiline dair olupta 

Erzincan Mebueu Saffet bey ve rüfekasi tarafından tenzil olunan ve encümenimize havale buyu-
rulan teklifi kanunî ve esbabı mucibesi tetkik ve müzarkere edildi. 

Oümrük tarifesi kanununun dördüncü maddesinin dördüncü fıkrasında filhakika ecnebî 
memleketlerden Türkiyeye muayyen şerait altında gelenlerin muvasalatlarından iki ay evvel 
gönderdikleri müstamel ev eşyasının gömrük resminden muafiyetleri gösterilmekte olduğu halde 
bu gibilerin vurutlarından sonra gelecek olan ev eşyasına ait hiç bir hüküm yoktur. 

Bu hüküm his edilen lüzuma mebni bilahare en ziyade müsadeye mazhar millet esası üzerine 
ticaret mukavelenamesi aktedilmiş memleketlere dahi şamil olmak üzere Almanya ile yapılan 
ticaret ve seyrisefain mukavelenamesine dercedilmiştir. Ecnebi bir memleketden Türkiyeye veril
mek üzere gelecek veya tahsil veya memuriyetten avdet edecek olan hiç bir kimsenin ve ailenin 
hareketden daha evvel ev eşyasını gonderüp otellere döşemiyeceği tabii bulunduğundan gümrük 
tarife kanununun dördüncü maddesinin tadili Encümenimizce de muvafık görülmüş ve Erzincan 
Mebusu Saffet bey ve rüfekasının bu teklifi kanunileri aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi veçhile Bütçe Encümenine tevdi olunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 
İk. En. Reisi 

Mustafa Rahmi 
Âza 

İstnbul 
Hüseyin 

M. M. -

Ali Rıza 
Âza 

Denizli 
Emin Aslan 

Kâ. 

Âza 

İsmail 

Âza Âza Âza 
Edirne Kütahya Mardin 
E ayık Cevdet Nuri 

Âza Âza 

A. Hamdi Remzi 

Bütçe Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe Encümeni 
M 89 M. 26-III- 1931 

Esas M 2\156 
Yüksek Reisliğe 

Gümrük tarifesi kanununun dördüncü maddesinin 4 numaralı fıkrasının tadili hakkında 
Elâziz Mebusu Hasan Tahsin Beyle refikleri tarafından verilip İktisat Encümenince de tetkik 
edildikten sonra encümenimize tevdi kılınan kanun teklifi tetkik ve müzakere edildi. 

Teklifte bahsedildiği veçhile Türkiye dahiline girenlerin eşyalarının sonradan gelmesi daha 
ziyade mutat olduğuna göre yalnız ( üç ay sonraya ) teşmilden ibaret olan kanunî teklif aynen 
kabul edilmiştir. Müstacelen müzakere edilmek üzere Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 

Rs. Vekili 
Burdur 
Vahit 

Âza 
Konya 

K Hüsnü 

M. M. 
Gazi Antep 

Remzi 

Kâ. 
Giresun 
Kâzım 

Aza 
Aydın 

Mühendis Mitat 

Aza 
Erzurum 

Aziz 

Âza 
Elâziz 

H. Tahsin 
Âza 

Kütahya 
Niyazi Asım 

Âza 
Niğde 
Faik 

Âza 
Tokat 

O. Şevki 

Aza 
Sivas 

Rasim 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 
Âza 

Maraş 
Behçet 



Sıra No 127 
Sabık Saruhan Mutasarrıf vekili Aziz Raşit Beyin mezkûr 
memuriyet esnasındaki maaş ve harcırahı hakkında I/872 

numaralı kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 12-IH- 1931 
Sayı:6\719 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Sabık Saruhan Mutasarrıfı Aziz Raşit beyin mutasarrıf vekâletinde maaş ve harcırah olarak 

aldığı mebaliğin terkini kaydı hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Hey
etinin l ı-III-l 931 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. Başvekil 
ismet 

Esbabı mucibe 
Millî mücadele esnasında Saruhan Sancağı muzafatından Demirci, Sındırgı gedüs kazaların

dan mürekkep olmak ve merkezi Oedüste bulunmak üzere muceddeden tesis edilen «Saruhan 
Livası» na Garp Cephesinin gösterdiği lüzum üzerine ahvali fevkalâdeye münhasır olmak ve 
hakkı müktesep teşkil etmemek şartile ve üçüncü sınıf maaşla - o tarihte binbaşı olan - Bahriye 
kaymakamlığından mütekait Aziz Raşit Bey tayin edilerek asaleti 14 kanunuevvel 336 tarihinde 
tasdiki âliye iktiran etmiş isede mumailyh ahvali harbiyenin icap ve müstaceliyetine mebni 
Garp Cephesi Kumandanlığının 7 temmuz 1336 tarih 1 numaralı tahrirî emrile ve Kuvayı 
Milliye Kumandanlığı inzimamile mezkûr liva mutasarrıflığı- vekâletine tayin edilmiş olup ahvali 
narbiye dolayısile mutasarrıflık vekâleti vekâletçe o tarihte tesbit ve tescil edilmemiş olması 
yüzünden mutasarrıflık vekâletine ait almış olduğu maaşla Cephe kumandanlığının daveti üzerine 
Eskişehre gidip gelme harcırahı yekûnu olan 858 lira 89 kuruşun fuzulen aldığına dair evvelce 
mutasarrıf vekâletinin tesbit edilmemesinden naşi - hazinenin talebi üzerine İzmir Asliye Birinci 
Hukuk Mahkemesince 13 haziran 1926 tarih ve 283/786 numaralı kararı gıyaben ve 7 kânu
nuevvel 1926 tarihinde de vicahen hükme raptedilerek meblâğı mezkûrun maafaiz hazinece 
tazmini cihetine gidilmektedir. 

Halbuki mumaileyh Aziz Raşit B. harekâtı milliyenin ilk müteşebbislerinden olup 335 sene
sinden harbin sonuna kadar hizmet etmiş Salihli ve Uşak havalisinde bir çok muharebata iştirak 
ederek ve bu yüzden gözlerinden malûl olmuş bir asker olup Saruhan mutasarrılığı vekâletine 
de Cephe Kumandanlığının emrile tayin ve ifayı hizmet ederek mevzubahs parayı bu hizmetine 
mukabil usul ve nizamı dairesinde Kütahya, Simav, Demirci emvalinden almış olduğu bu defa 
yapılan tahkikat ye tetkikattan anlaşılmakla istihkakına mukabil almış olduğu meblağın kendi
sinden tazmini muvafıkı madelet olmıyacağından 858 lira 89 kuruşun maafaiz tazmininden 
sarfı nazar edilmesini mübeyyin tanzim kılınan kanun lâyihası leffen takdim kılınmıştır. 
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Bütce Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 26-///-/931 

M 87 M. 
Esas M 1/872 

Yüksek Reisliğe 

Mücadelei Milliye esnasında cephe kumandanlığının emrütensibile sabık Saruhan Mu
tasarrıf vekilliğine tayin olunan Bahriye kaymakamlığından mütekait Aziz Raşit Beye mezkûr 
vazifeye mübaşereti ile tasdiki memuriyeti arasında geçen müddet zarfında maaş ve harcirah 
olarak verilmiş olan 858 lira 89 kuruşun affı hakkında olup Encümenimize havale olunan 
kanun lâyihası tetkik ve müzakere olundu. 

Esbabı mucibe lâyihasında dahi izah edildiği üzere harekâtı miiliyenin ilk müteşebbislerinden 
olup mücadelenin nihayetine kadar bir çok muharebelere iştirak ederek gözlerinden malûl olmuş 
bir asker olan mumaileyhin hizmet ifa ettiği müddete ait aldiğı maaş ve harcırahın hazinece 
hükmen istirdadı muvafıkı madelet olamıyacağından meblağı mezburun affı Encümenimizce de 
muvafık görülmekle lâyihai kanuniye aynen kabul edilmiş olmakla Umumî Heyetin tasvibine 
arzolunur. 

Reis vekili M. M. Âza 
Burdur Gaziantap Erzurum Elâziz Kütahya Konya 

Vahit Remzi Aziz H. Tahsin Niyazı Asım K- Hüsnü 

Sivas Sivas Tokat İsparta Aydın 
Rasim M. Remzi Şevki Mükerrem Mühndis Mitat 

Sabık Saruhan Mutasarrıfı Aziz Raşit Beyin mutasarrıf vekâletinde iken maaş ve harcırah 
olarak aldığı meblâğın tazmin ettirilmemesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE l — Mütekait Bahriye kaymakamı ve sabık Saruhan mutasarrıf vekili Aziz Raşit 
Beyden, Hazinece tahsiline hüküm istihsal olunan sekiz yüz elli sekiz lira seksen dokuz kuruş 
ve faizi terkin edimliştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Maliye Vekili memurdur. 

11-III-931 
Bş. V. Ad. V. • M. M. V. Da. V. Ha. V. Ma. V. 
îsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik 
•Mf. V. Na. V. îk. V. S. I. M. V. 

Esat Hilmi Mustafa Şeref Hasta 



Sıra No 128 
Pulluk imalâthanelerine yardım hakkında I 871 numaralı 
kanun lâyihası ve İktisat ve Bütçe Encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet * 12 - III - 1931 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı: 6/725 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Muamelâtı dahiliyenin himayesi için pulluk imalâthanelerine yardım maksadı ile.îktısat Vekâle
tince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 11/111/1931 tarihli içtimamda Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan pulluk kanun lâyihası esbabı mucibe sile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

: j İsmet 

Esbabı mucibe 

Türkiye muhiti ziraisinde kullanılan pulluklar ecnebi ve yerli markalar olmak üzere ikiye ayrılır. 
Gümrük istatistiklerine nazaran 1923 senesinden 1928 senesine kadar memlekete ithal olunan ecnebi 
marka pullukların senevi vasatisi v yekûnu 450 000 lira kıymetindedir. umum piyasa satışının %90 
mm ecnebi pulluklar ve %10 nunu da yerli pulluk-lar teşkil etmektedir. 

Memlekete giren ecnebi pulluklar ekseriyetle vaziyeti ziraiyemiz şartlarına uygun değillerdir. 
Alman veya Çekoslovak fabrikalarının cihan piyasaları için imal etmiş oldukları bittabi memleketi
mize de ithal edilmekte ve'bazı küçük etütlerle pek cüzî tadilâta mazhar olmaktadır; Piyasada satı
lan ecnebi pullukları memleketimize bihakkın uy sun tipler olmadığı ve kafiyen esaslı bir etüt mah
sulü bulunmadığı bir çok seııelerdenberi yapılan tecrübelerden anlaşılmıştır. Bunun içindir ki bazı 
vilâyat eiftcileri nezdinde, alınan idarî tetbirlere ve kolaylıklara rağmen ecnebi marka pulluklar 
aksilameller tevlit etmektedir. 

Ticaret kasdile ithal olunan pullukların şereiti ziraiyemize uygunsuzluğundan sarfınazar iktisadî 
bünyemize de ayrıca icrayi tesir etmektedir. 

1927/ 1928/ 1929 ve 1930 seneleri zarfında idarei hususiye bütçelerine yalnız pulluk ve mümasil i 
için vazolunan tahsisat yekûnu 806 128 lira olup senevî vasatisi 201 532 lira teşkil etmektedir. 
Bu rakam içinde firmaların yaptıkları serbest satışlar dahil değildir. Ecnebi pulluklar hakkında. 
arzolunan berveçhi balâ maruzat pulluk meselesinin dahilden temin ve tedariki fikrini ortaya at
maktadır. Bu işin memleket dahilinde temininden elde edeceğimiz faydaları kısaca şöyle hulâsa ede
biliriz : 

1 - Dahilî imalât bir kontrola tabi tutulacağından yapılacak pulluklar arzu ve şartlara uygun 
olacaktır. 

2 - Senevi pulluk için verilen para dahilde kalacaktır; bu menfaattan başka bu şubei sana
tında memlekette yer tutması temin olunacaktır. 

3 - Dahilî imalâthaneler teşvik ve teğip edildiği takdirde, Türkiyanın bir hali harpte pulluksuz 
kalmaması temin edilecektir. 

Elyevm memleketin dör, beş yerinde küçük motörlerle mücehhez imalâthaneler vardırki senevî sa-
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tıslan 3 -4 bin pulluktan ibarettir. Bu imalâthaneleri daimi bir fen kontorolu altında bulundurarak 
imalâtdaki hendesi hataların tekevvününe mani olmak ve kullanılan mevadı iptidaiyenin matluba 
muvafakatini temin etmek* ve bu müesseselerin eksik olan bazı makinalarını Devlet yardimile muba
yaa eylemek ve mamulâtı bir pirimle himaye etmek suretile yapılacak kanunî yardımların ati için 
büyük bir menfaat temin edeceği ve bu gibi yerli pulluk imalâtı meselesinde memlekette yer tutma
sına saik olacağı vekâletimizce kaviyyen ümit edilmektedir. 

Bu esaslar dahilinde hazırlanan kanun lâyihasının Vekiler Heyetince müzakere edilerek Büyük 
Millet Meclisinin tasvibine arzolunmasını istirham eylerim efendim. 

İktisat Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat Encümeni 24 - III - 1931 

Karar No: 61 
Esas Na: 1/871 '• " 

Yüksek Eeisliğe 

Pulluk kanunu lâyihası ile esbabı mucibesi iktisat Vekili Beyin huzurile müzakere ve tetkik edildi. 
Memleketimize dünyanın her bir tarafından pulluk girmekte ve hatta dün bizden ayrılan yerler

den bile pulluk ithalâtı vaki olmakta ve Hükümetin esbabı mueibesinde gösterildiği gibi bu yüzden 
de hayli paralarımız harice çıkmaktadır. Halbuki memleketimiz dahilinde bu türlü alât yapacak mü
esseselerin bulunduğu da görünmektedir. Nitekim geçenlerde Millî İktisat Cemiyetinin açmış olduğu 
ziraat teknik sergisinden bir çok sanatkârlarımızın bu imalâtı muvafık evsafta yapmakta oldukları 
ve yalnız kendilerinin bu yoldaki mesailerinin inkişafı için himaye ve teşvika muhtaç bulundukları 
anlaşılmakta idi. İşte bu maksadı teminen Hükümetimizin Meclisi Âliye arzeylediği bu lâyiha encü-
menimizce muvafık görülerek esas itibarile kabulüne Harar verilmiş ve aşağıda yazılı sebepler dolayı-
sile de bazı maddelerinde tadilât icrası zarurî görülmüştür. Birinci ve ikinci maddedeki tadilât 
sınıf farkının azaltılmasından ve bir de cümle ve kelime tashihatından ibarettir. 

Üçüncü maddedeki değişiklik İktisat Vekâletinin kredi noktai nazarından pulluktan gayri ziraat 
aletleri imal eden imalâthane sahiplerine de müesseselerini ıslah ve tevsi maksadile muhtaç oldukları 
yardımı yapabilmesini teminen konan hükümedn ib arettir. • * • 

Teşviki sanayi kanununun 15 inci maddesinde ikinci sınıfa dahil bulunupta nevi itibarile memle
ket iktisadiyatı üzerinde faideli olduğu vekâleti ai deşince kabul edilen * sınaî müesseselerin bir takım 
muafiyetlere mazhar olacağı zikredilmektedir. 

Pulluk kanununa göre prim alacak olanlardan teşviki sanayi kanununa nazaran ikinci sı
nıfa dahil olacaklar için memleket iktisadiyatı üzerinde faideli olmak keyfiyetinin takdir hak
kını vekâlete terketmeyip bunların bu evsafı haiz olanlardan bulunduğunu teminen dördüncü 
madde tesbit edilnıiştir. Beşinci madde hariçten gelen ve gümrük resminden muaf oldukları ci
hetle muamele vergisi de vermiyen ecnebi mamulâtla muamele vergisine tabi olan yerli mamulat 
arasındaki müsavatsızlığın kaldırılmasını teminen yazılmıştır. 

Lâyihanın yedinci maddesindeki hükmün birinci maddesinde yazılı olan hükme benzemesi dola-
yısile bu maddenin tayyi tensip edilmiştir. Teşvik ve prime ait mevzuatın teşviki sanayi kanu
nunda olduğu gibi muayyen ve mahdut bir zaman için olması iktiza edeceğinden bu kanunun 
hükümlerinin de 15 sene mer'î olduğuna dair bir maddenin ilâvesi münasip görülmüş ve bunun 
için de onuncu madde tesbit olunmuştur. Şekle riayeten lâyihanın 8 ve 9 uncu maddelerinin hü
kümleri ikiye tefrik edilerek 11 ve 12 inci maddeler halinde yazılmıştır^ 

Teşviki sanayi kanununun onuncu maddesinin. ikinci fıkrasında " sınaî müesseselerin mevadı ip
tidaiye ve mamule nakliyatı hakkında İcra Vekilleri Heyeti kararile hususî tenzilâtlı tarifeler tat
bik edilebilir ve bu takdirde tatbiki kabul edilen tenzilâtlı tarifelerden istifade ettirilmiyen mü
esseselere tenzilât miktarmca prim itası mecburî olur,, dendiği halde şimdiye kadar bu hükmün tat-
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bik edilmesi teşviki sanayi kanunundan matlup maksatları tam manasile temin etmemiş olacağın
dan bu hükmün tatbiki ve geçenlerde Ankarada toplanan Ziraat Kongresinin alâtı ziraiye hak
kındaki îaideli mukafreratmın bu kanunla temin edilmiş olanlarından gayrisinin, yani muattal 
bir halde bulunan buharlı terazili pulluklardan istif ade etmek ve millî serveti kederden kurtarmak 
ve diğer taraftan tevsii ziraate yardım edebilmek için bunların sarf edecekleri yerli maden kömür
lerinin tenzilâtlı tarifeye tabi tutulması, yerli alâtı ziraiyenin sürümünü temin için imalâthane 
sahiplerinin çiftçiden alacakları azamî bir sene vadeli satış senetlerinin Ziraat Bankasınca is-
konto edilmesi ve imalâthane sahiplerinin ellerinde bulunan istok mamulâta karşı diğer mahsu
lâtı arziye gibi karşılık tutularak avans verilmesi, alâtı ziraiyenin istimal müddetinin arttırılması 
ancak yedek parçalarının kolaylıkla ve ehven bir surette bulunabilmesine vabeste olduğundan bunu 
teminen aeentalarına satış fiatlannm murakabesi ve yedek parçası bulundurmalarının mecburî tu
tulması ve ziraat makinisti yetiştiren hususî müesseselerin himaye ve teşviki ve kursların açılma
sı gibi hususatm hükümetçe nazarı itibare alınması encümenimizin de cümlei temenniyatındandır. 

Havalesi veçhile Bütçe Encümenine tevdi olunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim küındı. 

İktisat En. Reisi M. M. 

M. Rahmi 
Âza 

Mardin 
Nuri 

Mardin 
Ali Riza 

Âza 
Manisa 
Yaşar 

Kati] 

Âza 
izmir 

Hüseyin 

Âza 
Edirne 
Eayik 
Âza 

İstanbul 
Hüseyin 

Âza 
Yozgat 
Tahsin 

Âza 
Denizli 
E. Aslan 

Âza 
Adana 
Kemal 

Âza 

İsmail 

T. B.M. M. 
Bütçe Encümeni 

M. No: 88 
Esas No: 1/871 

Bütçe Encümeni mazbatası 

4"* 

Yüksek Reisliğe 

26/111/1931 

Mamulâtı dahiliyenin himayesi için pulluk imalâthanelerine yardım maksadile hazırlanıp İktisat 
Encümenince tetkik edildikten sonra Encümenimize tevdi kılman kanun lâyihası İktisat Vekili Be
yin huzurile müzakere edilerek İktisat Encümeninin tadilâtı dairesinde Encümenimizce de kabul 
edilmiştir. Ancak geçen sene Me'elisi Âlice kabul olunan pulluk ve diğer ziraî alât için bir sermaye tesi
sine dair olan 1681 numaralı kanunun meriyetinin devamına lüzum kalmadığı cihetle lâyihaya bunun 
lağvına dair 11 inci olarak bir madde ilâve edilmiştir. Müstacelen müzakere edilmek üzere Umumî 
Heyetin tasvibine arzolünur. 

Reis V. 
Burdur 

Vahit 
Âza 

İsparta 
Mükerrem 

Âza 
Yozgat 
S. Sırn 

M. M. 
Gazi Antep 

Remzi 
Âza 

Konya, 
K. Hüsnü 

Âza 
Tokat 

M. Şevket 

Kâtip 
Giresun 
Kâzım 

Âza 
Kütahya 

Niyazi Astm 

Âza 
Aydın 

Mühendis Mitat 
Âza 

Niğde 
Faik 

Âza 
Elâziz 

H. Tahsin 
Âza 

Srvas 
Rasim 

Âza 
Erzurum 

Aziz 
Âza 

Maraş 
Behçet 

Madde 11 — Pulluk ve diğer ziraî alât için bir sermaye tesisi hakkındaki 1689 numaralı kanun 
mülgadır. 
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g ' r i . HÜKÜMETİN TEKLÎFl 

Pulluk kanunun lâyihası 

MADDE 1 — Senevi satış miktarları asgarî 
(250) adet olan ve mamulâtlarının evsafı fenniye-
leri derecei kâfiyede görülen yerli pulluk imalât
hanelerine ; senevi satiş miktarları üzerinden yedin
ci madde mucibince her sene bu maksatla bütçeye 
konacak miktar dahilinde bir prim vermeğe Hükü
met mezundur. 

Senevi satış miktarlarına göre müesseselerin de
receleri berveçhi zirdir: 

Birinci sınıf: Senevî satışları (250-1000) pulluk 
olan müesseseler. 

ikinci sınıf: Senevi satışları (1000-2000) phılluk 
olan müesseseler. 

Yüksek sınıf: Senevi satışları (2000) den yu
karı olan müesseseler. 

MADDE 2 — İşbu kanuna göre verilecek olan 
prim pullukları tesbit edilecek satış fiyatları üze
rinden hesap olunur ve bu suretle birinci sınıf mü
esseselerde beher pulluğun satış fiatının % onu 
kadar ikinci sınıfta % on iki buçuğa kadar; ve yük
sek sınıf müesseselerde ise yüzde on beşi kadar prim 
verilir. 

MADDE 3 — Birinci, maddede tasrih olunan 
evsafı haiz yerli pulluk imalâthanelerinde, imalâtı 
ıslah ve tevsi maksadile vücuda getirilecek teçhizat 
ve tesisat için imalâthane sahiplerine bilâfaiz on 
bin liraya kadar ikraz yapmağa İktisat Vekâleti 
salahiyetlidir. İşbu meblâğ tavizen ve gösterilecek 
bir teminat mukabilinde verilip on sene ve on mü
savi taksitte istifa olunur. 

MADDE 4 — İşbu kanunun tatbiki suretleri 
İcra Vekilleri Heyetince tasdik olunacak bir tali
matname ile tayin ve tesbit olunur. 

MADDE 5 — Talimatname mucibince* talep 
olunacak evrak vesaiki hilafı hakikat tanzim eden
ler ve Devletten aldığı parayı makine ve alât mu
bayaasının gayrısında kullananlardan yapılan mu
avenetler muaccelen istifa olunduğu gibi, muave
net miktarının iki misli, de para cezası olarak ayrı
ca hüküm ve tahsil olunur. Bu gibilere karşı ceza 
kanununda gösterilen cezalar ayrıca hükmolunur. 

İKTİSAT ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Pulluk kanunu lâyihası 

MADDE 1 — Senevi satış miktarları asgarî 
250 adet olan ve mamulâtlarının fennî vasıfları de
recesi kâfi görülen yerli pulluk imalâthanelerine 
ikinci maddede gösterilen nisbetler dahilinde prim 
verilir ve her sene bu maksatla İktisat Vekâleti 
bütçesine kâfi miktarda tahsisat konur. Senevî sa
tış miktarlarına göre mezkûr müesseselerin derece
leri aşağıda yazıldığı gibidir: 

Birinci sınıf - senevî satışları 2000 den yukarı 
olan müesseseler. 

İkinci sınıf - senevî satışları 250 - 2000 pulluk 
olan müesseseler. 

MADDE 2 — Bu kanuna göre verilecek olan 
prim pullukların tesbit edilecek müessese satış fi
yatları üzerinden hesap olunur ve bu suretle birinci 
sınıf müesseselere beher pulluğun satış fiyatının 
% 15 i, ikinci sınıf müesseselere ise % 12,5 ğu prim 
verilir. 

MADDE 3 — Birinci maddede tasrih olunan 
evsafı haiz yerli pulluklarla birlikte diğer ziraat 
aletleri imalâthanelerinde imalâtı ıslah ve tevsi mak»-

i 

sadile vücude getirilecek teçhizat ve tesisat için 
imalâthane sahiplerine bilâ faiz on bin liraya kadar 
ikraz yapmağa İktisat Vekâleti salâhiyettardır. 

Bu meblâğ tavizen ve gösterilecek bir teminat 
mukabilinde verilip on sene ve on müsavi taksitte 
istifa olunur. 

MADDE 4 — Bu kanuna göre prim alacak olan 
müesseseler teşviki sanayi kanununun ikinci mad
desi mucibince ikinci sınıfa dahil müesseselerden ol
dukları takdirde mezkûr kanunun 15 inci madde
sinde yazılı olduğu veçhile memleket iktisadiyatı 
üzerinde faideli müesseseler imtiyazını haiz olurlar. 

MADDE 5 — Hariçten gelen ziraat aletlerinin 
gümrük muamele vergilerinden muafiyeti devam et
mediği müddetçe bu kanun mucibince prim alan 
müesseselerde imal edilen ziraat aletlerinden mua
mele vergisi alınamaz. 
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MADDE 6 — îşbu kanunun tatbiki tarihinden 

itibaren gerek Devlet ve gerekse müessesatı resmi
ye tarafından yapılacak bilûmum pulluk ve sair 
alâtı ziraiye mubayaasında teşviki sanayi kanunu
nun on üçüncü maddesi ahkâmı caridir. Ancak 
dahili mamulât ihtiyaca kâfi gelmediği takdirde 
ecnebi markalarının mubayaası İktisat Vekâleti
nin muvafakat ve kontrolü tahtında icra edilebilir. 

MADDE 7 — işbu kanunun tatbiki için her 
sene İktisat Vekâleti bütçesine miktarı kâfi tahsi
sat konur. 

MADDE 8 — îşbu kanunla derpiş olunan mu
avenetlerin ifası için her. sene İktisat Vekâleti büt
çesine mevzu tahsisata müsteniden icabında Ziraat 
Bankasından kısa vadeli istikraz aktine İktisat Ve
kâleti mezundur. 

MADDE 9 — İşbu kanun tarihi neşrinden iki 
ay sonra meri olup tatbikına İktisat ve Maliye Ve
killeri memurdurlar. 

Bş. V. 
İsmet 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mf. V. 

Esat 
S. 1. M. 

11 - III -
Ad. V. 

Yusuf Kemal 
Ha. V. 

Dr. T. Rüştü 
Na. V. 
Hilmi 

V. 
Hasta 

1931 
M. M. V. 

Zekâi 
Mal. V. 

M. Abdülhalik 
Ik. V. 

Mustafa Şeref 

MADDE 6 
edilmiştir. 

— Dördüncü madde aynen kabul 

MADDE 7 
mistir. 

— Beşinci madde aynen kabul edil-

MADDE 
mistir. 

MADDE 
edilmiştir. 

8 — Altıncı madde aynen kabul edil-

9 — Sekizinci madde aynen kabul 

MADDE 10 — Bu kanun on beş sene için mer'-
idir. 

MADDE 11 — Bu kanunun hükümleri neşri 
tarihinden iki ay sonra muteberdir. 

MADDE 12 — Bu kanunun hükümlerinin ic
rasına Maliye ve İktisat Vekilleri memurdur. 





Sıra No 129 
Türkiye Cümhuriyetile Almanya Hühûmeti arasında aktedilen 
iadei mücrimin mukavelenamesinin tasdiki hakkınd I 772 
numaralı kanun lâyihası ve Adliye ve Hariciye Encümenleri 

mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 7-XI-1930 

Mumelât Müdürlüğü 
Sayt: 6/4218 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Hükümeti arasında münakit iadei mücrimin muahedenamesi 
hakkında Hariciye Vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 30 - XI -1930 tarihli içtimamda 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasıesbabı mucibe mazbatasile birlikte takdim olun
muştur. 

Muktazasmın ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasmı rica ederim efendim. 
Başvekil 
îsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Hükümeti Cümhuriye ile Almanya Hükümeti arasında akti tekarrür ederek Berlinde 3 eylül 
1930 tarihinde imza edilen iadei mücrimin mukavelesi leffen takdim kılındı. 

Adliye Vekâleti ile vekâletimiz hukuk müşavirliğinin olbaptaki mütaleanamelerine ve mukad
dema İtalya ve Bulgar Hükûmetlerile akdedilmiş olan iadei mücrimin mukavelâtı ile Akvam Ce
miyeti proje tipi ve Almanyanm sair Devletlerle ve diğer bazı devletlerin de aralarında aktetmiş 
oldukları muahedenamelerin tetkik ve tetebbüüne müsteniden akit ve imza edilmiş olan işbu mu
kavelenamenin modern bir muahede olduğu kanaatinde bulunmaktadır . 

Yalnız muahedename metninin tetkikinden de müsteban olacağı üzere mücrimin kendisinden is
tenen taraf tabiiyetinde olup olmadığının ve dördüncü maddede zikredilen hallerde mevzubahs cür-
mün nevi ve mahiyetinin takdiri keyfiyetinin kendisinden istenen tarafa ait olacağı Almanya Baş-
murahhas ve Hariciye Müsteşarile Türkiye Murahhası arasında teati edilen sureti melfuf ayni maal-
de Türkçe ve Almanca mektuplar ile tayin ve tesbit edilerek işbu hususat Almanya ile aktedilmiş 
olan hakem mukavelenamesi ahkâmından hariç tutulmuştur. 

Mesrudatı anif eye binaen işbu mukavelenamenin Büyük Millet Meclisinin yüksek tasvibine maz-
har olacağı ümit olunur. 
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Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 

Karar N6, 28 24 -III -1931 
Esas No. 1/772 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Hükümeti arasında Berlinde 3 eylül 930 tarihinde imza edil
miş olan iadei mücrimin mukavelesinin tasdiki hakkında Hariciye Vekâletince hazırlanıp Baş Ve
kâletin 7 - II -1930 tarih ve 6/4278 numaralı tezkeresile Adliye Encümenine havale edilen kanun lâ
yihası Hariciye Müsteşarı Numan Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere edildi: 

îki millet arasında mütekabiliyet esaslarına istinaden umumî teamüllere, ve hukuku düvel kaidele
rine mutabık olarak hazırlanan mukavele heyeti umumiyesi itibarile muvafık görüldü. Ancak mu-
ahedenamenin metninin tetkikinden de anlaşılacağı veçhile mücriminin kendisinden istenen taraf 
tabiiyetinde olup olmadığının ve (4) üncü madde de mezkûr siyasî cürümlerde cürmün nev'i ve 
mahiyetinin tetkiki ile takdir hakkının kendisinden istenen tarafa ait olacağı sarahaten zikredile
rek Almanya ile mukaddema aktedilmiş olan hakem mukavelenamesi ahkâmına bu gibi siyasî cü
rümler hariç tutulmuştur. Mezkûr (4) üncü maddenin salifülarz sarahati karşısında bu gibi cürüm
lerde hakeme gidilmemesi tarzında muahedeye ayrıca bir fıkra ilâvesi lüzumsuz olduğu pek 
bedihi bulunduğundan bu bedahat iki taraf murahhasları arasında teati edilen sureti melfuf mek
tuplar mündericatile de teyit edilmiştir: 

Mütekabiliyet esaslarına istinat eden muahedenin metninde mezkûr bazı tabirat adlî İstılahlara 
uygun görülmemekte isede mukaddema mürahhaslarea imza edilmiş ve (Rayştah ) meclisince kabul 
edilmiş bulunması ve tabiratı mezkûre esasatı hukukiyeyi ihlâl mahiyetinde olmaması gibi sebeplerle 
metindeki tabiratta tadilât yapılmamıştır. Muahedenin heyeti umumiyesi aynen kabul edilmekle ber 
mucibi havale Hariciye Encümenine tevdiine karar verildi. 

Ad. En. Reisi M. M Kâ. Âza 
Manisa Kocaeli Balıkesir Konya 

Mustafa Fevzi Sadık T. Fikret 

Aza Âza Âza Âza 
Mardin Zonguldak Kayseri Edirne 
rfan Ferit Nazif Reşit Hasan Hayri 

Âza Âza Âza 
Balıkesir Antalya Yozgat 

Osman Niyazi Ahmet Saki A. Hamdi 

Âza 
Edirne 
Ragıp 

Âza 
Kocaeli 
Ragtp 

Hariciye Encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Hariciye Encümeni 26 - III -1931 
Karar No. 10 
Esas No. 1/772 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cümhuriyetile Almanya Hükümeti arasında Berlinde 3 eylül 1930 tarihinde imza edil
miş olan iadeyi mücrimin mukavelesinin tasdikınaait olup encümenimize havale buyrulan kanun lâyi
hası ve merbutu, Adliye Encümeni mazbatasile birlikte tetkik ve müzakere edildi. 

Hükümetin esbabı mucibesinde ve Adliye Encümeninin mazbatasında zikredildiği veçhile iki mil
let arasında mütekabiliyet esaslarına istinat edenumumî taamüllere ve hukuku düvel kaidelerine 
mutabık olarak hazırlanan mukavelename encümenimizce de muvafık görülmüş ve tasdikine ait ka-



nün lâyihası aynen kabul olunarak Heyeti Ceİileye ârze&İmek üzere Yüksek Reisliğe takdim kılın
mıştır; 

Hariciye En. Reisi M. M. Kâtip Âza Âza Âza 
Saffet Ziya Zeki Mesut Necmeddin 8. Şevket Nuri 

Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Hükümeti arasında münakit iadei mücrimin muahedenamesinm 
tasdikma dair kanun lâyihaşj 

Madde 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Hükümeti arasında Berlinde 3 eylül 1930 tari
hinde imza edilmiş olan iadei mücrimin muahedenamesi tasdik olunmuştur. 

Madde 2 — İşbu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — İşbu kanunun hükümlerinin icrasına Hariciye ve Adliye "Vekilleri memurdur. 
(30-XI-1930 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. 
îsmet Yusuf Kemal Zekâi îçtimada bulunmadı, İçtimada bulunmadı 
Ma. V. Mf. V. Na. V. Ik. V. S. 1. M. V. 
Hasta Esat Zekâi Mustafa Şeref Dr. Refik 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ALMANYA DEVLETİ ARASINDA İADEİ MÜCRİMİN MUA
HEDESİ 

Türkiye Cumhuriyeti ve Almanya Devleti bir muahede ile mücrimlerin iadesini ye cezaî ahval
de sair adlî yardımları tanzim etmiye karar vermiş ve bu husus için murahhasları olarak, 

Türkiye Reisicumhuru Hazretleri: 
Türkiye Cumhuriyeti Hariciye Vekâleti Müsteşarı, Birinci Sınıf Elçi Menemenli Numan 

Beyefendiyi, ve 
Almanya Devleti Reisi Hazretleri: 

Almanya Hariciye Nezareti Müsteşarı Dr. Bernhard W. v. Bülow Cenahlarını, ve 
Alman Adliye Nezaretinde Nezaret Müşaviri Dr. Wilfgang Mettgenberg'i 

tayin etmişlerdir. 
Müşarileyhler usulüne muvafık görülen salâhiyetlerini birbirlerine tebliğ ettikten sonra aşağı

daki ahkâmı kararlaştırmışlardır. 

Birinci kısım 
Umumî ahkâtffi 

Madde — 1 

Adlî yardımın şümulü 

Âkit taraflar, aşağıdaki hükümler mucibince: 
1 - Diplomasi yolile yapılacak talep üzerine ve mütekabiliyet şartile adlî veya idarî makamlar ta

rafından rüyet edilmekte olan bütün ceza işlerinde. 
a ) Mücrimleri iade ve transit suretile teslim eylemeyi; 
b ) Eşya iade ve teslim etmeyi; 
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c ) Adlî evrakın tebliği ve istintak muamelelerinin icrası süretile birbirine, kendi milli makamla

rına yapılabilecek yardım derecesinde olmak üzere, adlî yardımda bulunmayı; 
2 - Tebaalarının katiyet iktisap eden mahkûmiyetlerini birbirine bildirmeyi taahhüt ederler. 

İkinci kısım 
ladei mücrimin ve teransit süretile iade 

Madde —2 
İadeye tabi şahıslar 

Âkit taraflar, tebaaları müstesna olmak üzere, kendisinden istenilen tarafın arazisi dahilinde 
bulunup istiyen taraf makamlarınca bir cürüm dolayısile takip edilen veya mahkûm edilmiş olan 
şahısları, haklarında cezaî tatbikat icrası veya mahkûm oldukları cezanın infazı zımnında, ve 
talep vukuunda, birbirine teslim etmeyi taahhüt ederler. 

Madde — 3 

İadeyi müstelzim cürümler 

1 - Hakkında takibat yapılan bir şahsın iadesi istendiği takdirde, iadeye, ancak cürüm 
addolunan fiil her iki tarafın kanunları mucibince lâakal bir senelik hapis cezasını veya hapisten' 
daha ağır cins bir cezayı müstelzim ise muvafakat edilecektir, iade talebi katiyet kesbetmiş bir 
hükmün infazı zımnında vaki olunca iadeye, ancak mücrimin, her iki tarafın kanunları mucibince lâ
akal bir sene hapis cezasını veya hapisten daha ağır cins bir cezayi müstelzim bir fiil dolayısile 
6 aydan aşağı olmıyan bir cezaya kat'î surette mahkûm olduğu takdirde muvafakat edilecektir. 

2 - Bundan başka, iadeyi müstelzim bir cürme teşebbüs veya bu kabîl bir cürümde hangi şekilde 
ve ne neviden olursa olsun iştirak hallerinde, teşebbüs ve iştirak keyfiyetleri her iki taraf ka
nunlarınca cezayi müstelzim olmak şartile, takibat icrası zımnında iade vaki olacaktır. Ya
taklık ve iadeyi müstelzim bir cürmün işlenmesinden sonra bu cürme yardım tarikile iştirak fiil
lerinde de ayni muamele ifa olunur. Bir cezanın infazı için iade talebi mevzubahs olduğu 
zaman, hükmolunan ceza 6 ay hapisten aşağı değilse iadeye muvafakat edilecektir. 

3 - iadeyi müstelzim cürüm bir memur tarafından ifayi vazife halinde veya vazifesinin icabı 
olarak ika edilmişse iadeye keza muvafakat olunacaktır. 

Madde — 4 \\ _ • ' •'. •' j ••:v:\ 

Siyasî cürümler 

1 - Siyasî cürümlerde veya bu cürümlere bağlı olup onların hazırlanması,, temini, örtülmesi veya 
men'i vukuu maksadile işlenen cürümlerde iade reddedilebilecektir. 

2 - Ancak, insan hayatına müteveccih olarak kasten ika edilen bir cürüm ve bu cürme teşebbüs 
ve iştirak hallerinde, mevzubahs cürmün açık bir mücadele esnasında vuku bulduğu ahval müstesna 
olmak üzere, iadeye muvafakat edilecektir. Bu hükme tevfikan Devlet reisi veya Hükümet reisi 
aleyhine müteveccih suikastlar keza iadeyi müstelzim olacaktır. 

Madde — 5 

İadeye tabi olmıyan cürümler 

iade aşağıdaki hallerde reddedilebilir: 
1 - Cürüm ancak askerî ceza kanunları mucibince mücazatı müstelzim ise; 
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â - Cürüm ancak matbuat kanunları mucibince mücazatı müstelzim ise; 
8 - Cürüm ancak malî kanunlar mucibince mücazatı müstelzim ise. 

Madde — 6 \, 

ladenin reddini mucip diğer sebepler 

îade aşağıdaki hallerde reddedüebileeektir: 
1 - Cürüm münhasıran kendisinden istenen tarafın arazisinde iperimiş ise; 
2 - Cürüm addedilen fiil kendisinden istenen taraf mahkemelerinin kazaî salâhiyeti' dahilinde 

ise ve tedip gayesine matuf mübrem menfaatlar bu kakkm mezkûr tarafça istimalini icap ettirirse, 
hususile kendisinden istenen taraf makamlarınca ayni fiil dolayısile maznunun ademi mesuliyetine 
karar verilmiş veya takibatın bir hükme müneer olmuş olması gibi hallerde; 

3 - Şayet fiil üçüncü bir devlet arazisinde yapılmış ise ve kendisinden istenen tarafın kanunları 
ecnebi memleketlerde işlenmiş bu kabil fiiller hakkında takibata müsait bulunmıyorsa; 

4 - Âkit taraflardan birinin kanunları mucibince cürüm hakkmda takibat icrası veya cezanın infa
zı mümkün olmadığı takdirde, meselâ müruru zamânt affı umumî ve zarar gören tarafın dava etme
mesi dolayısile takibat icrasma veya cezanın infazına kanunen cevaz bulunmadığı haller gibi; 

Madde — 7 ;• .,-.• .;:;:. '.;; / 
ladenin tecili 

İade talebine esas olan fiilden başka bir fiil dolayısile iadesi istenen şahıs hakkında kendisin
den istenen taraf makamlarınca takibat yapdagelir veya. b» şahıs mahkûm edilmiş olur ve yahut sair 
sebepler dolayısile mevkuf bulunursa, talep hakkında derhal bir karar ittihazı lüzumuna halel gelme
mek üzere, cezaî takibat intaç ve hüküm infaz edilerek, ya ceza katî surette af veya hapis müddeti ik
mal edifineeye kadar iade tecil edilebilir. 

Madde — 8 

İade taleplerinin taahhüdü 

İade talebi şayet bir kaç Devlet tarafından vaki olursa, kendisinden istenen taraf bu taleplerin 
birini veya diğerini, istediği gibi, tercih edebilecektir. 

Şurası mukarrerdir ki, iade, tedibî adalet menafime uygun surette icra kılınacaktır. 

Ma4de —9 

İade maksadile muvakkat tevkif 

' 1 - Akit taraflar iade talebi yapılmadan evvel iadesi talep edilecek şahısları muvakkaten tevkif 
etmeyi taahhüt ederler. Ancak bunun için cürüm addedilen filin tasrihi suretile muvakkat tevkifin 
talep edilmesi ve bilhassa iaiâe talebine esas olan cürmün hangi tarihte ve nerede yapılmış oldu
ğunun bildirilmesi ve ayni zamanda kendisinden istenen tarafın salâhiyettar makamları kendi 
kanunlar! mucibince iade maksadile muvakkat tevkife karar vermiş olmaları şarttır. İade talebine 
verilen netice ve muvakkat tevkifin başladığı tarih istiyen taraf makamlarına bilâ teahhur bildi
rilecektir. 

2 - Muvakkat tevkif talebi diplomasî yolile yapılacaktır. 
3 - İade talepnamesi bu muahedede zikredilen vesikalarla birlikte kendisinden istenen tarafa 

tevkif gününden itibaren sekiz haftalık bir müddet zarfında tevdi edilmediği takdirde muvakkaten 
tevkif edilen şahıs tahliye edilebilecektir. Şayet muayyen bir halde bu mühlet kifayet etmezse, 
eMi taraflar, vuku bulacak talep üzerine, salâhiyetta** makamlar- neadinde tevkifin bir ay daha tem
didi için teşebbüsat icrasını taahhüt ederler. 



Madde — 10 

tadei mücrimin talebine esas olacak «evrak 

1 - İade talebi ile ayni zamanda iadesi istenen şahıs aleyhine, cürüm dolayısile, istiyen tarafın 
salâhiyettar makamı tarafından ısdar edilmiş bir tevkif müzekkeresi veya ayni kuvveti haiz her 
hangi diğer bir vesika veya vacibüttenfiz tedibi bir hüküm ilâmı tevdi edilecektir. 

2 - Mevzubahs evraktan takip edilen şahsın hüviyeti delâili, kendisine isnat olunan fiiller, tat
biki icap edecek olan cezaî ahkâm veya iade talebinin tetkiki için lüzumlu olan sair malûmat 
vazihan müsteban olmıyorsa istiyen taraf, talep üzerine, bu evraka bilâ teahfyür mütemmim vesaik 
ilâve edecektir, 

Madde — İ l 

Tahsis prensibi 

İade edilen şahıs, kendisinden istenen tarafın muvafakati olmaksızın iadeden evvel işlenmiş olan 
ve iade talebi ona müestenit bulunmıyan bir cürüm dolayısile takip edilemiyeeek, eezalandırılamıyacak 
veya üçüncü bir devlete iade alunamıyacaktır. Keza, iadeden evveline ait her hangi diğfer adlî bir se
bep dolayısile mezkûr şahsın hürriyeti tahdit edilemiyecektir. Şu kadar ki tahliyesini takip eden ay 
zarfında istiyen tarafın ülkesini terketmemişse veya terkettikten sonra oraya avdet etmiş ve yahut 
üçüncü bir devlet tarafından tekrar iade edilmişse bu hüküm kabili tatbik değildir. 

Madde -—12 

Transit Suretile iade 

1 - Âkit taraflardan her biri; bu muahede ahkâmı mucibince ne gibi ahvalde iadeyi kabul ve 
icra etmiye mecbur ise, üçüncü bir devlet tarafından diğer tarafa iade edilecek olan mücrimleri 
de ayni şerait altında o tarafa transit suretile iade etmeyi taahhüt eder; 

2 - Transit suretile iadeye müteallik hükümler birinci fıkrada istihdaf edilen şahısların deniz veya 
hava tarikile, Âkit taraflardan birinin bir deniz veya hava gemisi veya tayyaresi üzerinde nakline 
de tatbik edilecektir. 

3 - Transit suretile iade, kendisinden istenen tarafın makamlarınca kendilerine en müsait olan 
tarzda icra olunacaktır, 

Madde — 13 

ladenin ve transit suretile iadeinin icrası 

Âkit taraflar, iadesi veya transit suretile iadesi icra edilecek ve istenen tarafın arazisi haricine 
çıkarılacak olan matlup şahsı transiti deruhte eden üçüncü devletin hudut noktasına isal etmeyi taah
hüt ederler. Hudut noktası mütekaddim bir itilâf ile tesbit edilecektir. Nakil deniz tarikile yapıla
caksa iade edilecek şahıs kendisinden istenen tarafın irkâp vaki olacak limanına getirilecektir. 

Üçüncü kısım 
Eşya teslimi 

Madde — 14 

Teslim edilecek eşya 

Âkit taraflar, kendisinden istenen taraf makamlarınca hiç bir mahzur görülmediği takdirde, birbi
rlerine aşağıda yazılı eşyayı teslim etmeyi taahhüt ederler: 
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1 - Maznun veya ecnebi memleketlerde bulunan bir şeriki tarafından cürüm addedilen ve hakkın

da takibat icrasına sebep olan fiil dolayısile istihsal edilmiş olup aleyhinde esbabı sübutiyeden addedi
lebilecek olan ve maznunun nezdinde bulunan eşya veya bu kabil eşyanın bedeli; 

2 - Transit suretile iade edilecek maznun ile birlikte tesellüm edilen eşya, 

Madde — 15 . , 

Teslim şartları 

Âkit taraflar teslim edilen eşya üzerinde aharın hukukuna ilişmemeyi ve eşyanın teslimi esnasında 
buna dair bir kayit serdedilmişse vuku bulacak talep üzerine bunları derhal iade etmeyi taahhüt 
ederler. 

Madde ~- 16 

Teslimin icrası 

Teslim, mümkün mertebe, doğrudan doğruya veya transit suretile iade edilen mücrimle birlikte 
icra edilmek lâzımdır. 

İadeye veya transit suretile iadeye cevaz olup ta bunlar maznunun firarı veya ölümü dolayısile 
yapılamıyacak olursa dahi teslim icra edilecektir. 

Dördüncü kısım 
Cezaî ahvalde sair adlî yardımlar 

Madde — 17 
Adlî tebligat 

1 - Akit taraflar ceza muhakemeleri usulüne müteallik her türlü evrakın ve hassatan celpname
lerin tebliğini taahhüt ederler. 

2 - Bir celpname tebliğ edilince, kendisinden istenen taraf makamları celbi matlup şahsa celp
name hükmüne uymayı kabul edip etmediğini beyan ettirecek ve bu ifadeyi isteyen tarafa bildirecek
lerdir. •» • 

3 - Kendisinden istenen taraf makamlarınca tebliğ edilmiş bir celpname üzerine isteyen taraf 
makamları önüne çıkmayı kabul eden şahit veya ehlihibre, tabiiyeti ne olursa olsun, takibata sebep 
olan cürümde veya celbedilen şahsın kendisinden istenen taraf arazisini terketmesinden evvel işlen
miş olan sair bir cürümde fail, şeriki cürüm, yatak ve cürmün ikamdan sonra yardım tarikile şeriki-
cürüm sıfatlarile takibata veya cezaya uğratılmıyacağı gibi yine evveline ait her hangi sair bir adlî 
sebep dolayısile de şahsî hürriyeti de tahdide tabi olmıyacaktır. Yalnız celbedilen şahıs istimaınm 
hitamından ve memleketten çıkmak mümkün olduğu günden itibaren bir hafta zarfında isteyen tarafın 
arazisini terketmediği takdirde bu hüküm cari olmaz. 

Madde —18 
İstintak muameleleri 

Âkit taraflar istintak muamelelerini ve hassatan mücrimlerin, şahitlerin ve ehlihibrenin istimaı, 
taharriyat, haciz ve mahallinde tahkikat ve müşahedat icrası muamelelerini yapmayı taahhüt ederler, 

Madde — 19 
Yardımın reddini mucip olacak sebepler 

1 - 17 ve 18 inci maddelerde mevzubahs olan yardım aşağıdaki hallerde reddedilebilecektir: 
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Jtade talebine esas olan ceza! takibatta, talep edilen şahsın iadesi 3, 4/5 veya 6 inci maddeler muci

bince Teddedilefeiürse veya bu takifeat kendisinden istenen taraf tebaasından olup istiyen taraf ara
zisi haricinde bulunan biri aleyhine müteveccih bulunursa ve yahut kendisinden istenen taraf işbu 
yardımm icrasını hukuku hükümrankini veya emniyetim muhil telâkki ederse; 

2 - Celpjaame, celbedilen şahsı ademi icabet halinde zecrî tedbirlerle veya sair zararlarla teh
dit ederse celpnamenin tebliği keza reddeditebileeektir. 

Madde — 20 

Adlî yardımm icrası 
Âkit taraflar, 17 ve 18 inci maddelerde münderiç adlî yardımı kendisinden istenen tarafın 

bu kabil ceza işlerini yapmiya kanunen selâhiyeyettar olan makamlarına o işlerin yapılması için 
muayyen olan şekilde ve icabında zecri tetbİrleHe, ve kendi kanunlarına tebaan yaptırmayı taahüt 
ederler, 

Beşinci kısım 
Mahkûmiyetlerin tebliği t 

Madde — 21 

1 - Âkit taraflar, iki taraftan birinin makamlarınca diğer tarafın tebaaları aleyhine istar edil
miş olup kat'iyet kesbetmiş bulunan mahkûmiyet hükümlerini bir birlerine mütekabilen tebliğ et
meyi taahhüt ederler. Şayet mahkûmiyetler adlî sicile kaydediliyorsa, âkit taraflar mahkûmiyet 
hükmünü veren makamların mensup olduğu taraf nizamları mucibince adlî sicile kaydedilen mah
kûmiyetleri bir birlerine tebliğ edeecklerdir. Siyasî cürümlere ait mahkûmiyetler tebliğ edilmiye-
cektir. 

2 - Tebliğ, mahkûmiyet ilâmının bir sureti veya bir adlî sicil varakası gönderilmek suretile ya
pılacaktır. Bunların taatisi Ankarada Türkiye Adliye Vekâleti ve Berlinde Alman Reich Adliye 
ISezareti marif etlerile icra edilecektir. 

Altıncı kısım 
Nihaî hükümler 

Madde —22 
Yardım masrafları 

1 - Bu muahedenamenirt ahkâmına tevfikan yapılacak, yardım talepleri tetkikinin ve yardımın / 
icrasının resmi makamlara tahmil, edeceği masraflar kendisinden istenen tarafa ait olacaktır. 

2 - Transit suretile yapılan iadenin, deniz tarikile vuku bulan naklin veya ehli hibre istimama 
müteallik bir talebin mucip olacağı masrafları istiyen taraf iade edecektir. 

Madde — 23 
Terceme ve tasdik 

1 - Cezaî .yardım talepnameleri ve bunların merbutatı kendisinden istenen taraf lisanında yazıl
mamış olduğu takdirde bu taraf m lisanında yazılmış ve isteyen tarafın diplomasi veya konsolosluk 
memurlarından biri veya istiyen ve kendisinden istenen taraflardan birinin yeminli bir tercümanı 
tarafından aslına mütabakati tasdik edilmiş bir terceme ile birlikte verilecektri. 

ı 
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2 - 21 inci maddede mevzubahs olan tebliğler için tercemeye lüzum yoktur. 
3 - Yardım taleplerine merbut evrak, hilâfına bir itilâf olmadıkça, kendisinden istenen tarafın 

salâhiyettar diplomasi veya konsolosluk makamları tarafından tasdik edilmiş olmak lâzımdır. 

Madde — 24 
Muahedenin tasdiki, meriyete girmesi ve feshi 

1 - Bu muahede her iki metni de ayni kiymeti haiz olmak üzere Türkçe ve Almanca lisanlarile 
yazılmıştır. Muahede tasdik edilecek ve tasdiknameleri mümkün olduğu kadar süratle Ankarada 
taati edilecektir. 

2 - Muahede, tasdiknamelerin taati edildiği günün hitamından bir ay sonra meriyete gire
cektir. 

3 - Muahede âkitlerden biri tarafından feshedildiği günün hitamından itibaren altı ay müd
detle meri kalacaktır. 

Yukarıdaki ahkâmı tasdik etmek üzere murahhaslar bu muahedenameyi imzalamışlardır. 
Berlinde 3 eylül 1930 tarihinde iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

M. Numan V. V. Bülovv 
Dr. VV. Mettgeriberg 

NİHAİ PROTOKOL 

Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Devleti arasınla 3 eylül 1930 tarihli iadei mücrimin muahede-
namesi imza edilirken her iki taraf murahhasları aşağıdaki hükümleri kararlaştırmışlardır: 

8 inci maddeye müteferrian 

Âkit taraflar iade talebini kabul edecekleri memleketin intihabında, tedibî adaletin menfaat
leri namına, iade edilecek şahsın kendi tebaasından olduğu Devleti tercih etmek prensibinden mülhem 
olacaklarını beyan etmekte müttahittirler. 

21 inci maddeye müteferrian 

Mahkûmiyetlerin tebliği üçer ay fasıla ile vuku bulacaktır. 
Berlinde 3 eylül 1930 

M. Nman V. V. Bülovv 
Dr. W. Mettgeriberg 

Suret 
Müsteşar Beyefendi; 
Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Devleti arasında bu gün imza edilen iadei mücrimin muahe

desine atfen Zati Âlilerine aşağıdaki hususları Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti namına iblâğ ile 
şeref kesbederim: 

10 ) Mücrimin kendisinden istenen taraf tabiiyetinde olup olmadığı, 
20 ) 4 üncü maddede zikredilen hallerde mevzubahs cürmün nev'i. 
Husulannın takdiri kendisinden istenen tarafa ait olacaktır. 
Yüksek hürmetlerimin kabulünü rica ederim Müsteşar Beyef.endi. 

Almanya Devleti Hariciye Müsteşari 
Dr. Berrihard W. v. Bülov) Canapları 





Sıra ^ 130 
Türkiye Cümhuriyetile Çekoslovakya Hükümeti arasında 
aktedilmiş olan ticaret ve seyrisefain mukavelenamesinin 
tasdiki hakkında 1/854 numaralı kanun lâyihası ve İktisat 

ve Hariciye Encümenleri mazbataları 

T. C. """*" ' " 
Başvekâlet 26 - II - 1931 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı: 6/563 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya Hükümeti arasında imza edilen ticaret ve seyrisefain muka
velesinin. tasdiki hakkında Hariciye Vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 18/11/1931 
tarihli ietimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe mazbatasile birlikte 
takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

i İsmet 

, . Esbabı mucibe mazbatası 

Cumhuriyet Hükûmetile Çekoslovakya Hükümeti salâhiyettar murahhasları arasında 17 kânunu
sani 1931 tarihinde Ankarada imza edilmiş olan ticaret ve seyrisefain mukavelenamesi, merbut ka
nun lâyihasile, Büyük Meclisin tetkik ve tasdikine arzediliyor. 

Mukavelename ticaret ve seyrisefain ahkâmını şamil ve beynelmilel kabul edilmiş son muahedelere 
mümasildir. Ahkâmı umumiyesi itibarile diğer devletlerle aktettiğimiz emsali muahedelerin aynıdır. 

Bu ftıukavele ile Çekoslovak rejisinin memleketimizden senevi vasati olarak iki milyon kilo tütün 
alması temin edildiği gibi başlıca ihracat mevadımız olan kuru üzüm, incir, fındık, ceviz, portakal, su
sam, kuşyemi, ham deri, afyon ve saire hakkında muafiyet veyahut gümrük resminden tenzilât istih
sal edilmiştir. 

Buna mukabil, yeni tarifemizden memleketimizde istihsal edilmiyen ve lüks kabilinden addedile-
miyeeek olan zarurî bazı eşyaya ait tenzilât kabul edilmiş ve maamafih bu tenzilât konsolide edilmi-
yerek yalnız yüzde muayyen bir miktar gösterilmek suretile tarifenin aslı üzerinde atiyen tezyit veya 
tenkis gibi tadilât icrası imkânı mahfuz tutulmuştur. 

Hükümetiniz, iki memleket arasındaki ticarî münasebetleri tanzim ve bunların inkişafını temin 
edecek olan bu vesikayı tasvip nazarlarınıza arzeder. 
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İktisat Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat Encümeni 

Karar No: 57 
Esas No: 1/854 

23/111/1931 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya Hükümeti arasında 1931 senesi ikinci kânununun 17 inci gü
nü Ankarada akit ve imza edilen ticaret ve seyrisefain mukavelenamesi ile tasdikine dair olan kanun lâ
yihası tetkik ve müzakere edildi. 

En ziyade müsaadeye mazhar millet esası üzerine tanzim olunup diğer devletlerle yapılan emsa
line muvafık ve listeli bulunan bu mukavelename ile tasdikine mütedair olan kanun lâyihası Çekos
lovakya ile olan ticarî münasebatımızın son senelerde lehimize doğru vaki inkişaf atı bir kat daha 
ziyade tezyide medar olacağından aynen kabulüne karar verilmiştir. 

Havalesi veçhile Hariciye Encümenine tevdi olunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

îk. En. Reisi M. M. Âza Âza Âza Âza 
izmir Mardin Edirne Mardin Adana Yozgat 

M. Rahmi Ali Rıza Fayik Nuri Kemal Tahsin 

Âza 
İstanbul 
Hüseyin 

Âza 
Manisa 
Yaşar 

Âza 
Adana 
Zamir 

Âza 
Ş. Karahisar 

İsmail 

Âza 
İzmir 

Hüseyin 

Âza 
Denizli 
E. Aslan 

T.B.M.M. 
Hariciye Encümeni 

Karar No. 11 
Esas No. 1/854 

Hariciye Encümeni mazbatası 

Yüksek Reisliğe 

26 - III - 1931 

Türkiye Cümhuriyetile Çekoslovakya Hükümeti arasında 17 kânunusani 1931 tarihinde Ankara
da akit ve imza edilen ticaret ve seyrisefain mukavelenamesinin tasdikine ait olup encümenimize 
havale buyrulan kanun lâyihası ,ve merbutu İktisat Encümeninin mazbatasile birlikte tetkik 
ve müzakere edildi. 

En ziyade müsaadeye mazhar millet esası üzerine tanzim olunup diğer Devletlerle yapılan emsa
line mutabık olduğu görülen bu mukavelename encümenimizce de kanun lâyihasile birlikte aynen 
kabul edilmiş ve Heyeti Celilenin tasdikine arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

Ha. En. Rs. M. M. 
Saffet Ziya 

Âza Âza 
'S. Şevket Fasıl Ahmet 

Kâ. Âza Âza 
Zeki Mesut Necmettin H. Vasıf 

Âza 
Nurat Sadullah 
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Kanun lâyihası 

Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya Cumhuriyeti arasında aktolunan ticaret ve seyrisefain muka
velesinin tasdikine mütedair kanun 

Madde 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya Cumhuriyeti arasında 1931 senesi kânunu
sanisinin on yedinci günü Ankarada kait ve imza edilen ticaret ve seyrisefain mukavelenamesi kabul 
ve tasdik edilmiştir. 

Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Bu kanunun ahkâmını icraya, îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
18-11-1931 

Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Ma. V. 
Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik 

Na. V. îk. V. S. î. M. V. 
Hilmi Mustafa Şeref Dr. Refik 

TÜRKÎYE ÎLE ÇEKOSLOVAKYA ARASINDA TİCARET MUKAVELENEMESt 

Bir taraftan v 

Türkiye Cumhuriyeti Reisi 
Ve diğer taraftan 

Çekoslovakya Cumhuriyeti Reisi 
îki memleket arasındaki iktisadî münasebetleri inkişaf ettirmek arzusunda olduklarından bir 

ticaret mukavelesi akdine karar vermişler ve bu maksatla murahhasları olmak üzere 
Türkiye Cumhuriyeti Reisi: 

Millî Müdafaa Vekili Zekâi, İktisat Vekili Mustafa Şeref ve Hariciye Müsteşarı Menemenli 
Numan Beyleri; 

Çekoslovakya Cumhuriyeti Reisi: . 
Fevkalâde Murahhas ve Orta Elçi Mösyö Milos Kobr'ı tayin etmişlerdir. 

Müşarileyhler, usulüne muvafık ve muteber görülen salâhiyetnamelerini teati ettikten sonra 
aşağıdaki ahkâmı kararlaştırmışlardır. 

Madde — 1 

Menşei Yüksek Âkit taraflardan biri olup diğerinin ülkesine ithal edilen tabiî veya mamul müs-
tahsallar, her hangi bir üçüncü memleketin mümasil müstahsallarından alınan veya alınacak olandan 
başka veya daha yüksek mükellefiyetlere, emsale, resimlere veya her hangi başka aidata tabi tutulmı-
yaeaklardır. 

Yüksek Âkit taraflardan birine yapılan ihracat,diğeri tarafından, ayni maddelerin bu hususta en 
ziyade müsaadeye mazhar memlekete ihracında cibayet edilenlerden başka veya daha yüksek mü
kellefiyet ve resimlere tabi tutulmıyacaktır. 

Şurası mukarrerdir ki en ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesi, gümrüğe müteallik tali
matların tatbikine, gümrükte eşyanın tabi tutulacağı muameleye, ithal olunan emtianın muayene ve 
tahlil tarzına, gümrük resimlerinin ve harçlarının tediyesile mütekabil memleketlerde meriyette bulu
nan kanun ve nizamlara tevfikan tarifelerin tasnifi şeraitine de şamildir. 

Madde 2 

Madde 3 

Bş. V. 
İsmet 

Mf. V. 
Esat 



Madde 2 — 

Menşei Türkiye olup (A) listesinde tadat edilen müstahsallar, birinci maddenin birinci fıkrası 
hükümlerinden istifade etmekle beraber, Çekoslovakyaya ithallerinde mezkûr listede tesbit edilen
lerden daha yüksek ithalât resimlerine tabi tutulmıyacaklardır. 

Menşei Çekoslovakya olup (B) listesinde tadat edilen müstahsallar, birinci maddenin birinci fık
rası hükümlerinden istifade etmekle beraber, mezkûr listede münderie tenzilât yüzdelerinden istifa
de edeceklerdir. 

Madde — 3 

Yüksek Âkit taraflardan birinin tabiî veya mamul müstahsalları bir veya bir kay üçüncü memle
ketin ülkesinden transit suretile geçtikten sonra diğerinin ülkesine ithal olundukları zaman menşe 
memleketinden doğrudan doğruya ithal edildikleri vakit tabi olacakları mükellefiyet ve resimlerden 
daha yükseklerine tabi tutulmıyacaklardır. 

Bu hüküm aktarma edilmiş veya antrepoya konulmuş emtiaya da tatbik olunur. 

Madde — 4 

Yüksek Âkit taraflardan her biri, ithal edilen müstahsalların menşe memleketini tesbit etmek için, 
varit olan maddenin mezkûr memleketin millî müstahsalât veya mamulâtından olduğunu ve yahut 
orada gördüğü tahavvül dolayısile mürselünileyh memleketin kanunları mucibince o veçhile telâk
kisi icap eylediğini mübeyyin bir menşe şehadet nam esinin ithalâtçı tarafından ibrazını talep edebi
lecektir. 

Menşe şehadetnameleri gerek salâhiyettar nezaretler, gerek mürsilin mensup olduğu ticaret ve sa
nayi odası gerekse mürselünileyh memleketin kabul edeceği her hangi teşekkül veya heyet tarafından 
verilecektir. 

Mürselünileyh memleketin hükümeti menşe şeh adetnamelerinin kendi siyasî veya konsolosluk mü
messili tarafından tasdik olunmalarını talep etmek hakkına malik olacaktır. 

Muhtevaları olan emtianın kıymeti elli türk lirasını veya bu meblâğın mukabili olan Çekoslovak 
parasını geçmiyen: 

1 - Posta paketleri, 
2 - Posta ile yapılan irsalât, 
3 - Hava yolile gönderilen ve sıkleti beş kilogram ve daha az olan paketler, 
Menşe şehadetnamesine tabi tutulmıyacaktır. 
Seyyar ticaret memurlarının numuneleri için de, kıymetleri ne olursa olsun, ayni muamele yapı

lacaktır. Maamafih numunelerin satılması halinde bü hüküm tatbik cdilmiyecektir. 

Madde — 5 

Yüksek Âkit taraflardan her biri canibinden menşei veya sevkolunacağı yer diğer tarafın ülkesi 
olan her hangi emtianın ithal, ihraç veya transitine müteallik hiç bir memnuiyet veya takyit, gel
diği veya sevkolunacağı yer her hangi diğer bir memleket olan - eğer varsa - mümasil emtiaya ayni 
şerait altında tatbik olunmadıkça, ipka ve ihdas edilmiyecektir. 

Mamafih ayni şeraitte bulunan ecnebi memleketler arasında indî surette farklı muamele ihdası 
vasıtası olacak şekilde tatbik edilmemek şartile, aşağıdaki nevilerden ithal veya ihraç memnuiyet 
veya takyitlerinin menedilmiş bulunmadığını tanımakta yüksek Âkit taraflar mutabıktırlar: 

1 - Âmmenin ve Dvletin emniyetine müteallik memnuiyet veya takyitler; 
2 - Ahlâk veya insaniyet düşünceleri dolayısile isdar edilen memnuiyet veya takyitler ; 
3 — Âmmenin sıhhatini vikaye ve yahut hayvan veya nebatların hastalık haşere ve muzir tu

feylilerden himayesini temin maksadile isdar edilen memnuiyet veyft. takyitler; 
4 - Bediî, tarihî ve atik asara ait millî hazinenin muhafazasını istihdaf eden ihraç memnuiyet 
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veya takyitleri; 

5 - Altına, gümüşe, nakte, naktî evraka ve esham ve tahvilâta kabili tatbik memnuiyet veya 
takyitler; 

6 >• Millî mümasil müstahsallarm istihsali, ticareti, nakli ve istihlâki hususlarında memleket dahi
linde müesses usulün ecnebi mütehassıslarına teşmili gayesine matuf memnuiyet veya takyitler; 

7 - Memleket dahilinde istihsâl veya ticaret hususlarında Devlet inhisarına veya Devletin mu
rakabesi altında icra olunan inhisara tabi tutulan veya tutulacak olan müstahsallara tatbik edilen 
memnuiyet veya takyitler; 

Madde — 6 

Yüksek âkit taraflar, insanlara, yolcu ağırlıklarına, emtiaya ve her nevi eşyaya, irsalâta, gemi
lere, vapurlara, arabalara, ve vagonlara veya diğer nakliye vasıtalarına, beynelmilel transite müsa
it yollar üzerinde, mütekabilen transit bahşetmeği bu hususta bir birlerine en ziyade müsaadeye 
mazhar millet muamelesini temin ederek taahhüt ederler. 

Yüksek âkit taraflardan birinin gümrük arazisinden geçen her nevi emtia, istatistik resmi ve* 
transiti temin etmek için mevzu muhafaza resmi müstesna olmak üzere her türlü gümrük resmin
den veya harçtan mütekabilen muaf tutulacaktır. 

Bu maddenin hükümleri aktarma edilmiş veya antrepoya konmuş olan transit emtiaya, da tat
bik olunur. 

Yukarıdaki hükümler, memlekete emtianın kaçak olarak ithalini men maksadile mütekabil güm
rük kanunlarına tevfikan alınmış olan tedbirleri haleldar etmez. 

Emtianın transiti: ' . i ; i 

1 - Âmjmenin ve Devletin emniyetine müteallik esbap ilcasile, 
2 - Sıhhî esbap dolayisile veya hayvan ve nebat hastalıklarına karşı ihtiyat tedbiri olmak 

üzere, ' 
Menedilebilir. 
Yüksek âkit taraflar, ülkelerinde Devlet inhisarına veya (5) inci maddeye tevfikan bir mem-

nuiyete mevzu teşkil eden emtianın oralarda hakikaten transit halinde bulunduğundan emin ol
mak için icap eden ihtiyat tedbirlerini almak hakkına malik olacaklardır. 

Madde — 7 

Yüksek âkit taraflardan birinin ülkesinde Devlet, vilâyetler, nahiyeler veyahut idarei umumi-
yenin her hangi bir taazzuvu hesabına olarak cibayet edilmek üzere emtianın istihsali, imali veyahut 
bir maddenin istihlâki üzerine vazedilen veya edilecek olan dahilî mükellefiyetler ve resimler diğer 
taraf müstahsallarma, emtiasına veya maddelerine nefsi memleketin mümasil müstahsalât, emtia 
ve mevadından, ve bu mevat ve emtianın ademi mevcudiyeti takdirinde, en ziyade müsaadeye 
mazhar milletin mümasil müstahsalât, emtia ve mevadından daha ağır ve daha tazyik edici bir 
surette tatbik edilmiyecektir. 

Madde 8 — 

Yüksek Âkit taraflardan birine mensup olup kendi memleketleri salâhiyettar *makamatı cani
binden merbut numuneye (C melfufu) tevfikan verilen bir salâhiyet varakası ibraz ederek orada 
ticaret veya san'atlarını icraya mezun bulunduklarını ve kanunlar ile muayyen resimleri ve vergileri 
tesviye ettiklerini isbat eyliyecek olan tacirler, fabrikacılar ve sair san'at erbabı gerek bizzat ge
rek hizmetlerinde bulunan seyyar memurlar vası-tasile, diğer yüksek âkit taraf ülkesindeki tacirler 
veya müstahsıllar nezdinde veyahut umumî satış mahallerinde mübayaatta bulunmak hakkına malik 
olacaklardır. Bunlar arzettikleri numunelere tevafuk eden emtiayi kendi ticaret veya san'atlarında 
kullanan tacirlerden veya sair eşhastan siparişler dahi alabileceklerdir. Kezalik, beraberlerinde nu
muneler veya modeller - fakat emtia değil - nakledebilecekler veya kendilerine irsal ettirebilecekleridir., 
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Bu maddede tadat olunan faaliyetlerden dolayı hiç bir resme veya hususî aidata tabi tutulmrya-
caklardır. Yüksek âkit taraflar sebkeden fıkrada derpiş edilen salâhiyet varakalrını ita ile mükellef 
makamatı mütekabilen yekdiğerine bildireceklerdir. 

iki yüksek âkit taraf seyyar ticaret mmeurlarile bunların modellerine yapılacak muamele husu
sunda, mütekabiliyet şartile, en ziyade müsaadeye mazhar millet hükmünü tatbik eylemeği kararlaş
tırmışlardır. 

Madde — 9 

Yüksek âkit taraflardan birinin, ticaretlerini icra zımnında panayır veya pazarlara giden tebaa
ları, diğerinin ülkesinde, tabiiyetinde bulundukları memleket makamatı tarafından merbut (D mel-
fufu) tefvikan ita edilmiş hüviyet varakası ibraz edebildikleri takdirde, mahallî tebaalardan daha az 
müsait bir surette muamele görmiyeceklerdir. ' x 

Yüksek âkit taraflar sebkeden fıkrada derpiş edilen hüviyet varakalarını ita ile mükellef ma
kamları mütekabilen yekdiğerine bildireceklerdir. 

Birinci fıkranın ahkâmı ne seyyar san 'at erbabına ne ayak satıcılığına, ne de san 'at veya ticaret icra 
etmiyen eşhas nezdinde siparişler taharrisine kabili tatbik olmodığından yüksek âkit taraflardan her 
biri bu bapta kendi kanunî mevzuatının tam serbestisini muhafaza eder. 

Madde —10 

Bu'mukavelenin ahkâmı: ' 
1 - Yüksek Âkit taraflardan biri canibinden hemhudut memleketlerle hudut ticaretine bahşedil

miş veya ileride bahşedilebilecek olan muameleye 
2 - Gümrük tarifesi hakkında ve alelûmum diğer ticarî hususlarda, Türkiye ile 1923 senesinde 

Osmanlı İmparatorluğundan ayrılmış olan memleketler arasında vecut veya istikbalde ihdas edilecek 
olan hususî menafi ve müsaadata 

3 - Bir gümrük ittihadından münbais hususî müsaadelere kabili tatbik olmıyacaktır. 

Madde — 11 

Şimendiferlerle nakliyata müteallik hususlarda, iki Yüksek Âkit taraf ülkeleri ahalisi ve bunların 
yolcu ağırlıklarile emtiası arasında, ne eşhastan, yolcu ağırlıklarından ve emtiadan cibayet edilen 
ücret ve ne de nakliyat zamanı ve sevkiyat tarzı iti barile hiç bir fark yapılmıyaeaktır. Hassatan, Yük
sek Âkit taraflardan birinin ülkesinden diğerinin ülkesine geçen veya oralarda transit halinde bu
lunan irsalât, sevkiyat veya nakliye ücretleri hususlarında - nakliyatın ayni hat üzerinde, ayni isti
kamette ve ayni şerait altında yapılması şartile - millî irsalâttan veya bir üçüncü memleket irsalâ-
tından daha az müsait muameleye tabi tutulmıya çaktır. 

Yukarıdaki ahkâm geçici bir af ete çareşaz olmak maksadile veya umuru hayriye mülâhazasile bah
şedilmiş fiyat tenzilâtına tatbik edilmez. 

Bundan başka, iki hükümet, ileride, demiryollarında mütekabil mürselâtın ve transitin teferrua
tını şimendifer idareleri arasında doğrudan doğruya bir itilâf ile tanzim edeceklerdir. 

Madde —12 

Yüksek Âkit taraflardan her biri, menşei diğer Yüksek Âkit tarafın ülkesi olan tabiî veya mamul 
müstahsalları ticarî muamelelerde gayri meşru rekabete karşı müessir bir surette korumayı ve, hassa
tan, üzerlerinde veya iç zurufunda veyahut dış zurûfunda, faturalarda, nakliye evrakında ve ticarî 
evrakta taşıdıkları markalar, isimler, yazılar veya sair işaretler, doğrudan doğruya veya dolayısile -
menşe, cins, mahiyet veya evsafı mahsusaları hakkında r yanlış delâletleri mutazammın olan bütün 
müstahsalların veya emtianın ithalini ve ihracını, kezalik imalini, tedavülünü, antrepoya konmasını, 
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satılmasını ve satılığa çıkarılmasını, müsadere veya her hangi diğer muvafık müeyyideler vasıtasile, 
bertaraf ve menetmeği taahhüt eyler. 

Şurası mukarrerdir ki Yüksek Âkit taraflarca yukarıya dereedilmiş olan mütekabil taahhüt, ül
kesinde gayri meşru rekabet hadisesi zahire çıkarılmış olan hükümet aleyhine tazminat davası ikamesi 
için hak bahşetmek neticesini hiç bir halde tevlit etmez. 

Madde — 13 

Yüksek Âkit taraflardan birinin sancağını taşıyan gemi ve vapurlar ve bunların taife ve hamule
leri, diğer Yüksek Âkit tarafın limanlarında ve karasularında, ister doğrudan doğruya menşe mem
leketten ister üçüncü bir memleketten gelmiş bulunsunlar, ve hamulelerinin geldiği ve gönderildiği 
yer neresi olursa olsun, her hususta, en ziyade müsaadeye mazhar milletin gemi, vapur, taife ve ha
mulelerine bahşedilen muamelenin aynından müstefit olacaklardır. 

Madde — 14 

Bu mukavelename, tasdiknamelerin teatisi tarihinden bir ay sonra mer'iyete girecektir. îki sene 
tatbik olunacaktır. Bu müddetin inkizasından altı ay evvel fesholunmadığı takdirde, gayri muay
yen bir müddet için temdit edilmiş addedilecektir. 

Bu halde, altı ay evvel ihbar edilmek şartile her an feshedilebilecektir. 

Madde 15 — 

Bu mukavelename tasdik edilecek ve tasdiknameler mümkün olan süratle Prahada teati edilecektir. 
Yukarıdaki ahkâmı tasdik etmek üzere murahhaslar bu mukavelenameyi imzalamılar ve mühürle-

rile mühürlemişlerdir. 
Ankarada, 17 kânunusani 1931 tarihinde, fransızca iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Zekâi 
Mustafa Şeref M. Kobr 
Numan 

İMZA PROTOKOLÜ 

Bu mukavelenamenin imzası esnasında Çekoslovakya Cumhuriyeti Hükümetinin murahhası Hü
kümeti namına atideki beyanatta bulunmuştur: 

Çekoslovakya Tütün İnhisar İdaresi ihtiyacatını tatmin için her sene vasati 2 milyon kilogram 
miktarında menşei Türkiye olan sigara tütünü satın alacakjtır. 

Şu kadar ki mezkûr inhisar idaresi tarafından istimal edilen muhtelif neviden tütünlerin serbest 
piyasada kâfi miktarda ve diğer memleketlerin evsaf itibarile müşabih bulunan tütünleri fiyatına 
tekabül edecek fiyatlarla arzedümekte bulunması meşruttur. 

Fiyatlar Çekoslovakya rejisi tarafından açılacak münakaşalara iştirak edecek Türk ve sair tica
ret evleri tarafından yapılan teklifata istinaden tayin edilecektir. 

Bu münakaşalar, neşri ilân edilmek üzere, vakti zamanında İstanbul Türk Ticaret ve Sanayi Oda
sına bildirilecektir. 

Çekoslovakya tütün rejisi tarafından kendi istimali için satm alman tütünlerin ihracatı her han
gi diğer bir memlekete ihraç edilen tütün için tes-bit edilenlerden başka her hangi takyidat, muame
lât veyahut rüsuma tabi tutulmıyacaktır. 

Çekoslovakya Tütün İnhisar İdaresi mevzubahs tütünlerin doğrudan doğruya Türkiyeden Çekoslo-
vakyaya ihracını Türk resmî vesaikile isbat eyliyecektir. 

Yukarıda beyan edilen hususatı hükümeti namına senet ittihaz eyliyen Türk Heyeti Murahhasası 
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Reisi, Türk Hükümeti namına, atideki beyanatta bulunmuştur: 

Kendi ihtiyacatını tatmin için ecnebi memleketlerden sınaî müstahsallar mubayaasına tevessül 
ederken Türk Hükümeti Çekoslovakya müessese ve ticaret evlerinin teklifatını hüsnü telâkki ile na
zarı itibare alacaktır. 

Birinci maddeye müteferrian 

Şurası mukarrerdir ki 1499 numaralı ve 8 haziran 1929 tarihli t ürk kanununun üçüncü maddesi 
bu maddenin ahkâmile haleldar olmaz. 

Kezalik, şurası mukarrerdir ki, birine; maddenin ahkâmı, 14 temmuz 1927 tarihili Çekoslovakya 
gümrük kanununun yedinci maddesi]e Çekoslovakya Hükümetine bahşedilmiş bulunan salâhiyete de 
halel iras etmez. 

ikinci maddeye müteferrian 

Şurası mukarrerdir ki, tenzilât yüzdelerinin taallûk ettiği (B) listesindeki maddelerden birine 
tatbik edilen tarife arttırılacak olursa bu îezyidin mer'iyete girmesinden itibaren dokuz aylık bir 
mühlet munkazi oluncıya kadar mezkûr madde için mukavelede derpiş edilmiş olan menafi hasebile 
işbu mukavelenin imzası tarihinde terettüp eden resim değiştirilmeksizin muhafaza edilecektir. 

Şu cihet aşikârdır ki, bu hüküm, gümrük tarifesine mütedair 1499 numaralı ve 8 haziran 1929 
tarihli Türk kanununun 28 inci maddesi i., üf adını hiç. bir veçhile t al il etmez. 

Üçüncü maddeye müteferrian 

Şurası mukarrerdir ki, şaraplar müstesna olmak üzere, türk emtiası üçüncü bir memleketin mu
tavassıt bir limanında müteaddit parçalara taksim edilmiş ve tekrar ambalaj yapılmış bulunsa da, 
Çekoslovakya ülkesinde, bu mukavelenamenin bahşettiği rejimden istifade edecektir. 

Bundan başka, bu suretle inkisame uğramış eşyaya ait menşe şehadetnamelerinin mütevassıt 
limandaki Türk konsolosu tarafından vize edileceğinde mutabık kalınmıştır. 

Dördüncü maddeye müteferrian 

Yüksek Âkit taraflardan biri menşe şehadetnamesi hususunda üçüncü bir devlete ileride istisna 
yapar veya teshilât baheşederse bu menfaatler, mütekabiliyet şartile, diğer tarafın ithalâtına der
hal teşmil edilecektir. 

Beşinci maddeye müteferrian 

Şurası mukarrerdir ki itilâfı hazır, iki memleketin iktisadî menafii hayatiyelerini korumak için 
ihracat ve ithalât hakkında lâzım gelen bütün tedbirleri almak hususunda her iki hükümetin müte
kabil hukukunu hiç bir suretle talil etmez; şu kadar ki bu tedbirlerin fark ihdas edilmeksizin cüm
leye seyyanen tatbiki meşruttur. 

İki yüksek taraf için ithalât ve ihracatı ruhsatnameler vasıtasile murakabeye tabi tutmak iktiza 
eylediği müddetçe, ruhsatnameler itasının tabi bulunacağı şerait, hiç bir halde, her hangi diğer memle
ketin tabiî veya mamul müstahsallarının tabi tutulacağı şeraitten daha az müsait olmayıcaktır. 

Yüksek Âkit taraflardan biri canibinden üçüncü bir devletin müstahsalları lehine memnuiyet 
veya takyitler muvakkaten kaldırılacak olursa, bu tedbirler, menşei diğer taraf olan ayni veya mü
masil müstahsallara derhal ve bilâkaydüşart tatbik edilecektir. 

Sekizinci maddeye müteferrian 

Şurası mukarrerdir ki sekizinci maddenin rüsum veya aidatı mahsusaya müteallik ahkâmı, mahal
lî tebaalar faaliyetlerinden dolayı bazı rüsum veya aidat tesviyesine mecbur tutuldukları takdirde, 
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bu tebaalara nazaran ecnebi tacirlere, fabrikacılara ve sair sanat erbabına, kezalik bunların hiz
metlerindeki ecnebi seyyar ticaret memurlarına imtiyazlı bir vaziyet ihdas edemez. 

Sekizinci ve dokuzuncu maddelere müteferrian 
Şurası muhakkakdır ki bu maddelerin ahkânu âkit memleketlerden her birinin ecnebilerin, ikamet 

ve ihracına mütedair nizam ve kanunlarına asla muhalif değildir. 

Dokuzuncu maddeye müteferrian 

Bu maddenin ahkâmı yükse kâkit taraflardan her birinin bazı panayır ve pazarları kendi millî ser
gicilerine hasru tahsis etmek hakkını hiç haleldar etmez. 

(A) listesinde numara 9 B. ye müteferrian 
Menşei Türkiye olup 14 kilogramlık ve. daha.fazla kutu veya sandukçalar içinde bulunan kuru 

incirlerden ( A) listesinde münderiç Çekoslovakya tarifesinin 9 B 2 bendi mucibince gümrük resmi 
istifa edilecektir. 

• Onuncu numaraya müteferrian 

Menşei Türkiye olan dane ve salkım halindeki kuru üzümler, Çekoslovakyada, diğer her Kan-
ği memleket mümasil müstahsallarımn ve, hassatan, Yunan müstahşallarmdan olan Korent kuru 
üzümlerinin bu memlekette tabi tutuldukları veya tutulacaklarından daha yüksek hiç bir ithalât res
mine ve her ne mahiyette olursa olsun, hiç bir harç veya mükellefiyete tabi tutulmıyacaklardır. 

Bu imza protokolü bu günkü tarihle imza edilen ticaret mukavelenamesinin mütemmim cüzü olup 
mezkûr mukavele ile ayni zamanda mer'iyete girecektir. 

Ankarada, 17 kânunusani 1931 tarihinde, fransızca iki nüsha olarak tanzim edilmiştir., 

Zekâi 
Mustafa Şeref M, Kofyr 
tfutnm 

\ 
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[A] Listesi 

Çekoslovak 
tarife 

numarası 

9 dan 

10 dan 

12 den 

14 den 

16 dan 

36 dan 

47 den 

52 

62 

83 

86 

104 

den 

den 

dan 

Eşyanın tavsifi 

İncir: 
B) Kuru 

1 - Kutu, sandukçalar içinde yahut küçük sepetlerde 
2 - Dizi halinde yahut sair suretle hazırlanmış ! 

Mülâhaza: Kontrola ve nizamen muayyen şeraite tabi olmak üzere, 
kahve müşabihleri fabrikalarında istimal edilmek için ruhsatname ile 
ithal olunan dizi halinde yahut diğer suretle müstahzar olan kuru 
incirler 
Kuru üzüm, dane ye salkım halinde ve Korent üzümü: 
Kuru üzüm dâne ve salkım halinde 
Portakal: 
Portakal 
Hurma, fıstık, muz: 
Fıstık 
Badem: 
A) Kuru, kabuklu yahut kabuksuz 
Mülâhaza: Kontrola ve nizamen muayyen şeraite tabi olmak üzere, 
badem yağı imali, için ruhsatname ile ithal olunacak kuru bademler 
Ceviz ve fındık, olmuş, 
Fındık: 
A) Kabuklu 
B) Kabuksuz 
Keten ve kenevir tohumu ile tarifenin başka mahallerinde zikredil-
miyen zeyti tohumlar: 
Susam tohumu 
Hassatan zikrolunmıyan tohumlar: 
Kuşyemi (falaris kanaryanis ) 
Hassatan zikrolunmıyan nebatat ve aksamı 
B den Kurudulmuş yahut hazırlanmış (toz yahut diğer suretle parça 
haline getirilmiş yahut boyanmış ): 
Meyan kökü 
Ham derileri yaş yahut kuru, hatta tuzlu yahut kireçli fakat başka 
suretle işlenmemiş 
Gışa ve barsak taze, tuzlu yahut kurdulmuş, kursak kirişi: 
Gışa ve barsak, taze tuzlu yahut kurudulmuş 
Zeytin, mısır, haşhaş, susam, araşit, kozalak ve ay çiçeği yağları, 
fıçıda yahut sairede veya gışa içinde: 
Mevaddı ecnebiye hariç olarak yalnız zeytinden imal edilmiş olduğunu 
tasdik etmek üzere salâhiyyettar türk makamatından. verilmiş franzıca 
bir şahadetname terfik edilmiş zeytin yağı 
Mülâhazat: Mezuniyeti mahsusayı haiz başlıca gömrüklerde tağyir 
edilmek şartile sanayide istimal edilecek 104 numaradaki zeytin yağı 
( gayri safî sıkletten ) 

Gümrük 
resmi 100 
kilosundan 
çek kurunu 

200 
120 

40 

130 

60 

300 

200 

muaf 

90 
140 

muaf 

60 

42 

muaf 

18 

30 
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Çekoslovak 
tarife 

.numarası 
r ' •» ,. i ' — 

139 dan 

144 den 

147 den 

151 
152 den 

157 den 

158 
159 dan 

174 den 

180 

220 

237 

240 
242 

den 

den 

Eşyanın tavsifi 

243 den 

Kehrüba ( kütle halinde olan kehrüba dahil), kara kehrüba fildişi ve 
sair hayvanat dişleri, bağa, lüle taşı, sedef ve sair kabuklar: 
Lüle taşı 
Mahsusan zikrolunmayan maden cevherleri, hatta hazırlanmış: 
krom ve manganez cevherleri 
Zımpara: 
A ) tabiî 
Meyan balı, sandıklarda yahut külçefihalinde teksif edilmiş 
Akanber, kunduz hayası, misk, zebat miski, kunduz böceği, anber 
çiçeği tohumu, kebae, afyon, Wiçük Hidistan cevizi beîsemi (küçük 
hindisan cevizi yağı) mukattar taflan suyu: 
Afyon.. 
Kebrako ağacı ve debagata mahsus diğer ağaçlar:! 

A ) tomruklar halinde. 
Meşe ve sanevberiye kabuğu. 
Sair kabuklar ile kökler, yapkaklar, çiçekler meyvalar ( mesela kara 
halile ), palamut/mazı ve mümasilleri, hattâ kesilmiş, üğüdülmüş 
yahut boyacılık ve debagat için diğer suretle parça haline konulmuş. 
Palamut ve mazi. -• 
Brezilya ratıncı, damar ratıncı, pul şeklinde, laka arap zamkı, cidde 
zamkı, senegal zamkı, hint ratıncı, kitre zamkı, zamklar/reçineler, ve 
ratınc zamkı, belsemler ve hassatan zikredilmeyen tabi! nebatat 
usareleri: 
Kitre zamkı 
Pamuk, ham, eczalanmış, ağardılmtş, boyanmış, ufalanmış, pamuk 
döküntüleri 
Yün, ham, yıkanmış, taranmış, boyanmış, ağırdılmış, ufalanmış, ve 
döküntü halinde 
Ayak halıları •• 
B) Düğümlü halılar 
İpek kozası, ipek döküntüsü, bükülmemjş 
İpek ( çile halinde getirilmiş yahut mancılıktan geçirilmiş ) hatta 
bükülmüş: 
A) Kasarsız 
Kamçı başı (eğirilmiş ipek döküntüsü), hattâ bükülmüş: 
A) Kasarsız yahut kaşarlı 

Oümrük 
resmi 100 
kilosundan 
çek kuronu 

muaf 

muaf 

muaf 
150 

360 

muaf 
muaf 

muaf 

muaf 

Muaf 

Muaf 

3375 
Muaf 

Muaf 

muaf 
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[B] Listesi 

Türk tarife 
numarası Eşyanın tavsifi 

54 den Hayvanatı naime kabuklan ve mamulâtı: 
A) İnci sedefi: 

2 - Düğme, mevadı saire ile mürettep olsun olmasın 
84 den Yüzleri boyalı, boyasız derilerden mamul fayakkapları, 

tabanları köseleden veya sair mevattan (tüylü veya tüy
süz derilerden mamul çarıklar da dahildir): ,,, 
B) Vidala, vaketa, telâtin vezirdeki frkrada mezkûr olan

lardan maada derilerden: 
1 - Bir çiftin sıkleti 400 grama kadar 
2 - Bir çiftin sıkleti 401 gramdan 800 grama kadar 

C) Koyun, kuzu, keçi, oğlak, fok, yılan, timsah derilerile 
sair bilcümle derilerin ruganlı, kabartmalı, glase, 
kumlu, resimli, yaldızlı, kadife taklidi (podösüet) ma
roken, tüylü ve sair suretle müzeyyen olanlardan: 
1 - Bir çiftin sıkleti 400 grama kadar 
2 - Bir çiftin sıkleti 401 gramdan 800 grama kadar 
3 - Bir çiftin sıkleti 800 gram ve ondan yukarı 

107 den Arişi kamilen pamuk, yün mensucat: 
A) Metro murabbaımn sıkleti 200 grama kadar 
B) Metro murabbaımn sıkleti 201 den 600 grama kadar 

135 den Yünden örme takke 
Sair lifî mevat ile mahlut ipek veya sun'î ipekten men
sucat ve kurdele ve ipekten gayri liflerden mensuc olup 
ipek işlemesi olan ve tarifenin başka yerlerinde zikredil-
miyen kumaşlar (madenî teller ve sair mevat ile mahlut 
olanlar da dahildir) * 
A) İpek miktarı yüzde ondan ziyade yüzde yirmiye ka

dar (yirmi dahildir) , 
B) İpek miktarı yüzde yirmiden fazla yüzde elliye kadar 

(elli dahildir) 
C) İpek miktarı yüzde elliden fazla yüzde yetmiş beşe 

kadar (yetmiş beş dahildir.) 
130 Şeritçi ve kaytancı eşyası safî veyahut sair mevadı lif iye 

ve madeniye ile mahlut ve mevadı saire ile mürettep 
veyahut gayri mürettep ezcümle; şerit, kaytan, saçak, 
kordon, tırtıl, düğme, püskül, işlemeli ve işlemesiz 
harçlar: 
A) İpekten veya sun'î ipekten 
B) Sair lifî mevat ile mahlut ipekten veya sun'î ipekten 
Ömür otu 

8. 6. 29 kanu
nu ile 100 ki
lo için tesbit 
olunan güm
rük resmi 

verilen 
tenzilât 
yüzdesi 

200 

520 
360 

10 

15 
15 

1600 
1360 
1120 

212,5 
162/5 
560 

20 
20 
20 

25 
25 
10 

600 

1000 

1600 

20 

20 

20 

2100 
1200 

30 

20 
20 
20 



- 1 3 -

281 den 

309 dan 

381 den 

383 den 

401 

417 den 

421 den 

447 

45fr 

4S51 

Eşyanın tavsifi 

Sellüloit, galalit ve emsali ve bunların friâmülâtı: 
A) Külçe, lehAa, çubuk, yaprâlc, boru 
C) Mevadı saire ile mürettep veya gayri möretfep mamulât 
Ağaçtan mobilye, ezcümle: kânape,sandalye, dolap, 
masa, yazıhane, elbise askısı, raf, paravana, ve sair 
esası beytiye ve aksamı 
A) Eğilmiş ağaçtan ( sade, ya örülmüş veya mevadı 

saire ile mürettep ). 
1 - Vernikli, ateşle mahkûk ( pirograma), lake 
2 - Diğerleri 

Tarifenin başka mahallerinde zikredilmiyen kaşarlı 
boyalı, ıstampalı, işlemeli, nakışlı, örme veya dokuma 
pamuk mensucat ( madenî tellerle mahlut veya mürettep 
olanlar da dahildir ): 
B) Metre murabbaınm sıkleti elli gramdan yukarı yüz 

grama kadar olanlar ( yüz gram dahildü") 
C) Metre murabbaınm sıkleti yüz gramdan yukarı yüz 

elli grama kadar olanlar ( yüz elli gram.dahildif) 
D) Metre murabbamın sıkleti yüz elli gramdari yukarı 
Her nevi pamuk kadife ve pelüş ve kadifeli mensucat 
( kurdele müstesna ) ( madenî tellerle ve her nevi pullar 
ve boncuklarla mahlut veya mürettep olanlar da hanîidir 
Pamuktan kuşak ( $al taklidi kumaşlar dahildir ) bohça, 
omuz ve baş, masa ve yatak örtüleri, perdeler, çocuk 
kundağı, bayrak ve emsali hazır şeyler 
Jütten sargılık kaba mensucat, bezler, çuvallar ve jütten 
mamulât (tabiî renkte yahut boyalı): 
B) Çuval 
Her nevi keten mensucat ( Örme kumaşla? ve made'nî 
teller ve pullar vesaire' ile mürettep olanlar dahildîf): 
C) Başka yerde zikrolunmıyan mensucat: 

1 - Safî ketenden 
2 - Sair mevadı nebatiye ile mahlut 

Deriden maada her nevi ayakkabı ( niivâdı saire ite 
mjûrettep ve gayrî niüreltep ) : 
A) Kamilen kauçuk, yüzü kısmen veya tamâmfcn kauçukla 

su geçmez hale getirilmiş mensucattan mamul olanlar : 

B) Altı kauçuk ve yüzü diğer mensucattan'olanlar 
Duvar, raf, sofra ve mobilye örtmeğe mahsûs rritf-
şabbaîar ( parça veya top halinde ) 
Çini ve porselenden banyo ve kurna, lavabo, örddk, 
aptesane takımları, havan kapsol ve emsali. 

8.6.29 kanu
nu ile 100 ki
lo için tesbit 
olunan güm
rük resmi 

70 
360 

40 
32 

135 

80 
62i5 

187.5 

120 

12 

25ö ; 

187,5 

6İ£ 
156" 

42-

6.25 
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Türk tarife 
numarası 

487 den 

488 

494 den 

503 den 

552 den 

553 den 

363 den 

702 den 
703 den 
799 dan 

854 

Eşyanın tavsifi 

Çiniden ve porselenden sofra ve tuvalet takımları: 
A) Bir renkli, (mevadı saire ile gayi mürettep.) 
B) Bir renkli ( mevadı adiye ile mürettep ) 
C) İki ve daha ziyade renkli, markalı, yaldızlı ve resimli 

( mevadı saire ile gayri mürettep ) 
Çiniden ve porselenden âlâtı elektirikiye ve aksamı ez
cümle: izolatör, duy, sigorta> kup "sirküi, enterrüptör, 
nipl, rozas ve saire: 
A) Mevadı saire ile mürettep 
B) Mevadı saire ile gayrı mürettep 
Şİşe küçük şişe, damacana »kavanoz ve emsali (rengi 
tabiide veya boyalı ) : 
A ) Adileri: 

1 - Sade 
Camdan lamba karpuzu ve abajurları ( mevadı saire, ile 
mürettep ve gayri mürettep ) ; 
A ) Sadeleri 
Başka yerlerde zikredilmeyen demirden hırdavatçılık 
eşyası, ezcümle: matbah takımı, sofra takımı, kahve ve 
çay takımları, lamba ve. aksamı, ütü, kahve değirmeni, 
et makinası, koğa, musluk, banyo, aptesane levazımatı, 
dirhemler, ateş kürek ve masaları, hayvan çantaları, 
üzengi, şişe kapsolları, ye emsali mamulât ( mevadı saire 
ile mürettep veya gayrı mürettep ) : 
B ) Boyalı, cilalı, sırlı yahut sair mevat ile galvanizli ) 
Başka yerlerde zikredilmeyen demirden sair ince eşya 
ezcümle: yüzük, küpe, ve mümasili tezyinat eşyası, düdük 
çıngırak, düğme, yüksük, gem, mahmuz, kâğıt ve deri 
raptiyeleri, hokkalar ve kalem sapları, mürekkepli kalem
ler ve sair yazıhane levazımatı, taraklar ve emsali ince 
mamulât ve tezyinat eşyası 
A) Öümüş, sedef, bağa, fildişi, galalit ile mürettep 

veya altın yahut gümüş yaldızlı 
Nefis müzeyyenat eşyası ve mücevherat, ezcümle: yüzük, 
bilezik, küpe, kalemsapı, hokkalar, yazıhane edevatı ve 
emsali (mevadı adiye ile mürettep veya gayri mürettep ): 
A) Adî veya cilâlı 
B) Nikel yaldızlı veya oksitli 
C) Altın veya gümüş yaldızlı 
D) Mavi çamaşır boyası ( utrmer ) 
F den) Kurşun kalemi (her renk) 
Karlisbat tozu: 
A) Tabiî 
Maden suları 

8.6.29 kanu
nu ile 100 ki
lo için tesbit 
olunan güm

rük resmi 

10 
17.5 

25 

37.50 
12 

21 

24 

250 

verilen 
tenzilât 
yüzdesi 

15 
15 

15 

25 
25 

20 

20 

25 

10 

150 
225 
375 
37-5 
60 

%80 
16 

10 
10 
10 
20 
10 
20 
25 
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[C] melfufu 

Devletin ismi 
Varakayı ita eden makam 

Seyyar ticaret memurlarına mahsus salâhiyet varakası 
. - , . , , . - . ' - ' . • " • # . 

İta tarihinden itibaren on iki ay müddetle muteberdir. 
Hangi memleketler için muteber olduğu 

Varakanın numarası* şehrinde 
mütevellit ve şehrinin sokağında 

numarada mukim Efendinin ... 
şehrinde unvanı ticariyesi altında işleyen ^..... [1] 

Fabrika - veya ticarethane - sinin - lerinin - sahibi veya - namına ifayı muameleye salâhi-
yettar seyyer ticaret memuru olduğu ve mumaileyhin salifûzzikir fabrika - ticarethane - 1er -
için balâda muharrer memleketlerde siparişler almak ve yahut mûbayaat icra eylemek salâhi
yetini haiz bulunduğu ve mezkûr ticarethane - fabrikanın - ların .. 
memleketinde icrayı ticaret - sanat - etmeğe mezun olup bu baptaki tekalifi kanuniyeyi tesviye 
etmekte olduğu - oldukları - tasdik kılındı. 

şehrin ismi 193 
Ticarethane - lerin - sahibinin imzası 

Fotoğraf 

Varaka hamilinin 
imzası 

Varaka hamilinin eşkâli 
Yaş 
Boy 
Saç 
Alâmeti farikai sabite 

/ / / İşbu noktalara ticarethane veya fabrikaların neler sattığı veya neler imal ettiği yazı
lacaktır. 
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Panayır ve pazarları ziyaret edenlere mahsus salâhiyet varakası 

işbu varakanın hamili olup deki (Çekoslovak tebaası için Türkiyedeki; Türk tebaası için 
Çekoslovakyadaki) panayır ve pazarları ziyaret etmek arzusunda bulunan Efendinin 

şehrinde ikamet eylediği ve ticaret veya san'atının icrası için tekâlif ve rüsumu kanu
niyi tesviye ile mükellef olduğu tasdik kılındı. 

îşbu varaka aylık bir müddet için muteberdir. 

"Varakanın ita kılındığı mahal tarih ile ita eden makamın imza ve mührü. # 



Sıra No 125 
Münhal bulunan Divanı Muhasebat Birinci Reisliği için 
gösterilen namzetler hakkında 5 66 numaralı Bütçe ve 

Maliye Müşterek Encümeni mazbatası 

26-UI-1931 
Yüksek Reisliye 

Bir müddetten beri münhal bulunan Divanı Muhasebat birinci Reisliğine Bütçe ve Maliye 
Encümenlerince müştereken iki namizet gösterilmesi hususunda Riyaseti Celileden alınan tezkere 
üzerine Heyeti Umumiyece mukaddema müttahaz karara tevfikan Maliye Vekili Abdülhalık Bey 
efendi de hazır olduğu halde içtima edilerek Divanı Muhasebatın sureti teşkil ve vazaifi hakkın
daki 24 teşrini sani 1339 tarihli ve 374 numaralı kanuna tevfikan erbabı ihtisastan Riyaseti 
Müşarünileyha için Sabık istanbul Mebusu Fuat ve Maliye Vekâleti Muhasebatı Umumiye 
Umum Müdürü Faik Beylerin namzet iraesi müşterek Encümence kararğir olmuştur . Riyaseti 
Celi leye arzolunur. 

erek Encümen Reisi M. M. Kâ. Âza 
Aydın Samsun 

Vahit Kâzım Mitat Ali Rana 
Âza 

İzmir 
Kâmil 

Âza 
Behçet 

Âza Âza Âza 

Sami Faik A. Hilmi 

Aza 

Niyazı Asım 
Âza 

Hasan 
Âza Âza Âza Âza 

A. çenih K Hüsnü H. Tahsin Reşit 

Aza 

Aziz 
Âza 

İsparta 
Mükerrem 
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